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ความรับผิดชอบสู่การเติบโตท่ีย่ังยืน 
CKP รับผิดชอบและใส่ใจในทุกการดำาเนินงาน
เพ่ือสร้างผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมท้ังต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือการเติบโตร่วมกันอย่างย่ังยืน



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 3

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทช้ันนำาในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน                     
ท่ีมีการดำาเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
1. สร้างผลตอบแทนท่ีดี ม่ันคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
2. ให้ความสำาคัญอย่างต่อเน่ืองกับส่ิงแวดล้อม ชุมชน
 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 3
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สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน

แหลงที่มาของรายไดจากการขายแยกตามพลังงาน รายไดรวม

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

สินทรัพย + หนี้สิน + สวนของผูถือหุน

(หนวย : ลานบาท)
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  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

หน่วย : ล้านบาท 

รายได้รวม	 6,359.18		 	6,850.69		 	7,027.37	

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า	 	6,256.05	 	6,696.51		 	6,942.14	

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	 	3,208.57	 	3,762.31		 	3,959.53

	 และค่าใช้จ่ายตัดจ�าหน่าย	(EBITDA)	

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย	และภาษี	 1,348.35		 	1,896.60		 	2,101.36	

ก�าไรสุทธิ	 194.10		 	786.12		 882.15		

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	55.05	 	411.88		 	471.82	

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 0.01			 	0.06		 0.09

สินทรัพย์รวม	 59,305.27		 	54,566.54		 	49,327.35	

หนี้สินรวม	 28,799.14		 	22,754.36		 	23,223.77	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 30,506.13		 	31,812.18		 26,103.58		

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 0.94		 	0.72		 0.89		

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	(เท่า)	 0.87		 	0.65		 0.82		

อัตรามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	 2.41			 	2.41		 2.19

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน	 	3,740.25		 	4,058.19		 3,263.62		

อัตรา	EBITDA	(%)	 50.46		 	54.92		 56.34		

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 5.15		 	2.15		 1.87	
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สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 25596

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

	 ปี	 2559	 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเทศและประชาชนชาวไทยต้องเผชิญ

การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่	 ประเทศต้องเผชิญกับความโศกเศร้าและอาลัยต่อ

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

รัชกาลที่	 9	 ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย	

กระผมประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของกรรมการ	 ผู้บริหาร	

และพนักงาน	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)																				

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ดร. ทนง พิทยะ 
ประธานกรรมการบริษัท
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	 ในปี	2559	ภาพรวมของสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ

เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย	 ส�าหรับ

บริษัทฯ	 ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีการเติบโตที่ส�าคัญ	 ได้แก่	

ความส�าเร็จในการรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิมและก่อหนี้เพิ่มโดย

การขยายระยะเวลาช�าระคืนหนี้ของ	บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	

จ�ากัด	ซึ่งส่งผลให้	บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	สามารถ						

ลดต้นทุนทางการเงินและจัดสรรงบประมาณการลงทุน	

เพื่อปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้าย่อยนาบงให้สามารถรองรับการจ่ายไฟฟ้าจาก

โครงการไฟฟ้าต ่างๆ	 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวที่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	 นอกจากน้ี	 โครงการอื่นๆ	 ท่ีบริษัทฯ											

เข้าลงทุนก็มีผลการด�าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ	 กล่าวคือ									

ทุกโครงการที่ได้มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว

สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ	 ได้ทุกโครงการ										

และส�าหรับโครงการที่อยู ่ระหว่างการก่อสร้าง	 ได้แก	่

โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ไซยะบรีุกม็คีวามคบืหน้าการก่อสร้าง	

เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้	 โดยม	ี									

ความคบืหน้ากว่าร้อยละ	70	และโครงการไฟฟ้าบางปะอนิ

โคเจนเนอเรชั่น	 โครงการ	 2	 มีความคืบหน้าร้อยละ	 84											

ซึ่งจะเป ็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้า																			

เชิงพาณิชย์ในช่วงกลางปี	 2560	 ความส�าเร็จดังกล่าว										

เป็นผลจากความทุ่มเทและความร่วมมือจากบุคลากร							

และผู้บริหารของบริษัทฯ	 ในการวางแผน	 เจรจา	 และ

บริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการ

สนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการเงินผู้ให้กู้	 ผู้ถือหุ้น			

รายใหญ่	ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	ด้วยเห็นถึง

ประโยชน์ร่วมกันที่บริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นจะได้รับจาก				

ความส�าเร็จในทุกก้าวของบริษัทฯ

	 นอกจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนท่ีดีแล้ว	

บรษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคัญในการพฒันาบคุลากรอนัจะเป็น

รากฐานการพัฒนาองค์กรในอนาคต	 โดยบริษัทฯ	 และ

บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างด้านทรัพยากร

บุคคลภายในกลุ่มบริษัทฯ	 โดยการจัดส่งบุคลากรของ					

บริษัทฯ	 ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าให้บริการด้านเทคนิค

วศิวกรรมและการบรหิารจดัการทัว่ไปในบรษิทัย่อยต่างๆ	

เพือ่ประโยชน์ในการควบคมุมาตรฐานการปฏบิติังานและ

ก�าหนดทศิทางการบรหิารจดัการโดยบริษทัฯ	อย่างใกล้ชดิ	

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ควบคู่ไปกับการลดต้นทุน

ด้านบุคลากรของบริษัทย่อย	 บริษัทฯ	 คาดว่าการปรับ

โครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคลดังกล่าวจะแล้วเสร็จสมบูรณ์	

ในปี	2560

 ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะเป็น          
ผู้นำาในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาค 
โดยไม่หยุดย้ังท่ีจะศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือเพ่ิมโอกาส
การลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท้ังในและต่างประเทศ           
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างการเติบโต             
ทางธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ           
การพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานของประเทศ             
และภูมิภาคอาเซียน

	 กระผมในนามของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ขอขอบคณุ

ท่านผู้ถือหุ้น	 สถาบันการเงินผู้ให้กู้	 พันธมิตรทางธุรกิจ										

ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ	

ตลอดจนผู้บรหิารและพนกังานทกุคนทีทุ่ม่เทท�างานหนกั	

เพื่อให้บริษัทฯ	ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ	อันเป็นส่วนส�าคัญ

ในความส�าเร็จที่ผ่านมาของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ							

ในการสร้างผลตอบแทนให้กบัผูถ้อืหุน้	และผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทกุภาคส่วน	บรษิทัฯ	ยงัคงทีจ่ะรกัษาพนัธสญัญาทีจ่ะสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง	และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล	

ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ	 ควบคู่ไปกับการค�านึงถึง

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรม

และโปร่งใส	 เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน	 และคง										

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ้นของ						

บริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	พร้อมกับการก้าวไปสู่ความเป็น

บริษัทชั้นน�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าของประเทศและภูมิภาค

อาเซียนต่อไป
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คณะกรรมการบริษัท

ดร. ทนง พิทยะ	
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยโยโกฮามา	ประเทศญี่ปุ่น
-	หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	25/2547	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	ประธานกรรมการ	
	 	 -	กรรมการอิสระ

บมจ.	ทีทีดับบลิว		 -	ประธานกรรมการ	
	 	 -	กรรมการอิสระ

บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์		 -	ประธานกรรมการ

บมจ.	สแกน	อินเตอร์		 -	ประธานกรรมการ	
	 	 -	กรรมการอิสระ

บมจ.	ไทยศรีประกันภัย		 -	ประธานกรรมการ
	

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
-	ประธานกรรมการบริหาร
-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	วิศวกรรมศาสตร์	(วิศวกรรมโยธา)	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	วิทยาศาสตร์	(วิศวกรรมโยธา)	
	 สถาบันเทคโนโลยี	ไทย-ญี่ปุ่น
-	ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัด์ิ	สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวทิยาลยันครพนม
-	ปรญิญาโท	วศิวกรรมศาสตร์	(ไฟฟ้า)	มหาวทิยาลยัโอซาก้า	ประเทศญีปุ่น่
-	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(ไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยโอซาก้า	ประเทศญ่ีปุน่
-	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่น	6	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	
	 รุ่น	4
-	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่น	50/2547	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	18/2547	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND)	รุ่น	13/2547	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ

บมจ.	ช.การช่าง	 -	ประธานกรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 		 -	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	 	 -	กรรมการ

บมจ.	ทีทีดับบลิว	 -	รองประธานกรรมการ

บมจ.	ทางด่วนและ	 -	รองประธานกรรมการ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ	 -	ประธานกรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 -	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ
เอนเนอร์จี

บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2		 -	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ
บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์		 -	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ

รายงานประจำาปี 25598
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นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
-	ประธานกรรมการตรวจสอบ
-	กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเคโอ	ประเทศญี่ปุ่น	
	 โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
-	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ	ประเทศญี่ปุ่น
-	หลักสูตร	Executive	Development	Program
	 มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	ประกาศนียบัตรชั้้้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
	 ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	3
	 สถาบันพระปกเกล้า
-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)
	 รุ่นที่	5
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	34/2548	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	22/2551	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 -	กรรมการอิสระ
	
บมจ.	ทีทีดับบลิว	 -	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 -	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 		 -	กรรมการบรรษัทภิบาล	
	 	 -	กรรมการอิสระ

บจ.	ประปาปทุมธานี		 -	กรรมการ

นายณรงค์ แสงสุริยะ
-	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	54/2548	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
	 	 	 และบริหารความเสี่ยง
	 	 -	กรรมการ

บมจ.	ช.การช่าง	 -	กรรมการบริหาร	
	 	 -	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
	 	 -	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	 	 -	กรรมการ
	 	 -	ผู้บริหารอาวุโส

บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 -	กรรมการบริหาร
เอนเนอร์จี	 -	กรรมการ

บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2	 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 9
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คณะกรรมการบริษัท

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล
-	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
-	กรรมการตรวจสอบ	
-	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
-	กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	โคสต์	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	170/2556	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Role	of	Compensation	Committee	รุ่นที่	19/2557	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตรประกาศนียบัตร	การอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง	4	ปี	“Chemical	
	 Risk	Assessment	Method”	จาก	The	Oversea	Human	Resource	
	 &	Industry	Development	Association	(HIDA),	ประเทศญี่ปุ่น	
	 ร่วมสนับสนุนโครงการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม	
	 และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 -	กรรมการตรวจสอบ	
	 	 -	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	 	 -	กรรมการอิสระ

บมจ.	แปซิฟิกไพพ์		 -	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 -	กรรมการอิสระ
	
บจ.	ไดก้า	(ไทย)	 -	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
-	กรรมการบริหาร
-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
-	Master	of	Science	(Mathematics	and	Computer	Science)
	 University	of	Louisville,	Kentucky,	U.S.A.
-	ปริญญาตรี	สถิติศาสตร์บัณฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	20	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
-	ประกาศนียบัตรหลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ
	 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	12	
	 สถาบันพระปกเกล้า
-	ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	
	 รุ่นที่	6	สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้า
-	ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	
	 รุ่นที่	1	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	18/2545	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	29/2555	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	กรรมการบริหาร
	 		 -	กรรมการ

บมจ.	ทีทีดับบลิว	 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการบรรษัทภิบาล	
	 	 -	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 -	กรรมการ	
	 	 -	กรรมการผู้จัดการ	

บจ.	ประปาปทุมธานี	 -	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ

บจ.	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์		 -	กรรมการ

บจ.	โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 -	ประธานกรรมการ
	 		 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	 -	ประธานกรรมการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย		 -	อุปนายก
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นายประเวศ อิงคดาภา
-	กรรมการตรวจสอบ	
-	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
-	กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	170/2556	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	กรรมการตรวจสอบ
	 	 -	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
	 	 -	กรรมการอิสระ

บจ.	กรุงเทพซินธิติกส์	 -	ผูอ้�านวยการส�านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บจ.	บางกอกโคเจนเนอเรชั่น	
บจ.	บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส	
บจ.	โฟมเทค	อินเตอร์เนชั่นแนล	
(อุตสาหกรรมในกลุ่มของ	ดร.	พิชิต	นิธิวาสิน)

นายประเสริฐ มริตตนะพร
-	กรรมการบริหาร
-	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-	ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่น	9
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	54/2548	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลกัสตูร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุน่	6/2551	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	
	 รุ่น	6/2553	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 -	กรรมการ

บมจ.	ช.การช่าง	 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
	 	 -	กรรมการ
	 	 -	ผู้บริหารอาวุโส

บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 -	กรรมการ
เอนเนอร์จี

บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2		 -	กรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

นายแวน ฮวง ดาว
-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาตรี	วิทยาลัยเทคนิคแห่งแอตแลนต้า	(Atlanta	Technical	
	 School)	มลรัฐจอร์เจีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	กรรมการ

บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี		 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการ

บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2		 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการ

บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์		 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการ

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ)
	 มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม	สหราชอาณาจักร
-	ปริญญาโท	การต้นทุน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
-	ปริญญาตรี	การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจ�าปี	2556	รุ่นที่	9	
	 Executive	Development	Program	(EDP)	2013
	 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(มูลนิธิ	สวค.)
-	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่น	61/2548	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	10/2548	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	25/2551	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Developing	Corporate	Governance	Policy	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	กรรมการ

บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการ
	 	 -	กรรมการผู้จัดการ

บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2	 -	กรรมการบริหาร
	 		 -	กรรมการ
	 		 -	กรรมการผู้จัดการ

บจ.	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	 -	กรรมการ

บจ.	บางเขนชัย		 -	กรรมการ

บจ.	เชียงราย	โซล่าร์		 -	กรรมการ

บจ.	นครราชสีมา	โซล่าร์		 -	กรรมการ	 	

บมจ.	ยูเนี่ยน	ปิโตรเคมีคอล		 -	กรรมการตรวจสอบ
	 	 -	กรรมการอิสระ
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นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
-	กรรมการบริหาร
-	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
-	กรรมการ
-	กรรมการผู้จัดการ
-	 เลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยดุ๊ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	116/2552	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
	 	 -	กรรมการ
	 	 -	กรรมการผู้จัดการ
	 	 -	เลขานุการบริษัท

บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2	 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการ
	
บจ.	บางปะอิน	 -	ประธานกรรมการ
โคเจนเนอเรชั่น

บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการ
	 	 -	กรรมการผู้จัดการ

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์
-	กรรมการบริหาร
-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาเอก	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	ปริญญาโท	นโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยดุ๊ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	ปริญญาตรี	อักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่น	22
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	106/2551	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Corporate	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	37/2553	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Developing	Corporate	Governance	Policy	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Effective	Minute	Taking	(EMT)	รุ่น	16/2553	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Board	Reporting	Program	(BRP)	รุ่น	3/2553	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
บมจ.	ซีเค	พาวเวอร์		 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการ

บมจ.	ช.การช่าง	 -	กรรมการบริหาร
	 	 -	กรรมการ
	 	 -	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัท	หรือ	CKP)	ก่อตั้งโดย

กลุ่มบริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	(กลุ่ม	ช.การช่าง)	โดยจดทะเบียน

จัดตั้งเมื่อวันที่	 8	 มิถุนายน	 2554	 ทุนจดทะเบียน	 1,000,000	 บาท																

ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทแกนน�าของกลุ่ม	 ช.การช่าง	 ที่มุ ่งเน้น														

การลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ												

โดยบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื่น	 (Holding											

Company)	 ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน									

ประเภทต่างๆ	 ซ่ึงบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลรับจากการลงทุน														

ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชน	 เมื่อวันท่ี	 6	 กุมภาพันธ์	 2556	 และหุ้นสามัญของบริษัท															

ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	และเริ่มท�าการซื้อขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลาดหลกัทรพัย์)	เมือ่วนัที	่18	กรกฎาคม	

2556	 ด้วยทุนจดทะเบียน	 5,500	 ล้านบาท	 เรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว														

และเมื่อวันที่	10	เมษายน	2558	บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน

เป็น	9,240	ล้านบาท	โดย	ณ	ปัจจบุนับรษิทัมทีนุจดทะเบยีนเรยีกช�าระแล้ว	

7,370	ล้านบาท
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	 ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายไฟฟ้าจ�านวน	 6	 บริษัทในโครงการไฟฟ้า													

3	ประเภท	ได้แก่	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 โครงการไฟฟ้า

ระบบโคเจนเนอเรชัน่	และโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์	

ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนที่เป็นบริษัทย่อยทั้งสิ้น	 3	 บริษัท	

ได้แก่	บริษทั	เซาท์อสีท์เอเชยี	เอนเนอร์จี	จ�ากดั	(“SEAN”)	

ในสัดส่วนร้อยละ	 56	 ซึ่ง	 SEAN	 ลงทุนอีกทอดหนึ่ง																

ในบริษัท	 ไฟฟ้าน�้างึม	 2	 จ�ากัด	 (“NN2”)	 ในสัดส่วน													

ร้อยละ	75	ซึ่ง	NN2	มีสถานะเป็นบริษัทแกนของบริษัท	

บริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จ�ากัด	 (“BIC”)																	

ในสัดส่วนร้อยละ	65	บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(“BKC”)	

ในสัดส่วนร้อยละ	 100	 และบริษัทร่วมทั้งสิ้น	 3	 บริษัท										

โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	 30	 ทุกบริษัท	 ได้แก่	 บริษัท						

ไซยะบุรี	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (“XPCL”)	 บริษัท	 เชียงราย												

โซล่าร์	จ�ากัด	 (“CRS”)	และบริษัท	นครราชสีมา	 โซล่าร์	

จ�ากัด	(“NRS”)	

	 โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนส่วนใหญ่เปิด									

ด�าเนินการเชงิพาณชิย์แล้ว	โดยมโีครงการทีอ่ยูใ่นระหว่าง

การก่อสร้างจ�านวน	 2	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการไฟฟ้า

ระบบโคเจนเนอเรชั่น	 โครงการ	 2	 (โครงการ	 BIC-2)											

ของ	 BIC	 ซ่ึงคาดว่าจะเริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้												

ในช่วงกลางปี	 2560	 และโครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี	

(“โครงการไซยะบุรี”)	 ของ	 XPCL	 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิด

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี	2562	

2. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน

ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด�าเนินงาน

อันมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ : 	 1)	 สร้างผลตอบแทนที่ดี	มั่นคง

	 	 	 	 และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น	

	 	 	 2)	 ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องกับ

	 	 	 	 สิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และผู้มีส่วน

	 	 	 	 เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เป ้าหมายการด�าเนินงาน :	 บริษัทมีนโยบาย													

ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานประเภทต่างๆ	 ทั้งในประเทศและภูมิภาค

อาเซียน	โดยมีวัตถุประสงค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง

ความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจากโครงการ

ด้านพลังงานที่หลากหลาย	 ด้วยความเข้มแข็งของ								

ฐานเงินลงทุนและความร่วมมือระหว่างพันธมิตร										

ในเครือพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

อย่างยั่งยืน	

ลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิต										
และจำาหน่ายไฟฟ้าจำานวน	6	บริษัท																			
ในโครงการไฟฟ้า	3	ประเภท	ได้แก่	
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	โครงการ
ไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน	และ
โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	
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3. การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญ

ปี 2554	 -	 วันที่	1	มิถุนายน	2554	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	(CK)	ได้มีมติอนุมัติ

ให้จัดตั้ง	“บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด”	ซึ่งประกอบธุรกิจ	Holding	Company	โดยมีวัตถุประสงค์						

เพือ่ปรบัโครงสร้างการถอืหุน้ในธรุกจิกลุม่พลังงานไฟฟ้าภายใต้การถอืหุน้ของ	CK	ให้มาอยูภ่ายใต้	CKP	

เพียงแห่งเดียว	และเพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต	

ปี 2555	 -	 วันที่	 10	พฤษภาคม	 2555	บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ	 SEAN	 เพิ่มเติมจาก	บริษัท	 ทางด่วนกรุงเทพ	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 (BECL)1	จ�านวน	110,112,500	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	16.67	ของทุนจดทะเบียน	

ท�าให้บริษัทถือหุ้นใน	 SEAN	 รวมเป็นจ�านวน	 361,168,999	 หุ้น	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 54.67	 ของ																

ทุนจดทะเบียน

	 -	 วนัที	่26	มถินุายน	2555	บรษัิทได้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัทีผ่ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติย์

จาก	CK	จ�านวน	2	บริษัท	ได้แก่

	 1)	 BKC	 จ�านวน	 2,342,498	 หุ้น	 หรือคิดเป็นร้อยละ100	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว												

ที่เท่ากับ	234,250,000	บาท	ในราคาหุ้นละ	225	บาท

	 2)	 NRS	จ�านวน	664,500	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	30	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วที่เท่ากับ	

221,500,000	บาท	ในราคาหุ้นละ	128.50	บาท

	 -	 วันที่	 31	 สิงหาคม	 2555	 บริษัทได้ซ้ือหุ้น	 SEAN	 จาก	 บริษัท	 ทีม	 คอนซัลติ้ง	 เอนจิเนียริ่ง	 แอนด์													

แมเนจเม้นท์	 จ�ากัด	 จ�านวน	 8,809,000	 หุ้น	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 1.33	 ของทุนจดทะเบียนและ																			

เรียกช�าระแล้ว	ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน	SEAN	เพิ่มเป็น	369,977,999	หุ้น	หรือคิดเป็น											

ร้อยละ	56.00	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว

	 -	 วันที่	 26	 ธันวาคม	 2555	 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	 จาก	 CK																			

จ�านวน	 2	 บริษัท	 ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์	 และโครงการไฟฟ้าระบบ																											

Cogeneration	ได้แก่

	 1)	 CRS	จ�านวน	875,250	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	30	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วเท่ากับ	

291,750,000	บาท	ในราคาหุ้นละ	122.88	บาท

	 2)	 BIC	 จ�านวน	 63,019,999	 หุ้น	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 46	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว														

ในราคาหุ้นละ	19.88	บาท

	 -	 บริษัทมีการปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมโดยมีการลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	

ของบริษัทครั้งที่	2/2555	วันที่	28	พฤศจิกายน	2555	ที่มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก	9,200	ล้านบาท	

เป็นจ�านวน	6,133.30	ล้านบาท	โดยเป็นการลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ท�าให้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น	3,066.70	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	306.67	ล้านหุ้น	มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	ซึ่งบริษัทด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนแล้วเมื่อวันที่	11	มกราคม	2556

ปี 2556	 -	 วันที่	2	มกราคม	2556	บริษัทซื้อหุ้น	BIC	เพิ่มเติมอีกจ�านวน	26,029,999	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	19	

ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว	ในราคาหุ้นละ	12.88	บาท	โดยซื้อจากบริษัท	ที่ดินบางปะอิน	

จ�ากัด	 เป็นผลให้บริษัทถือหุ้น	 BIC	 ทั้งหมดเท่ากับ	 89,049,998	 หุ้น	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 65	 ของ																	

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วของ	BIC	ที่เท่ากับ	1,370	ล้านบาท

1 ปัจจุบัน คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (“BEM”)
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	 -	 วันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2556	 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งท่ี	 1/2556	 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน											

จดทะเบียนของบริษัทจาก	 3,066.70	 ล้านบาท	 เป็น	 4,600	 ล้านบาท	 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่											

จ�านวน	 153,330,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 10	 บาท	 จ�าหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน																

ในราคาหุ้นละ	 225	 บาท	 และได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ	 10	 บาท																				

เป็นหุ้นละ	 5	 บาท	 พร้อมกันนี้ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก	 4,600	 ล้านบาท	 เป็น											

5,500	 ล้านบาท	 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	 180	 ล้านหุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 5	บาท	และ													

มีมติให้จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	 พร้อมทั้งมีมติให้บริษัท													

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 -	 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2556

	 -	 วันที่	18	กรกฎาคม	2556	หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มท�าการเข้าซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์	

ปี 2557	 -	 วันที่	 22	 เมษายน	2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2557	 ได้อนุมัติให้บริษัทน�าส่วนเกินมูลค่า						

หุ้นสามัญจ�านวน	170	ล้านบาท	เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

	 -	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ครั้งที่	 1/2557	 เมื่อวันที่	 28	 ตุลาคม	 2557	 มีมติอนุมัติให้	 BIC													

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 โดยเข้าลงนามสัญญาว่าจ้าง	 CK	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทให้เป็น											

ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ	 BIC-2	 โดยมีมูลค่าสัญญาไม่เกิน	 4,310	 ล้านบาท	 ซ่ึงมีก�าหนดเริ่มการ											

ก่อสร้างในวันที่	 1	 มกราคม	 2558	 โดยมีก�าหนดเวลาการก่อสร้าง	 29	 เดือน	 ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ										

และโครงการ	BIC-2	เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงกลางปี	2560

ปี 2558	 -	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2558	มีมติอนุมัติดังนี้

	 (1)	 อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น	 XPCL	 จาก	 CK	 ในสัดส่วนร้อยละ	 30	 ของทุนจดทะเบียน	 คิดเป็น	

805,830,000	 หุ้น	 มูลค่ารวมประมาณ	 4,344	 ล้านบาท	 ซ่ึงบริษัทได้ช�าระเงินและรับโอนหุ้น										

จ�านวนดังกล่าวจาก	 CK	 พร้อมจดทะเบียนเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ	 XPCL	 แทน	 CK	 แล้วเมื่อวันที่															

9	มิถุนายน	2558	

	 (2)	 อนุมัติลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม	 5	 บาท	 เป็น	 1	 บาท	 และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท											

อีกจ�านวน	3,740	ล้านบาท	รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน	9,240	ล้านบาท	โดยเป็นการเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 (Rights	Offering)	 จ�านวน	 1,870	 ล้านหุ้น	

พร้อมออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน	 (CKP-W1)	 เพื่อรองรับ																	

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	 1,870	 ล้านหุ้น	 โดยบริษัทได้จดทะเบียน

เพิ่มทุนและทุนช�าระแล้วจ�านวน	7,370	ล้านบาทแล้ว	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2558	ซึ่งหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนเริ่มท�าการซื้อขายในวันท่ี	 4	 มิถุนายน	 2558	 และใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ											

เพิ่มทุนของบริษัท	 (CKP-W1)	 เริ่มท�าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันท่ี	 9	 มิถุนายน	 2558													

ทั้งนี้	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจ�านงใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ															

ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่อย่างใด

	 (3)	 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการป	ี 2557	 ในอัตราหุ้นละ	 0.10	 บาท	 รวมเป็นเงินปันผล											

ทั้งสิ้น	110	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกของบริษัท	
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4. พัฒนาการท่ีสำาคัญในรอบปี 2559
4.1	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559	มีมติอนุมัติ	ดังนี้

1)	 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี	 2558	 ในอัตราหุ้นละ	 0.0223	 บาท	 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	

164,351,000	บาท	โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่	16	พฤษภาคม	2559	

2)	 อนุมัติให้	NN2	เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	โดยท�าสัญญาว่าจ้าง	บริษัท	ช.การช่าง	(ลาว)	จ�ากัด	(“CHK”)	

เป็นผู้ด�าเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 230	 kV/500	 kV																										

ในวงเงินรวม	799,850,000	บาท	และ	39,113,320	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 เพื่อรองรับ

การส่งไฟฟ้าจากโครงการต่างๆ	 ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (“EGAT”)	

ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม	2561

3)	 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน	 10,000	 ล้านบาท	 หรือในเงินสกุลอื่นในจ�านวน													

เทียบเท่า	 ซึ่ง	ณ	ปัจจุบันบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	 ครั้งที่	 1/2559	 ในวงเงินรวม	4,000	ล้านบาท											

อายุหุ้นกู้	 3	 ปี	 ดอกเบี้ยร้อยละ	 4	 ต่อปี	 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	 ไม่มีประกัน																			

มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอน	 ท้ังนี้	 เป็นการเสนอขายให้แก	่											

ผู้ลงทุนสถาบัน	และ/หรือ	ผู้ลงทุนรายใหญ่

4.2	NN2	 ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการเพื่อขอรีไฟแนนซ์เงินกู้	 โดยเมื่อวันท่ี	 14	 กันยายน	 2559	 NN2																						

ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้	 เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวเดิมและ																				

ก่อหนี้เพิ่ม	 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	ซึ่งผลความส�าเร็จครั้งนี้ส่งผลให้ต้นทุนทาง							

การเงินของ	NN2	ลดลง	และ	NN2	มีสภาพคล่องมากขึ้น

	 	

5. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
 5.1 นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
	 	 บริษัทประกอบธุรกิจ	 Holding	 Company	 โดยลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก								

พลังงานประเภทต่างๆ	ซึ่งบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	บริษัทได้

จัดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทต่างๆ	อย่างใกล้ชิดด้วย
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 5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
	 	 บริษัทมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท																

ในสดัส่วนร้อยละ	100	ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การด�ารงสถานะบรษัิทจดทะเบียนของ	Holding	Company	ตามข้อบงัคบั

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	พ.ศ.	 2558	 โดยมี

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

	
กลุ่มบริษัท

  สัดส่วน

 
ที่ประกอบธุรกิจหลัก 

ลักษณะธุรกิจ การถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นรายอื่น

   (%)

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังน�้า	 56%	 •	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จ�ากัด
เอนเนอร์จี	จ�ากัด	 		 	 	 (มหาชน)	33.34%
	 	 	 •	บริษัท	พี.ที.	จ�ากัดผู้เดียว	5.33%
	 	 	 •	บริษัท	ชลาภัค	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	5.33%

บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด1	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังน�้า	 42%2		 •	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	75%
	 	 	 •	บริษัท	ผลิต-ไฟฟ้าลาว	(มหาชน)	25%

บริษัท	บางปะอิน		 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าจาก	 65%	 •	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด
โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	 	 	 (มหาชน)	25.00%
	 	 	 •	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	8.00%
	 	 	 •	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	2.00%

บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก	 100%	 -
	 โ่ครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก	 30%	 •	บริษัท	นที	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	25.00%
	 ไฟฟ้าพลังน�้า	 	 •	รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(EDL)	20.00%
	 	 	 •	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	12.50%
	 	 	 •	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	
	 	 	 	 (มหาชน)	7.50%
	 	 	 •	บริษัท	พี.ที.	จ�ากัดผู้เดียว	5.00%

บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จ�ากัด	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก	 30%	 บริษัท	ซอนนีดิกซ์	ไทยแลนด์	ทู	จ�ากัด	70.00%
	 โ่ครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จ�ากัด	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก	 30%	 บริษัท	ซอนนีดิกซ์	ไทยแลนด์	วัน	จ�ากัด	70.00%
	 โ่ครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จ�ากัด*	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	 100%	 -

บริษัท	วิส	โซลิส	จ�ากัด*	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	 100%	 -

บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จ�ากัด*	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	 100%	 -

บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จ�ากัด*	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	 100%	 -

บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จ�ากัด*	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	 100%	 -

หมายเหตุ : * ยังไม่มีการดำาเนินงาน

1 บริษัทแกนของ CKP
2 คำานวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP
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6.  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
	 บริษัทมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ล่าสุดของบริษัท1	คือ

	 	 	 	 	 	 	 	

	 ผูถ้อืหุน้ใหญ่	3	รายของบรษิทั	ได้แก่	บรษิทั	ช.	การช่าง	จ�ากดั	(มหาชน)	(CK)	(สดัส่วนร้อยละ	29.242)	บรษิทั	ทางด่วน

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (BEM)	 (สัดส่วนร้อยละ	19.40)	และบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (TTW)	

(สัดส่วนร้อยละ	25.31)	ซึ่งบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษัทและบริษัทถือว่าเป็นบริษัทในกลุ่ม	ช.การช่าง	ทั้งหมด

	 เดิม	 CK	 มีธุรกิจหลักคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่	 ต่อมา	 CK	 ได้มีการลงทุนในธุรกิจสัมปทานและ

สาธารณปูโภคเพือ่เป็นการสร้างความมัน่คงในด้านรายได้	และเพิม่ความหลากหลายในการประกอบธรุกจิ	ซึง่	CKP	ถอืเป็น

บริษัทแกนน�า	(Flagship	Company)	ทางด้านพลังงานของกลุ่ม	ช.การช่าง	โดยในอนาคตการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน

ภายใต้กลุ่ม	ช.การช่าง	จะด�าเนินการผ่าน	CKP

1 ข้อมูลจาก www.set.or.th.

 *  สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ BEM เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 

 ** สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ TTW เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
2 ข้อมูล ณ วันแจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำาหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(สำานักงาน ก.ล.ต.) โดย CK ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ธุรกิจรับเหมา
กอสราง

BEM

TTW

CKP

ธุรกิจ
สัมปทานและ
สาธารณูปโภค

29.73%*

19.40%

29.24% 26.05%

25.31%

19.45%

19.40%**

บริษัท ซีเค พาวเวอร
จำกัด (มหาชน) 

(CKP)

ผูถือหุนอ�นๆบริษัท ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) (BEM)
บริษัท ช.การชาง 
จำกัด (มหาชน) 

(CK)

บริษัท ทีทีดับบลิว
จำกัด (มหาชน) 

(TTW)
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

	 บรษัิทประกอบธรุกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่	

(Holding	Company)	ทีป่ระกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ	ทัง้ภายในและต่างประเทศ	

ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจากเงินปันผลรับตามสัดส่วน

การร่วมทนุ	ทัง้นี	้ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	บรษิทัมกี�าลงั

ผลติตดิตัง้จากโครงการไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์แล้ว	

และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างรวม	2,159.5	เมกะวัตต	์

ประกอบด้วยก�าลงัผลติตดิตัง้จากโครงการไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่ง	

เชิงพาณิชย์แล้ว	 754.5	 เมกะวัตต์	 และก�าลังผลิตติดตั้ง		

จากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1,405	เมกะวัตต์
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บรษิทัจดัประเภทการลงทนุในธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า	

ออกเป็น	3	กลุ่มธุรกิจ	ดังนี้

1.	 โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้	ได้แก่	บรษิทั	เซาท์อสีท์	เอเชยี	

เอนเนอร์จี	 จ�ากัด	 (SEAN)	 และบริษัท	 ไซยะบุร	ี										

พาวเวอร์	จ�ากัด	(XPCL)	

2.	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน	 ได้แก่	 บริษัท	

บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(BIC)

3.	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 ได ้แก ่	 บริษัท									

บางเขนชยั	จ�ากัด	(BKC)	บรษิทั	เชยีงราย	โซล่าร์	จ�ากดั	

(CRS)	และ	บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จ�ากัด	(NRS)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

	  
ด�าเนินการ สัดส่วน

 รายได้  รายได้  รายได้

 รายได้จากธุรกิจหลัก 
โดย การถือหุ้น

 ปี 2559 % ของ ปี 2558 % ของ ปี 2557 % ของ

    (ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม

รายได้จากธุรกิจหลัก	 	 	 	 	

โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 SEAN	 56%	 3,814.92	 60.23	 3,883.15	 56.61	 3,976.45	 56.31

โครงการไฟฟ้าระบบ	 BIC	 65%	 2,293.31	 36.21	 2,654.89	 38.71	 2,803.12	 39.69

Cogeneration

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 BKC	 100%	 147.82	 2.33	 158.47	 2.31	 162.57	 2.30

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

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 CRS	 30%	 13.72	 0.22	 21.89	 0.32	 22.18	 0.31

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 NRS	 30%	 13.64	 0.22	 13.86	 0.20	 12.49	 0.18

โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 XPCL	 30%	 (52.34)	 (0.83)	 (27.18)	 (0.39)	 	

รวมส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)       

จากเงินลงทุนในกิจการที่

ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม   (24.98) (0.39) 8.57 0.13 34.67 0.49

รายได้อื่นๆ	 		 	 	 	 	 	 	

รายได้ค่าบริหารโครงการ	 บริษัทและบริษัทย่อย	 	 62.69	 0.99	 60.59	 0.88	 56.86	 0.81

รายได้อื่นๆ	 บริษัทและบริษัทย่อย	 	 40.44	 0.63	 93.59	 1.36	 28.37	 0.40

รวมรายได้อื่นๆ    103.13 1.62 154.18 2.24 85.23 1.21

รายได้รวม    6,334.20 100.00 6,859.26 100.00 7,062.04 100.00
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1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา

	 โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้	ประกอบด้วย

 -	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2

	 -	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	ไซยะบุรี

 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจ
  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา

  โครงการไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

	 	 บริษัทถือหุ้นใน	 SEAN	 สัดส่วนร้อยละ	 56					

ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว	 และ	 SEAN										

ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	 75	 ของทุนจดทะเบียนและ								

เรียกช�าระแล้วในบริษัท	 ไฟฟ้าน�้างึม	 2	 จ�ากัด	 (NN2)	

ซ่ึงเป็นบริษทัทีจ่ดทะเบยีนในสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 ซึ่งได้รับสัมปทานจาก			

รัฐบาล	 สปป.ลาว	 ในการพัฒนาและด�าเนินโครงการ

ไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	จากรัฐบาล	สปป.ลาว

	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้างึม	 2	 ตั้งอยู่บนล�าน�้างึม

ระหว ่างภู เขาภูแซและภูฮวด	 บ ้านห้วยม ่อ	 เมืองฮ ่ม																						

แขวงเวียงจันทน์	 สปป.ลาว	 โดยอยู่ห่างจากเข่ือนน�้างึม	 1											

ข้ึนไปทางต้นน�้าในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นระยะทาง											

35	 กิโลเมตร	 และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์	 สปป.ลาว														

ในแนวตรงเป็นระยะทาง	90	กิโลเมตร	มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า

จ�านวน	615	 เมกะวัตต์	 เริ่มผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก	

(Initial	Operation	Date	หรือ	IOD)	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	

2554	 และเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 (Commercial																

Operation	 Date	 หรือ	 COD)	 ในวันที่	 1	 มกราคม	 2556										

โดยโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม	 2	 จ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้

ทั้งหมดให้แก่	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)						

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีระยะเวลา	 25	 ปี	 นับจากวันที่	

เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
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  รายได้ค่าไฟฟ้าของ NN2

	 	 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าก�าหนดปริมาณไฟฟ้าที่	 กฟผ.	 จะรับซื้อในแต่ละปีจ�านวน	 2,310	 ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง															

(ล้านหน่วย)	โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ	ดังนี้

(ก)	 พลังงานไฟฟ้าหลัก	 (Primary	 Energy	 หรือ	 PE)	 ปีละจ�านวน	 2,218	 ล้านหน่วย	 โดยแต่ละวันสามารถ												

ผลิตไฟฟ้าได้ไม่เกิน	16	ชั่วโมง	การช�าระค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะช�าระเป็นเงินสกุลบาทและดอลลาร์สหรัฐฯ

(ข)	 พลังงานไฟฟ้ารอง	(Secondary	Energy	หรือ	SE)	ปีละจ�านวน	92	ล้านหน่วย	เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉพาะ									

ในเดือนสงิหาคม	กนัยายน	และตลุาคม	ของทุกปี	การช�าระค่าไฟฟ้าดงักล่าวจะช�าระเป็นสกลุเงนิบาททัง้หมด

(ค)	 พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน	 (Excess	 Energy	หรือ	 EE)	 เป็นไฟฟ้าส่วนเกินเกิดขึ้นเมื่อ	NN2	พบว่าปริมาณน�้า														

มีมากกว่าท่ีคาดการณ์	 ท�าให้ในเดือนนั้นๆ	 สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจ�านวนตามข้อ	 (ก)	 และข้อ	 (ข)												

ซึง่ได้แจ้งล่วงหน้าต่อ	กฟผ.	ส่วนเกนิจากทีไ่ด้แจ้งจะนบัเป็นพลงังานไฟฟ้าส่วนเกนิ	การช�าระค่าไฟฟ้าดงักล่าว

จะช�าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด	

	 	 นอกจากนั้น	ในกรณีที่	NN2	สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจ�านวน	PE	หรือ	SE	ที่ก�าหนดในสัญญา	จะสามารถ

เกบ็สะสมจ�านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติเกนินัน้ในบญัชไีฟฟ้าส�ารอง	(Reserve	Account)	และสามารถน�าหน่วยไฟฟ้าดงักล่าว

มาใช้ในอนาคตได้ในกรณีที่ปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายให้แก่	กฟผ.	ได้ครบตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

  โครงการไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี

	 	 บริษัทถือหุ้นใน	 XPCL	 สัดส่วนร้อยละ	 30	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว	 โดย	 XPCL	 เป็นบริษัทที่																	

จดทะเบียนใน	สปป.ลาว	และได้รับสัมปทานในการพัฒนาและด�าเนินโครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรีจากรัฐบาล	สปป.ลาว

	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน�้าประเภทฝายทดน�้าบนล�าน�้าโขง	 ซึ่งแตกต่างจาก										

โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	ที่เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน�้าประเภทเขื่อนกักเก็บ	กล่าวคือ	โครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี

มีลักษณะเป็นฝายน�้าล้นที่มีความสูงไม่มาก	โดยจะปล่อยน�้าไหลผ่านเท่ากับปริมาณน�้าที่ไหลเข้าแต่ละวัน

	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรีตั้งอยู่บนล�าน�้าโขงตอนล่าง	ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของ	สปป.ลาว	ทั้งหมด	อยู่ห่างจาก

แขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ	80	กิโลเมตร	และห่างจากอ�าเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย	ประมาณ	160	กิโลเมตร	

โดยมีก�าลังผลิตไฟฟ้าจ�านวน	1,285	เมกะวัตต์	โดยจะจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากก�าลังผลิต	1,220	เมกะวัตต์	ให้แก่	กฟผ.	

ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา	 29	 ปี	 นับจากวันเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โดยท่ีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว	

ก�าหนดวันจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของ	 XPCL	 ตรงกับวันท่ี	 29	 ตุลาคม	 2562	 และ	 XPCL	 จะจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก																

ก�าลังผลิตอีก	60	เมกะวัตต์	ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(EdL)	ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง	EdL	และ	XPCL

	 	 ทั้งนี้	 การก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรีจะใช้เวลาท้ังสิ้นประมาณ	8	 ปี	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2559											

การก่อสร้างโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ	74	ซึ่งเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง

	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี	ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมศาสตร์ชั้นเยี่ยมด้านไฟฟ้าพลังน�้า	เพื่อหลีกเลี่ยง	

ป้องกัน	 และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	 การออกแบบดังกล่าวได้รวมถึงการรักษาทรัพยากรปลา													

การระบายตะกอน	 การเดินเรือ	 ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งและการรักษาคุณภาพน�้าด้วย	 นอกจากนี้	

เครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าทุกชนิดนั้น	 ได้ใช้เทคโนโลยีชั้นยอดจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก	

และในด้านความปลอดภัยของโครงการนั้น	 ได้จัดให้มีประตูระบายน�้าล้นและประตูระบายตะกอนที่มีขนาดใหญ่																			

อย่างครบถ้วน	และออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวอย่างเหมาะสม
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 1.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา
	 	 การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้าจะต้องอาศัยภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม	 โดยประเทศเพื่อนบ้านอย่าง														
สปป.ลาว	มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการและสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้กลับมายังประเทศไทยได้	
	 	 ทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน	ครั้งที่	28	และ	29	ณ	สปป.ลาว	ระหว่างวันที่	5	 -	8	กันยายน	2559	
รัฐบาลไทย	และรัฐบาล	สปป.ลาว	 ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (Memorandum	of	Understanding	 :	MOU)	
ขยายกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 สปป.ลาว	 เป็น	 9,000	 เมกะวัตต์	 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นของ
ประเทศไทยและยังเป็นไปตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศระยะยาว	พ.ศ.	 2558	 -	 2579	หรือ	 PDP	 2015										
ที่ก�าหนดสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศไว้ร้อยละ	20	ของก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ
	 	 ทีผ่่านมา	รฐับาลไทยและรฐับาล	สปป.ลาว	ได้ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจเพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืในการพฒันา
โครงการซื้อไฟฟ้าใน	สปป.ลาว	ดังนี้	
	 	 -	 วันที่	4	มิถุนายน	2536	 ก�าหนดจะรับซื้อไฟฟ้าจ�านวน	1,500	เมกะวัตต์
	 	 -	 วันที่	19	มิถุนายน	2539	 ขยายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น	3,000	เมกะวัตต์
	 	 -	 วันที่	18	ธันวาคม	2549	 ขยายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น	5,000	เมกะวัตต์
	 	 -	 วันที่	22	ธันวาคม	2550	 ขยายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น	7,000	เมกะวัตต์	ภายในปี	2558	
	 	 -	 วันที่	6	กันยายน	2559	 ขยายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น	9,000	เมกะวัตต์
	 	 ปัจจุบันประเทศไทยมีการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 สปป.ลาว	 รวมปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดคิดเป็นก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม																
5,941	เมกะวัตต์	ข้อมูล	ณ	เดือนตุลาคม	2559	สรุปโครงการซื้อไฟฟ้าจาก	สปป.ลาว	ได้ดังนี้

  1) โครงการที่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แล้ว

  โครงการ ก�าหนดจ่ายไฟฟ้า (COD) ก�าลังผลิต (เมกะวัตต์)

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

2	 ห้วยเฮาะ	 	 กันยายน	2542	 126

3	 น�้าเทิน	2	 	 เมษายน	2553	 948

4	 น�้างึม	2	 	 มีนาคม	2554	 597	1

5	 หงสาลิกไนต์	เครื่องที่	1	 มิถุนายน	2558	 491

	 หงสาลิกไนต์	เครื่องที่	2	 พฤศจิกายน	2558	 491

	 หงสาลิกไนต์	เครื่องที่	3	 มีนาคม	2559	 491

  รวม  3,578

หมายเหตุ : 1 จากข้อมูลของ กฟผ. ระบุกำาลังการผลิตที่ กฟผ.รับซื้อจากโครงการน้ำางึม 2 ณ จุดส่งมอบไว้ที่ 596.60 เมกะวัตต์ โดยที่กำาลังผลิตติดตั้งของ

โครงการน้ำางึม 2 เท่ากับ 615 เมกะวัตต์

  2) โครงการที่ลงนาม PPA แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  โครงการ ก�าหนดจ่ายไฟฟ้า (COD) ก�าลังผลิต (เมกะวัตต์)

1	 เซเปียน-เซน�้าน้อย	 	 กุมภาพันธ์	2562	 354

2	 น�้าเงี๊ยบ	1	 	 กันยายน	2562	 269

3	 ไซยะบุรี	 	 ตุลาคม	2562	 1,220
  รวม  1,843

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ เดือนมีนาคม 2559
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  3) โครงการที่ลงนาม MOU แล้วและอยู่ระหว่างจัดท�าสัญญา PPA

  โครงการ ก�าหนดจ่ายไฟฟ้า (COD) ก�าลังผลิต (เมกะวัตต์)

1	 น�้าเทิน	1	 	 มกราคม	2565	 520
  รวม  520

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กฟผ. ณ เดือนมีนาคม 2559

	 	 ในปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ	พ.ศ.	2558	-	2579	ซึ่งเป็นแผนส�าหรับก�าลัง

ผลิตไฟฟ้าในระยะยาว	โดยแผนดังกล่าวได้ก�าหนดการรับซื้อไฟจากต่างประเทศในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2558	-	2579	ดังนี้

 ปี พ.ศ. โครงการ ชนิดเชื้อเพลิง ประเทศ
 ก�าลังผลิตตามสัญญา 

     (เมกะวัตต์)

	 2558	 หงสา	เครื่องที่	1	-	2		 ถ่านหิน	 สปป.ลาว	 982	 (2	x	491)

	 2559	 หงสา	เครื่องที่	3		 ถ่านหิน	 สปป.ลาว	 491

	 2560	 -	 -	 -	 -

	 2562	 น�้าเงี๊ยบ	1	 พลังน�้า	 สปป.ลาว	 269	

	 2562	 เซเปียน-เซน�้าน้อย	 พลังน�้า	 สปป.ลาว	 354	

	 2562	 ไซยะบุรี	 พลังน�้า	 สปป.ลาว	 1,220	

2563	-	2568	 -	 -	 -	 -

	 2569	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

	 2570	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

	 2571	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

	 2572	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

	 2573	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

	 2574	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

	 2575	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

	 2576	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

	 2577	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

	 2578	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

	 2579	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 ยังไม่ระบุ	 ยังไม่ระบุ	 700

   รวม   11,016

	 	 บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพในการแข่งขันจากประสบการณ์และความช�านาญในการพัฒนาโครงการไฟฟ้า														

พลังน�้าขนาดใหญ่ใน	สปป.ลาว	โดยนอกจากโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	แล้ว	ยังมีโครงการไฟฟ้าพลังน�้าที่อยู่ระหว่าง

การพัฒนาและก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัท	ได้แก่	โครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี	ขนาดก�าลังผลิต	1,285	เมกะวัตต์	โดย	XPCL	

ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีก�าหนดจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2562
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 1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา

  การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า

	 	 เขือ่นของโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้น�า้งึม	2	มลีกัษณะเป็นเข่ือนแบบเกบ็กกั	โดยจะเกบ็น�า้ไว้ในอ่างเก็บน�า้	(Reservoir)	

เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า	การก่อสร้างเขื่อนจะสร้างให้ระดับที่กักเก็บน�้าอยู่สูงกว่าโรงไฟฟ้า	เพื่อให้มีระดับน�้าที่แตกต่างกัน	

เมือ่น�า้ถกูปล่อยลงมาจะท�าให้มแีรงดันสงู	โดยน�า้จะถกูปล่อยจากอ่างกกัเกบ็น�า้ลงมาตามอโุมงค์ส่งน�า้ไปยงัอาคารโรงไฟฟ้า	

ซ่ึงจะมีการควบคุมปริมาณน�้าที่ปล่อยออกมาให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ	 ปริมาณน�้าที่ไหลลงมาตามอุโมงค์ส่งน�้าซึ่งม	ี													

แรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของเครื่องกังหัน	 (Turbine)	 หมุนด้วยความเร็วสูง	 เพลาของเครื่องกังหันที่ต่อเข้ากับ																	

เพลาของเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า	 (Generator)	 จะเกิดการหมุนและท�าให้เกิดการเหนี่ยวน�าในเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า	 ก่อให้เกิด

เป็นกระแสไฟฟ้า	

	 	 อาคารโรงไฟฟ้า	 (Power	 House)	 ติดตั้งเครื่องกังหันน�้าชนิด	 Francis	 Turbine	 แบบแกนตั้ง	 จ�านวน	 3	 ชุด																	

ซึ่งเป็นเคร่ืองกังหันที่ท�างานแบบแรงโต้	 เหมาะส�าหรับเขื่อนพลังน�้าท่ีมีระดับความสูงน�้าปานกลางลักษณะเดียวกับ																

เขื่อนของโครงการการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	ส่วน	Generator	เป็นเครื่องชนิด	Synchronous	จ�านวน	3	ชุด	ก�าลังผลิต													

ชุดละ	205	เมกะวัตต์	โดยมีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น	615	เมกะวัตต์	

  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า

	 	 แหล่งพลังงานในการผลติไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้	น�า้งมึ	2	คอื	ปริมาณน�า้ทีม่าจากล�าน�า้งมึ	ซึง่มต้ีนก�าเนดิ											

มาจากที่ราบสูงเชียงขวาง	มีความยาวตลอดล�าน�้าประมาณ	354	กม.	โดยพื้นที่อ่างเก็บน�้าครอบคลุม	107	ตารางกิโลเมตร	

และมีความจุน�้าเต็มที่	4,886	ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน�้าเต็มเขื่อนสูงสุด	375	เมตรเหนือระดับน�้าทะเล

	 	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าน�้าที่น�ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย	 เพราะเป็นน�้าที่ได้มาจาก													

ตามธรรมชาติ	 แต่ก็มีข้อจ�ากัดอยู่บ้างเพราะปริมาณน�้าในแต่ละช่วงจะมีปริมาณที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได	้													

ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล	 อย่างไรก็ตาม	 ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้างึม	 2													

ได้ท�าการศึกษาค่าสถิติปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยย้อนหลัง	 50	ปี	 (ระหว่าง	 พ.ศ.	 2497	 -	 พ.ศ.	 2546)	 พบว่าปริมาณน�้าฝนใน											

ล�าน�้างึมมีมากเพียงพอและสามารถกักเก็บน�้า	เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ได้ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	

ในแต่ละปี

  ปริมาณน�้าในเขื่อนของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ในปี 2557 ถึงปี 2559 มีดังนี้

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

  ระดับความสูง  ปริมาณน�้า ระดับความสูง ปริมาณน�้า ระดับความสูง ปริมาณน�้า
  (ม.รทก.)* (ลูกบาศก์เมตร) (ม.รทก.)* (ลูกบาศก์เมตร) (ม.รทก.)* (ลูกบาศก์เมตร)

	มกราคม		 372.45	 4,309.82	 373.72	 4,771.96	 372.33	 4,604.72

	กุมภาพันธ์		 369.43	 4,376.89	 373.93	 4,560.22	 370.64	 4,431.54

	มีนาคม		 370.10	 3,987.35	 371.90	 4,140.04	 368.23	 4,190.92

	เมษายน		 366.13	 3,452.00	 367.71	 3,390.05	 358.93	 3,333.79

	พฤษภาคม		 360.29	 2,918.03	 359.58	 2,669.52	 350.62	 2,667.29
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 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

  ระดับความสูง  ปริมาณน�้า ระดับความสูง ปริมาณน�้า ระดับความสูง ปริมาณน�้า
  (ม.รทก.)* (ลูกบาศก์เมตร) (ม.รทก.)* (ลูกบาศก์เมตร) (ม.รทก.)* (ลูกบาศก์เมตร)

	มิถุนายน		 354.68	 2,610.26	 350.65	 2,258.43	 343.85	 2,192.50

	กรกฎาคม		 349.85	 2,753.04	 344.84	 2,829.75	 343.89	 2,195.29

	สิงหาคม		 351.76	 3,586.16	 352.76	 3,906.65	 351.76	 2,753.04

	กันยายน		 361.60	 4,057.45	 365.28	 4,554.07	 367.35	 4,104.97

	ตุลาคม		 366.86	 4,118.60	 371.84	 4,735.18	 374.30	 4,811.22

	พฤศจิกายน		 367.49	 4,310.82	 373.58	 4,553.05	 373.78	 4,755.82

	ธันวาคม		 369.44	 4,481.30	 371.83	 4,617.17	 373.76	 4,749.59

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด

 * ระดับความสูง ณ ต้นเดือน ม.รทก. คือ เมตรเหนือระดับน้ำาทะเลปานกลาง

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน

	 โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้	

	 -		 โครงการไฟฟ้าบางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	1	(BIC-1)

	 -	 โครงการไฟฟ้าบางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	2	(BIC-2)

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้า
  ระบบโคเจนเนอเรช่ัน
	 	 บริษัทถือหุ้นใน	 BIC	 สัดส่วนร้อยละ	 65	 โดย	 BIC	 เป็นผู้ผลิต										

และจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่นท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ	

เป็นเชื้อเพลิง	 ซึ่งประกอบด้วย	 2	 โครงการ	 คือ	 โครงการบางปะอิน												

โคเจนเนอเรชั่น	 โครงการ	 1	 (BIC-1)	 และ	 โครงการบางปะอิน																						

โคเจนเนอเรช่ัน	โครงการ	2	(BIC-2)	โดยสถานทีต่ัง้ของทัง้	2	โครงการ

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	 อ�าเภอบางปะอิน	 จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา	มกี�าลงัผลติไฟฟ้า	117.5	เมกะวตัต์	และก�าลงั

ผลิตไอน�้า	19.6	ตันต่อชั่วโมง	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	

จ�านวน	90	เมกะวตัต์	ระยะเวลา	25	ปีนับจากวนัท่ีเริม่จ�าหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 และจ�าหน่ายไฟฟ้าที่เหลือและไอน�้า

ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่

อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม

บางปะอิน	 โดย	 BIC-1															

เร่ิมจ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์

ในวันที่	28	มิถุนายน	2556



รายงานประจำาปี 255928

	 	 ส�าหรับโครงการ	 BIC-2	 ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง	 ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับ	 BIC-1	 โดย	 BIC-2	 มีก�าลังผลิตไฟฟ้า																				

120	เมกะวัตต์	และก�าลังผลิตไอน�้า	20	ตันต่อชั่วโมง	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	90	เมกะวัตต์	ระยะเวลา														

25	ปีนับจากวนัทีเ่ริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์	และจ�าหน่ายไฟฟ้าส่วนทีเ่หลอืและไอน�า้ให้แก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ที่อยู ่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้	 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง	 กฟผ.	 และ	 BIC-2	 มีก�าหนด																																			

วันเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในวันที่	1	มิถุนายน	2560	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	BIC-2	มีความคืบหน้าในการ

ก่อสร้างกว่าร้อยละ	84	ซึ่งเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง

	 	 รายได้ค่าไฟฟ้าของโครงการ	BIC-	1	และ	BIC-2	ที่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้	กฟผ.	ประกอบไปด้วย

(ก)	 ค่าพลังไฟฟ้า	 (Capacity	 Payment)	 ก�าหนดจากต้นทุนของโครงการไฟฟ้าท่ี	 กฟผ.	 สามารถหลีกเลี่ยงได	้												

ในอนาคต	 (Long	 Run	 Avoided	 Capacity	 Cost)	 จากการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง

พาณิชย์ขนาดใหญ่รวมค่าระบบส่ง

(ข)	 ค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน	(Energy	Payment)	ก�าหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า	ค่าด�าเนินการ	

ค่าบ�ารุงรักษา	 และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของโครงการไฟฟ้าท่ี	 กฟผ.	 สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต	

(Long	Run	Avoided	Energy	Cost)	จากการรบัซือ้พลงังานไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าของผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน

รายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น

(ค)	 ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง	 (Fuel	 Saving)	 ก�าหนดจากประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดเช้ือเพลิงที่											

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กสามารถประหยัดได้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น

  รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC-1 และ BIC-2 ที่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

	 	 โดยทั่วไปบริษัทจะก�าหนดราคาค่าไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม	 โดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ	

กฟภ.	ส�าหรับกิจการขนาดใหญ่	และอาจมีส่วนลดส�าหรับลูกค้าบางราย	

  รายได้จากการจ�าหน่ายไอน�้าของ BIC-1 และ BIC-2

	 	 สัญญาการจ�าหน่ายไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมนั้นจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละรายเช่นเดียวกันกับสัญญา

จ�าหน่ายไฟฟ้า	บรษัิทก�าหนดราคาไอน�า้จากต้นทนุทีล่กูค้าหลกีเลีย่งได้หากซือ้จากบรษิทั	(Avoided	Cost	Basis)	ราคาไอน�า้	

มักจะปรับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนของดัชนีต่างๆ	รวมถึงค่าก๊าซและดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย

 2.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน
	 	 ในการขยายธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน	 บริษัทมุ่งพิจารณาท่ีรูปแบบการจ�าหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่

ให้	 กฟผ.	 และจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าส่วนที่เหลือให้ผู้ประกอบการอ่ืนๆ	 ซ่ึงจะเป็นรูปแบบท่ีมีความมั่นคงในด้านรายได้

มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการอื่นๆ	เพียงอย่างเดียว

	 	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2535	 เป็นต้นมา	 รัฐบาลได้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบ	

Firm	Type	 ระบบโคเจนเนอเรชั่น	 ขนาดก�าลังผลิตที่จ�าหน่ายเข้าสู่ระบบไม่เกิน	 90	 เมกะวัตต์	 ท�าให้มีผู้พัฒนาโครงการ

ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวอยู่หลายราย	โดย	ณ	เดือนตุลาคม	2559	โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมีสถานะดังนี้
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จ�านวน ก�าลังผลิตติดตั้ง

 ปริมาณขาย

 สถานะ
 โครงการ (เมกะวัตต์)

 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

    (เมกะวัตต์)

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว	 45	 5,519.465	 3,767.000

ยังไม่ด�าเนินการเชิงพาณิชย์	 30	 3,600.131	 2,700.000

ยกเลิกสัญญาการรับซื้อไฟฟ้า	 1	 121.135	 70.000

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน ณ เดือนตุลาคม 2559

	 	 ในช่วงปี	 2558-2568	ก�าหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	 (SPP)	จ�านวน	97	 โครงการ	

รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า	5,922	เมกะวัตต์	แบ่งเป็น	(1)	ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน	(Cogeneration)	

จ�านวน	 41	 โครงการ	 รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า	 	 3,660	 เมกะวัตต์	 (2)	 ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน										

(Cogeneration)	ต่ออายุสัญญา	จ�านวน	25	โครงการ	รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า	424	เมกะวัตต์	(3)	พลังงานหมุนเวียน	จ�านวน	

31	โครงการ	รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า	1,838	เมกะวัตต์

	 	 บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพในการแข่งขันส�าหรับการพัฒนาโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	 เนื่องจาก																							

มีประสบการณ์จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จ�าหน่ายไฟฟ้าตามประกาศรับซื้อในปี	 พ.ศ.	 2550	 (จาก	 BIC-1)	 และ																					

ตามประกาศรับซื้อในปี	 พ.ศ.	 2553	 (BIC-2)	 นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ												

ทีม่คีวามส�าคัญต่อโครงการ	เช่น	ความสามารถในการจดัหาเชือ้เพลิง	การเชือ่มต่อกบัจดุรบัซือ้ไฟฟ้า	ลกูค้าทีจ่ะรบัซือ้ไฟฟ้า

และไอน�้า	เป็นต้น

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน
  การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

	 	 ในการผลติไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของ	BIC	จะน�าก๊าซธรรมชาตเิข้ามาเป็นเชือ้เพลงิในการ

เผาไหม้	เพื่อท�าให้เกิดแรงดันความร้อนไปขับเคลื่อนกังหันก๊าซ	(Gas	Turbine)	การหมุนของกังหันก๊าซดังกล่าวจะหมุนให้

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 (Power	 Generator)	 ผลิตไฟฟ้าออกมา	 จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้ในเครื่องกังหันก๊าซ																

ซึ่งมีความร้อนสูงจะผ่านไปยังหม้อไอน�้า	(Heat	Recovery	Steam	Generator	“HRSG”)		ท�าให้ได้ไอน�้าแรงดันสูง	(High	

Pressure	Steam)	ไปขับเคลื่อนกังหันไอน�้า	(Steam	Turbine)	การหมุนของกังหันไอน�้าก็จะไปหมุนขับให้เครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้า	(Power	Generator)	ผลิตไฟฟ้าต่อไป

  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

	 	 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ันของ	 BIC	 จะใช้ก๊าซธรรมชาติและน�้าประปาเป็นวัตถุดิบใน										

การผลิต	 โดย	BIC-1	และ	BIC-2	ได้ท�าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (ปตท.)	 เมื่อวันที่											

18	มีนาคม	2554	และวันที่	12	พฤษภาคม	2557	ตามล�าดับ	และได้ท�าสัญญาซื้อขายน�้าประปา	กับ	บริษัท	ทีทีดับบลิว	

จ�ากัด	(มหาชน)	(TTW)	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2554	และวันที่	27	มกราคม	2558	ตามล�าดับ	โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะ

เวลา	25	ปีนับจากวันที่เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์		
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

	 โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้คือ	

	 -	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด

	 -	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จ�ากัด

	 -	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จ�ากัด

 3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
  โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท บางเขนชัย จ�ากัด (BKC)

	 	 บริษัทถือหุ้นใน	 BKC	 ในสัดส่วนร้อยละ	 100	 โดย	 BKC	 ตั้งอยู่ที่	 หมู่	 9	 ต�าบลโคกไทย	 อ�าเภอปักธงชัย																							

จังหวัดนครราชสีมา	บนพื้นที่ประมาณ	180	ไร่	ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง	(Thin	Film)	มีขนาดก�าลังผลิต																			

8	เมกะวตัต์	และได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส�าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก	(VSPP)	กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	

(กฟภ.)	 	 เมื่อวันที่	 28	กรกฎาคม	2552	มีระยะเวลา	5	ปี	และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ	5	ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการ

ยกเลกิสญัญาตามสญัญาดงักล่าว	กฟภ.	ตกลงทีจ่ะซือ้ไฟฟ้าในปรมิาณสงูสดุ	8	เมกะวตัต์		และ	BKC	จะได้รบัส่วนเพิม่ราคา

รบัซือ้ไฟฟ้า	(Adder)	ในอัตรา	8	บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง	(หน่วย)	เป็นระยะเวลา	10	ปีนบัแต่วนัเริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์	

ซึ่ง	 BKC	 ได้เริ่มผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	 กฟภ.	 เมื่อวันที่	 10	สิงหาคม	2555	นอกจากนี้	 BKC	 ได้ด�าเนินการยื่นขอ										

ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือสิทธิในการจ�าหน่ายคาร์บอนเครดิต	 และได้รับใบรับรองดังกล่าวแล้ว															

เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2555

  โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ�ากัด (CRS)

	 	 บริษัทถือหุ้นใน	CRS	ในสัดส่วนร้อยละ	30	โดย	CRS	ตั้งอยู่ที่	ต�าบลท่าข้าวเปลือก	อ�าเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย		

บนพื้นที่ประมาณ	160	ไร่	ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ	Multi-Crystalline	Cells	มีขนาดก�าลังผลิต	8	เมกะวัตต์		

โดย	CRS	ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส�าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั	กฟภ.	มรีะยะเวลา	5	ปี	และต่อสญัญา

ได้อีกครั้งละ	 5	 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาตามสัญญาดังกล่าว	 กฟภ.ตกลงที่จะซื้อพลังไฟฟ้าในปริมาณ

สูงสุด	8	เมกะวัตต์		และ	CRS	จะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า	(Adder)	ในอัตรา	8	บาทต่อหน่วย	เป็นระยะเวลา	10	ปี
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นับแต่วันเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	ซึ่ง	CRS	 ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าให้แก่	กฟภ.	 เมื่อวันที่	 17	มกราคม	2556	นอกจากนี้								

CRS	 ได้ด�าเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจ�าหน่ายคาร์บอนเครดิต	 และได้รับ

ใบรับรองดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	11	กันยายน	2555

  โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ�ากัด (NRS)

	 	 บรษัิทถอืหุน้ใน	NRS	ในสดัส่วนร้อยละ	30	โดย	NRS	ตัง้อยูท่ี	่ต�าบลตะเคยีน	อ�าเภอด่านขนุทด	จงัหวดันครราชสีมา		

บนพื้นที่ประมาณ	300	ไร่	ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง	(Thin	Film)	มีขนาดก�าลังผลิต	6	เมกะวัตต์		โดย	

NRS	 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ	 กฟภ.	 มีระยะเวลา	 5	 ปีและต่อสัญญา										

ได้อีกครั้งละ	5	ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา	ตามสัญญาดังกล่าว	กฟภ.	ตกลงที่จะซื้อพลังไฟฟ้าในปริมาณ

สูงสุด	6	เมกะวัตต์		และ	NRS	จะได้รับ	Adderในอัตรา	8	บาทต่อหน่วย	เป็นระยะเวลา	10	ปีนับแต่วันเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์	 ซึ่ง	 NRS	 ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าให้แก่	 กฟภ.	 เมื่อวันที่	 8	 มีนาคม	 2555	 นอกจากนี้	 NRS	 ได้ด�าเนินการยื่นขอ															

ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจ�าหน่ายคาร์บอนเครดิต	 และได้รับใบรับรองดังกล่าวแล้ว													

เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2555

  รายได้ค่าไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS 

1.	 อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่ขายให้	กฟภ.	อยู่ในระดับแรงดัน	11	-	13	กิโลโวลต์	ราคาจะเป็นไปตามประกาศ

ของ	กฟผ.	รวมกับค่าไฟฟ้าผันแปรขายส่ง	(Ft)

2.	 ค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า	 (Adder)	 ในอัตรา	 8	 บาท/หน่วย	 (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)	 เป็นระยะเวลา	 10	 ปี													

นับจากวันที่เริ่มต้นจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กับ	กฟภ.

 3.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
	 	 ศกัยภาพการผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก	ด้วยภมูปิระเทศทีอ่ยูใ่นเส้นศนูย์สตูร	

ท�าให้ได้รับพลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ	ของโลก	ซึ่งการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัด

ภาคพื้นดินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 พบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังแสงอาทิตย์ของ

ประเทศไทย	 ซึ่งมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ	 18.2	 เมกะจูลต่อตารางเมตร	 ส่วนใหญ่อยู ่ทาง																													

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และบางส่วนอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง	ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า

จากพลังแสงอาทิตย์ได้ถึง	10,000	เมกะวัตต์	(ข้อมูล:	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

	 	 โดย	ณ	 เดือนตุลาคม	2559	 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่มีปริมาณไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ	แบ่งตาม

ประเภทก�าลังผลิตโครงการไฟฟ้าเอกชน	ดังนี้

  
จ�านวน ก�าลังการผลิตติดตั้ง

 ปริมาณขาย

 สถานะ
 โครงการ (เมกะวัตต์)

 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

    (เมกะวัตต์)

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	(SPP)	 7	 545.442	 436.000

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก	(VSPP)	 456	 1,919.128	 1,855.135

 รวม 463 2,464.570 2,291.135

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน ณ เดือนตุลาคม 2559
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	 	 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 (Alternative	 Energy	 Development	 Plan:	 AEDP)															

เป็นหนึ่งในห้าแผนของกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ	 ทั้งนี้	 AEDP	 เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก	 เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่	 โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก														

เชื้อเพลิงขยะ	ชีวมวล	และก๊าซชีวภาพ	รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ	เช่น	ลม	และแสงอาทิตย์	เป็นต้น	พร้อมขยายระบบ

ส่งไฟฟ้าและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทัง้สาม	ให้รองรบัการส่งเสรมิพลงังานทดแทนเป็นรายพืน้ท่ี	ตลอดจนพฒันา

ระบบ	 Smart	 Grid	 เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	 โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วน											

การผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานทดแทนจากปัจจุบนัทีร้่อยละ	8	เป็นร้อยละ	20	ของปรมิาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ

ในปี	2579	โดยจะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมเท่ากับ	19,634.4	เมกะวัตต์	ดังนี้
หน่วย: เมกะวัตต์

 ปี แสงอาทิตย์ พลังลม พลังน�้า 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 : * กำาลังผลิตติดตั้ง

	 	 ในการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	 2558	 -	 2579	 ได้น�าแผน	 AEDP	 ผนวกเข้ามา										

เป็นหนึ่งในสมมติฐานการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่	 ในช่วงปี	 2558	 -	 2579	 ไว้ด้วย	 โดยมี											

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ	(กพช.)	ท�าหน้าท่ีเสนอแนะนโยบายและแผนการบรหิารพฒันาพลงังานของประเทศ

รวมถึงก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก�าหนดราคาพลังงาน	 ให้สอดคล้องกับนโยบายรวมถึงแผนการบริหารพัฒนา

พลังงานของประเทศ	 โดย	 กพช.	 มีมติเห็นชอบในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ด้วยการรับซ้ือไฟฟ้า													

ตั้งแต่ปี	2550	เป็นต้นมา	ทั้งนี้	กพช.	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	(กกพ.)	ในการออกระเบียบการ										

รับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในรูปแบบ	 FiT	 รวมท้ังด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง																			

เพื่อก�าหนดเป้าหมายและแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน											

และพลังงานทางเลือก	(AEDP	2015)	

	 	 เมื่อวันที่	17	กันยายน	2558	กกพ.	ได้ออกประกาศคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	เรื่อง	การรับซื้อไฟฟ้า

จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิส�าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร	

และก�าหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการการกลั่นกรองและคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ								

ติดตั้งบนพื้นดินส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร	ให้สอดคล้องกับมติ	กพช.	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2558	

โดยการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

ระยะที่ 1	 จะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าส�าหรับพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านระบบส่งไฟฟ้าและศักยภาพของเช้ือเพลิงอื่นๆ	

โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	 (SCOD)	 ไม่เกินวันท่ี	 30	 กันยายน	 2559	 ท้ังนี้	 ก�าหนด																			

เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าในระยะที่	1	ไม่เกิน	600	เมกะวัตต์	แบ่งเป็นหน่วยราชการไม่เกิน	300	เมกะวัตต์	

และสหกรณ์ภาคการเกษตรไม่เกิน	300	เมกะวัตต์

ระยะที่ 2	 จะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าในภายหลัง	 โดยมีก�าหนด	 SCOD	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2561	 ถึงวันท่ี																						

30	มิถุนายน	2561	ก�าหนดให้ผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการยื่นค�าขอเข้าร่วมโครงการในระยะที่	2	ได้

ภายในวันที่	 1	 -	 10	 พฤศจิกายน	 2558	 และ	 กกพ.	 จะด�าเนินการคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณา																				

ด้านคุณสมบัติแล้ว	โดยวิธีการจับฉลาก	
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	 	 โดยก�าหนดประกาศรายชื่อโครงการท่ีผ่านคุณสมบัติในวันท่ี	 11	 ธันวาคม	 2558	 และด�าเนินการคัดเลือก																		

โดยวิธีการจับสลากและแสดงผลการคัดเลือกในวันที่	15	ธันวาคม	2558	ทั้งนี้	กกพ.	ไม่สามารถประกาศรายชื่อโครงการ

ทีผ่่านการพิจารณาอย่างเป็นทางการได้จึงท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการคดัเลอืกโดยวิธกีารจับสลากและแสดงผลการคดัเลอืก

ในวันดังกล่าวได้

	 	 เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	 2559	 กกพ.	 มีมติเห็นชอบรายช่ือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง																			

บนพ้ืนดินท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าท�าการจับสลากในวันท่ี	 21	 เมษายน	 2559	ณ	 ห้องวิภาวดีบอลรูม	 ซี										

โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	จ�านวน	167	ราย	ก�าลังผลิตรวม	798.62	เมกะวัตต์

	 	 เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	 2559	 กกพ.	 มีมติเห็นชอบโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน														

พื้นดินส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลาก	จ�านวน	67	โครงการ	

ก�าลงัผลิตรวม	281.32	เมกะวตัต์	ก�าหนดให้เจ้าของโครงการหรอืผู้สนบัสนนุโครงการ	จะต้องลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ภายใน	120	วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	ภายในวันที่		30	ธันวาคม	2559

	 	 บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านพื้นที่และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ดีมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนา

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามเงื่อนไขการรับซื้อจากภาครัฐโดยจะมุ่งเน้นไปที่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน																

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินเป็นหลัก	 โดย	 บริษัท	 ซีเคพี	 โซล่าร์	 จ�ากัด	 ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ	 100	 ได้เข้าร่วมยื่น																

ข้อเสนอขายไฟฟ้าภายใต้ประกาศคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 เรื่อง	การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วย	โดยโครงการที่	บริษัท	

ซีเคพี	 โซล่าร์	 จ�ากัด	 ได้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้านั้น	 ได้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ	 ทั้งนี้	 ผลการคัดเลือกโดยวิธีการ													

จับฉลากที่	กกพ.	จัดขึ้นนั้นบริษัทไม่ได้รับการคัดเลือก	อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีความตั้งใจและความพร้อมที่ยื่นข้อเสนอขาย

ไฟฟ้าภายใต้ประกาศดังกล่าวอีกเมื่อมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าในระยะที่	2

	 	 ทั้งนี้	ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	ครั้งที่	4/2559	ณ	วันที่		26	กันยายน	2559	กพช.	

เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 ในรูปแบบ	 FiT	 ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก	 ในอัตรา	 FiT	

4.12	บาทต่อหน่วยจากเดิมที่อัตรา	FiT	5.66	บาทต่อหน่วย	ระยะเวลาสนับสนุน	25	ปีขณะที่มี	FiT	Premium	ส�าหรับ

โครงการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้	 (จังหวัดยะลา	 ปัตตานี	 นราธิวาส	 และ	 4	 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา	 ได้แก่	 อ.จะนะ										

อ.เทพา	อ.สะบ้าย้อย	และ	อ.นาทวี)	ตลอดอายุโครงการ	0.50	บาท/หน่วย	โดยมอบหมายให้	กกพ.	รับไปด�าเนินการออก

ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์	ในรปูแบบ	FiT	เพือ่ก�าหนดเป้าหมายและแผนการ

รับซื้อไฟฟ้าฯ	ดังกล่าว	ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	(AEDP	2015)

 3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
  การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

	 	 ในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์จะเป็นการเปลีย่นพลงังานแสงให้เป็นไฟฟ้า	โดยการน�าเซลล์แสงอาทติย์	

(Solar	Cell)	มารับแสงอาทิตย์			ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง	

กล่าวคือ	 เมื่อแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากระทบกับสารกึ่งตัวน�า	 (Semi-Conductor)	 ท่ีมี											

ความสามารถในการดูดคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์	 	 เมื่อสารก่ึงตัวน�าได้รับแสงจากดวงอาทิตย์	 	 เซลล์ดังกล่าวจะเปล่ียน

พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง	 (Direct	 Current)	 แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียง								

เซลล์เดียวจะมีค่าต�่ามาก		การน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงต้องน�าเซลล์หลายๆ	เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม	เพื่อเพิ่ม

ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น	 เซลล์ที่น�ามาต่อกันในจ�านวนและขนาดท่ีเหมาะสมน้ี	 เรียกว่า	 แผงเซลล์แสงอาทิตย	์ (Solar	

Module	หรือ	Solar	Panel)



รายงานประจำาปี 255934

	 	 ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ	BKC	CRS	และ	NRS	จะมีกระบวนการผลิตไฟฟ้า

เช่นเดียวกับหลักการท�างานดังกล่าวข้างต้น	 	 โดยโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ	 BKC	 และ	 NRS	 ติดตั้งแผงเซลล	์										

แสงอาทิตย์ที่มีลักษณะแบบฟิล์มบาง	 (Thin	 Film)	 ส่วน	 CRS	 ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีลักษณะแบบ	 Multi-																

Crystalline	Cells	ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะท�าหน้าที่รับแสงอาทิตย์	เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ดังกล่าวจะท�าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์	 	 ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีแรงดัน

ไฟฟ้าต�่า	 ดังน้ัน	 จึงต้องน�าไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต�่าดังกล่าวไปผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์	 (Inverter)	 เพื่อแปลงเป็น

ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต�่า	ต่อจากนั้นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต�่าดังกล่าวจึงถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า		

เพือ่เพิม่แรงดนัไฟฟ้าโดยแปลงเป็นแรงดนัไฟฟ้าให้สงูขึน้	หลงัจากนัน้จงึถกูส่งผ่านไปยงัสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าภมูภิาค	

เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ใช้ต่อไป

  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

	 	 แหล่งพลังงานที่ส�าคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ	BKC	CRS	และ	NRS	คือแสง

อาทติย์	ซ่ึงเป็นสิง่ทีไ่ด้มาจากธรรมชาต	ิไม่มต้ีนทนุค่าใช้จ่าย	อย่างไรกต็าม	แม้ว่าแสงอาทติย์จะเป็นแหล่งพลงังานธรรมชาติ

ที่มีขนาดใหญ่และเป็นพลังงานที่สะอาด	 แต่การน�ามาใช้มีข้อจ�ากัดอยู่บ้าง	 เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน	

ตลอดจนความเข้มของแสงอาทิตย์ก็มีความเข้มไม่แน่นอน	 ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึง

ฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา

	 	 ดังนั้น	ก่อนที่	BKC	CRS	และ	NRS	จะตัดสินใจเลือกท�าเลหรือสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ดังกล่าว	 ได้มีการศึกษาแล้วว่าบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเข้มของ

แสงอาทิตย์ที่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้า	โดยโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ	BKC	ตั้งอยู่ที่	Latitude	14.7°	N	และ	

Longitude	102.0°	E	พบว่ามค่ีาพลังงานการแผ่รงัสเีฉลีย่เท่ากบั	17.62	เมกะจลู/ตารางเมตร/วนั		ซึง่เพยีงพอท่ีจะออกแบบ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 เพ่ือผลิตไฟฟ้าขนาด	 8	 เมกะวัตต์ได้	 ส�าหรับโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ	 CRS															

ต้ังอยู่ที่	 Latitude	 20.17°	 N	 และ	 Longitude	 100.02°	 E	 พบว่ามีค่าพลังงานการแผ่รังสีซ่ึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้												

เฉลี่ยเท่ากับ	 16.97	 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน	 ซึ่งเพียงพอที่จะออกแบบโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด										

8	 เมกะวัตต์ได้	 ส�าหรับโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ	 NRS	 ตั้งอยู่ที่	 Latitude	 15°	 N	 และ	 Longitude	 101°	 E																	

พบว่ามีค่าพลังงานการแผ่รังสีซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับ	 19.00	 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน	 ซ่ึงเพียงพอท่ีจะ

ออกแบบโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด		6	เมกะวัตต์ได้

4. ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย
	 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าช่วงเดือนมกราคมถงึตุลาคม	2559	ยงัคงเพิม่ขึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยโดยในไตรมาส	

2	 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ระดับร้อยละ	 3.5	 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

ของภาครัฐ	รวมทั้งการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ	
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 4.1 กำาลังผลิตของประเทศ
	 	 ก�าลังผลิตรวมของระบบ	ณ	เดือนตุลาคม	2559	แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้ามีดังนี้	

 ประเภทโรงไฟฟ้า ก�าลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ

ก�าลังผลิตของ	กฟผ.	 16,385.13	 39.87%

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	 	14,948.50	 	36.37%

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	 	5,885.02	 	14.32%

ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	 	3,877.60	 	9.44%

 รวม  41,096.25 100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กฟผ. ณ เดือนตุลาคม 2559

	 	 ก�าลังผลิตรวมของระบบสะสมเดือนมกราคมถึงตุลาคม	2559	แบ่งตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต	มีดังนี้		

 ประเภทเชื้อเพลิง จ�านวนหน่วยผลิต (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ร้อยละ

ก๊าซธรรมชาติ	 		 106,672	 63.56%

ลิกไนต์	 	 31,115	 18.54%

พลังน�้า	 	 2,954	 1.76%

น�้ามันเตา	 	 335	 0.20%

น�้ามันดีเซล	 	 185	 0.11%

พลังงานทดแทน		 10,456	 6.23%

ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	 16,112	 9.60%

	 รวม 167,829   100.00%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ เดือนตุลาคม 2559

 4.2 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ
	 	 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด	เป็นปริมาณไฟฟ้าที่ผู้บริโภคใช้รวมกันทั้งระบบสูงสุด	ณ	วันใดวันหนึ่งของแต่ละปี	

โดยในปี	2559	ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น	ณ	วันที่	11	พฤษภาคม	2559	เวลา	22.28	น.	อยู่ที่ระดับ	29,619	

เมกะวัตต์	สูงกว่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของปี	2558	ซึ่งเกิดเมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2558	เวลา	14.02	น.	อยู่ที่ระดับ	27,346	

เมกะวัตต์	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.30	ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดช่วงปี	2554	จนถึง	2559	ดังนี้

   ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

 ปี พ.ศ.
 เมกะวัตต์

 เพิ่มขึ้น
   เมกะวัตต์ ร้อยละ

	 2554	 23,900	 -110	 -0.45%

	 2555	 26,121	 2,221	 9.29%

	 2556	 26,598	 477	 1.83%

	 2557	 26,942	 344	 1.29%

	 2558	 27,346	 404	 1.50%

	 2559	 29,619	 2,273	 8.30%

หมายเหต ุข้อมูลจาก กฟผ. ณ เดือนตุลาคม 2559
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 4.3 การจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
	 	 กฟผ.	 เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า	 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของท้ังประเทศ														

โดยมีแหล่งผลิต	คือ	โครงการไฟฟ้าต่างๆ	ของ	กฟผ.	เอง	รวมกับรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน	สปป.ลาว	และประเทศมาเลเซีย		

หลังจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อ	คือ	การไฟฟ้านครหลวง	 (“กฟน.”)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (“กฟภ.”)	และลูกค้าตรง	

(โรงงานอตุสาหกรรมบางแห่งทีก่�าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา)	ทัง้นี	้กฟผ.	จะท�าการส่งพลงังานไฟฟ้าผ่านสถานไีฟฟ้าแรงสงู	

ต่างๆ	โดย	กฟน.	และ	กฟภ.	จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบจ�าหน่าย	(Distribution)	และการขายปลีก	(Retail)	

ให้แก่ประชาชนทั่วไป	โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก	กฟผ.	ที่จุดเชื่อมต่อ	และส่งเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย	เพื่อกระจายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป	

	 	 สัดส่วนการจ�าหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงตุลาคม	2559	แบ่งตามประเภทผู้ซื้อ	ดังนี้

	 ประเภทลูกค้า การจ�าหน่าย (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ร้อยละ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 99,538	 70.57%

การไฟฟ้านครหลวง	 40,228	 28.52%

ลูกค้าตรง	 	 1,291	 0.91%

 รวม 141,057 100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ เดือนตุลาคม 2559

 4.4 แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan)
	 	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2558-2579	 (PDP	2015)	 ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความ

เห็นจากกกพ.	เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2558	และ	กพช.	ได้มีมติเห็นชอบแผน	PDP	2015	ในการประชุมฯ	ครั้งที่	2/2558	

เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2558	จากนั้นคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	ได้รับทราบมติ	กพช.	ดังกล่าวเมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2558	

ทั้งนี้	แผน	PDP	2015	ครอบคลุมแผนการพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี	พ.ศ.	2558	-	2579	

	 	 แผน	PDP	2015	ได้ถูกจัดท�าขึ้นตามแนวทางที่	กพช.	ได้มีมติเห็นชอบ	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2557	ดังนี้

1)	 ให้ความส�าคัญกบัความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ	เพือ่ให้มคีวามมัน่คงครอบคลมุท้ังระบบผลติไฟฟ้า	

ระบบส่งไฟฟ้า	และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่

2)	 นโยบายการกระจายเชื้อเพลิง	เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง

-	 ลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก

-	 เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด

-	 จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ	20	ของก�าลังผลิตไฟฟ้าในระบบ

-	 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

-	 จัดสรรโครงการไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผนตามเดิม

3)	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง	(Reserve	Margin)	ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	15	ของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

4)	 นโยบายผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	(SPP)	จะด�าเนินการตามสัญญา

ของโครงการไฟฟ้าภาคเอกชนที่มีข้อผูกพันแล้ว

	 	 นอกจากนี	้ระยะเวลาของแผน	PDP	2015	ยงัสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิของส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	และแผน	PDP	2015	ยังเป็นหนึ่งในห้าแผนหลักภายใต้กรอบ

แผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติของกระทรวงพลังงาน		ได้แก่	
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(1)	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	(Thailand	Power	Development	Plan:	PDP)	

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

(3)		แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	(Alternative	Energy	Development	Plan:AEDP)	

(4)		แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย	และ	

(5)		แผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง

	 	 แผน	PDP	2015	ได้พยากรณ์ความต้องการพลงังานไฟฟ้ารวมสทุธ	ิ(Energy)	และพลงังานไฟฟ้าสงูสดุสทุธ	ิ(Peak)	

ของประเทศเท่ากับ	326,119	ล้านหน่วย	และ	49,655	เมกะวัตต์	ตามล�าดับ	โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปี	2557-2579	ความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	2.67	ต่อปี

	 	 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิและพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสุทธิภายใต้แผน	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

	 	 แผน	 PDP	 2015	 คาดการณ์ว่า	ณ	 สิ้นปี	 2579	 ประเทศไทยจะมีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ	 70,335	 เมกะวัตต์													

โดยเป็นก�าลังผลิตของโครงการไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2558	 -	 2579	 รวม	 57,459	 เมกะวัตต์	 แยกตามประเภท																

โครงการไฟฟ้า	ดังนี้

	 ประเภทโครงการไฟฟ้า เมกะวัตต์ เมกะวัตต์

โครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 	 	 21,648

	 -	 ในประเทศ	 	 	 12,105

	 -	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 	 9,543	

โครงการไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ	 	 	 2,101

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	 	 	 4,119

โครงการไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 	 	 17,478

โครงการไฟฟ้าพลังความร้อน	 	 	 12,113

	 -	 โครงการไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์	 	 7,390

	 -	 โครงการไฟฟ้านิวเคลียร์	 	 2,000

	 -	 โครงการไฟฟ้ากังหันก๊าซ	 	 1,250

	 -	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 	 1,473	

   รวม   57,459

	 	 ในส่วนของสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผน	PDP	2015	นั้น	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2557	กพช.	

ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางจัดท�า	PDP	2015	โดยมีกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง	ดังนี้
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หน่วย: ร้อยละ

 ประเภทเชื้อเพลิง ณ ปี 2557 ณ ปี 2569 ณ ปี 2579

ซื้อไฟฟ้าพลังน�้าต่างประเทศ	 7	 10	-	15	 15	-	20
ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด	(รวมลิกไนต์)	 20	 20	-	25	 20	-	25

พลังงานหมุนเวียน	(รวมพลังน�้า)	 8	 10	-	20	 15	-	20

ก๊าซธรรมชาติ	 	 64	 45	-	50	 30	-	40

นิวเคลียร์	 	 -	 -	 0	-	5

ดีเซล/น�้ามันเตา	 	 1	 -	 -

	 	 ประมาณการณ์ก�าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองต�่าสุดภายใต้แผน	PDP	2015	ดังนี้

	

	 	 บทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในฐานะ	(1)	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	(2)	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายเล็ก	(SPP)	(3)	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก	(VSPP)	และ	(4)	โครงการซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ทั้งนี้	แผน	PDP	2015	

ได้บรรจุโครงการไฟฟ้าใหม่ที่รับซื้อจาก	 IPP	 SPP	 รวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	 ที่มีข้อผูกพันและได้ลงนามสัญญา				

ซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	แล้วในช่วงปี	2558-2568	ดังนี้

  1) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
	 	 	 IPP	 ที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 แล้ว	 ในช่วงปี	 2558	 -	 2567	 มีจ�านวนท้ังสิ้น	 7	 โครงการ																			
รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า	8,070	เมกะวัตต์	ดังนี้

 โครงการ
 ก�าลังผลิตไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

  (เมกะวัตต์) (ปี)

บริษัท	กัลฟ์เจพียูที	จ�ากัด	ชุดที่	1	และชุดที่	2	 1,600	 2558

ทดแทนโครงการไฟฟ้าขนอม	ชุดที่	1	 930	 2559

บริษัท	เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย	จ�ากัด	(เครื่องที่	1	-	4)	 540	 2559	-	2560

บริษัท	กัลฟ์	เอสอาร์ซี	จ�ากัด	(ชุดที่	1)	 1,250	 2564

บริษัท	กัลฟ์	เอสอาร์ซี	จ�ากัด	(ชุดที่	2)	 1,250	 2565

บริษัท	กัลฟ์	พีดี	จ�ากัด	(ชุดที่	1)	 1,250	 2566

บริษัท	กัลฟ์	พีดี	จ�ากัด	(ชุดที่	1)	 1,250	 2567

 รวม 8,070 

กำลังผลิตไฟฟาตามสัญญาและ
กำลังผลิตไฟฟาสำรองต่ำสุด 
ภายใตแผน PDP

กำลังผลิตไฟฟาตามสัญญา
(เมกะวัตต)
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  2) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)

	 	 	 ในช่วงปี	 2558-2568	 ก�าหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 จ�านวน	 97	 โครงการ	 รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า										

5,922	เมกะวัตต์	แบ่งเป็น	(1)	ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน	(Cogeneration)	จ�านวน	41	โครงการ	

รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า	 3,660	 เมกะวัตต์	 (2)	 ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน	 (Cogeneration)																						

ต่ออายุสัญญา	จ�านวน	25	 โครงการ	รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า	424	 เมกะวัตต์	 (3)	พลังงานหมุนเวียน	จ�านวน	31	 โครงการ										

รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า	1,838	เมกะวัตต์

	 	 	 ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	(กพช.)	ครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	

2559	 ที่ประชุม	 ได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางสนับสนุน	 SPP	 ประเภทสัญญา	 Firm	 ระบบ	 Cogeneration	 ที่จะ													

สิ้นสุดสัญญาในปี	2560	-	2568	ดังนี้

1)	 กลุม่ที	่1:	SPP	ประเภทสญัญา	Firm	ระบบโคเจนเนอเรชัน่ทีจ่ะสิน้สดุอายสุญัญาภายในปี	2560	-	2561	
(ต่ออายุสัญญา)	ให้มีระยะเวลาสัญญา	 3	 ปี	 ปริมาณรับซื้อไม่เกิน	 60	MW	 และไม่เกินกว่าปริมาณ																	
ขายไฟฟ้าตามสัญญาเดิม	 ราคารับซื้อไฟฟ้า	 (ณ	 ราคาก๊าซ	 263	 บาท/MMBTU)	 ในอัตรา	 2.3753															
บาท/kWh

2)	 กลุม่ที	่2	:	SPP	ประเภทสัญญา	Firm	ระบบโคเจนเนอเรช่ันท่ีจะสิน้สดุอายสุญัญาภายในปี	2562	-	2568	

(ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าใหม่)	 ให้มีระยะเวลาสัญญา	 25	ปี	 ปริมาณรับซื้อไม่เกิน	 30	MW	และไม่เกิน										

ร้อยละ	 30	 ของก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมไอน�้า	 (Net	 Generation)	 และจะต้องไม่เกินกว่าปริมาณ													

ขายไฟฟ้าตามสัญญาเดิม	ราคารับซื้อไฟฟ้า	 ในอัตรา	 2.8186	 บาท/kWh	 (ณ	 ราคาก๊าซธรรมชาติ														

263	 บาท/ล้านบีทียู)	 ทั้งนี้	 โครงการ	 SPP-Cogeneration	 ท่ีได้รับสิทธิการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม	่																

ให้ด�าเนินการก่อสร้างได้ในพื้นที่เดิม	หรือพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม

  3) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP)

	 	 	 ในช่วงปี	 2558	 -	 2579	 ก�าหนดให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจาก	 VSPP	 (ตามแผน	 AEDP)	 ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม									

9,735.6	 เมกะวัตต์	แบ่งเป็น	 (1)	พลังงานหมุนเวียน	รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า	9,701	 เมกะวัตต์	 (2)	 ระบบการผลิตพลังงาน						

ความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน	(Cogeneration)	รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า	34.6	เมกะวัตต์

  4) โครงการซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ

	 	 	 ในช่วงปี	2559	-	2562	มีโครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	4	โครงการ	รวมก�าลังผลิต

ไฟฟ้า	2,334	เมกะวัตต์	ดังนี้	

 โครงการ
 ก�าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

  (เมกะวัตต์) (ปี)

หงสาลิกไนต์	เครื่องที่	3		 491	 2559

พลังน�้าเขื่อนไซยะบุรี	 	 1,220	 2562

พลังน�้าเขื่อนเซเปียน-เซน�้าน้อย	 354	 2562

พลังน�้าเขื่อนน�้าเงี๊ยบ	1	 269	 2562

 รวม 2,334 



รายงานประจำาปี 255940

5. การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
	 บรษิทัย่อยและบรษัิทร่วมของบรษิทัได้รบัสทิธปิระโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	(BOI)	ตามบตัรส่งเสรมิ

การลงทุน	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   BKC CRS NRS BIC 1
บัตรส่งเสริมเลขที่	 	 1089(1)/2555	 2071(1)/2554	 1300(1)/2554	 1565(2)/2554

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

ประเภทกิจการ	 	 กิจการสาธารณูปโภค	 กิจการสาธารณูปโภค	 กิจการสาธารณูปโภค	 กิจการสาธารณูปโภค

	 	 	 และบริการพื้นฐาน	 และบริการพื้นฐาน	 และบริการพื้นฐาน	 และบริการพื้นฐาน

1.	 ได้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ	 ได้รับอนุมัติ	 ได้รับอนุมัติ	 ได้รับอนุมัติ	 ได้รับอนุมัติ

	 หรือผู้ช�านาญการเข้ามาในราชอาณาจักร

	 ได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาเท่าที่

	 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร	

2.	 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตาม	 ไม่มี	 ได้รับอนุญาต	 ได้รับอนุญาต	 ไม่มี

	 จ�านวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร	

3.	 ได้รับการยกเว้น/ลดหย่อน	อากรขาเข้า	 ได้รับการยกเว้น	 ได้รับการยกเว้น	 ได้รับการยกเว้น	 ได้รับการยกเว้น

	 ส�าหรับเครื่องจักร	ตามที่คณะกรรมการ	 (ต้องน�าเข้าภายในวันที่	 (ต้องน�าเข้าภายในวันที่	 (ต้องน�าเข้าภายในวันที่	 (ต้องน�าเข้าภายในวันที่

	 พิจารณาอนุมัติ	 	 23	กรกฎาคม	2557)	 28	กุมภาพันธ์	2557)	 11	กันยายน	2556)	 18	พฤศจิกายน	2556)

4.	 สิทธิประโยชน์	ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	 8	ปี	 8	ปี	 8	ปี	 8	ปี

	 นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ	ที่ได้รับจาก	 	 	 	 (ไม่เกิน	4,934	ล้านบาท)

	 การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	

5.	 ระยะเวลาที่สามารถน�าผลขาดทุนในระยะเวลา	 5	ปี	 5	ปี	 5	ปี	 5	ปี

	 ที่ได้รับการส่งเสริมไปหักออกจากก�าไรสุทธิ

	 ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้น

	 ภาษีเงินได้

6.	 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการ	 8	ปี	 8	ปี	 8	ปี	 8	ปี

	 ที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้

7.	 ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ	 5	ปี	 5	ปี	 5	ปี	 ไม่มี

	 ก�าไรสุทธิ	ที่ได้จากการลงทุนในอัตรา	 (นับจากวันที่พ้นก�าหนด	 (นับจากวันที่พ้นก�าหนด	 (นับจากวันที่พ้นก�าหนด

	 ร้อยละ	50	ของอัตราปกติ	 ในข้อ	6)	 ในข้อ	6)	 ในข้อ	6)

8.	 ให้หักค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	และค่าน�้าประปา	 10	ปี	 10	ปี	 10	ปี	 ไม่มี

	 จ�านวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว	 (นับจากวันที่เริ่มมี	 (นับจากวันที่เริ่มมี	 (นับจากวันที่เริ่มมี	

	 	 	 รายได้จากการ	 รายได้จากการ	 รายได้จากการ

	 	 	 ประกอบกิจการ)	 ประกอบกิจการ)	 ประกอบกิจการ)

9.	 ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้าง	 ร้อยละ	25	 ร้อยละ	25	 ร้อยละ	25	 ไม่มี

	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 ของเงินลงทุน	 ของเงินลงทุน	 ของเงินลงทุน

10.	 ได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออกนอก	 ไม่มี	 ได้รับอนุญาต	 ได้รับอนุญาต	 ไม่มี

	 ราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ
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ปัจจัยความเส่ียง

	 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงท้ังจากมุมมองของ	 Holding	 Company	 และจากธุรกิจ												
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที	่											
14	 มกราคม	 2556	 และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจัดท�าแผนการบริหาร																		
ความเส่ียงประจ�าปี	 ตลอดจนประเมินและติดตามความเสี่ยงต่างๆ	 ผ่านคณะท�างานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจาก																						
ทกุสายงานของบรษัิทและบรษิทัย่อย	โดยรายงานผลการประเมนิความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษัิทเป็นรายไตรมาส	ท�าให้
ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท	นอกจากนั้น	ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ	
บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละขั้นของโครงการอย่างรอบคอบ	เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกโครงการ	การพัฒนาโครงการ	
การก่อสร้าง	 จนถึงการด�าเนินการ	 โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้านเทคนิค	 การเงิน	 กฎหมาย	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม														
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว

ความเส่ียงสำาคัญและแนวทางการบริหารความเส่ียง สามารถสรุปได้ดังน้ี
ความเส่ียงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท
1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท
	 เนื่องจากบริษัทด�าเนินธุรกิจเป็น	 Holding	 Company	 คือการลงทุนในกิจการอื่น	 โดยบริษัทไม่มีการประกอบ														
ธุรกิจหลักของตนเอง	 ดังนั้น	 กระแสเงินสดและผลการด�าเนินงานของบริษัทจึงข้ึนอยู่กับเงินปันผลท่ีได้รับจากโครงการที่
เข้าไปลงทุน	 โดยในปี	 2559	 ร้อยละ	 81.52	 ของรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจากเงินปันผลรับ	 หากกิจการที	่																
บริษัทถือหุ้นได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ	 จะส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่าย
เงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้	โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการ	ดังนี้
	 การคัดเลือกโครงการ
	 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความส�าคัญในการคัดเลือกโครงการเพื่อลงทุน	 จึงได้ก�าหนดนโยบายการลงทุนใน										
บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ชัดเจน	 เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และ
มีผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท	 โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าที่ในการวิเคราะห	์									
ปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ	 ท้ังด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและ															
ความเสี่ยง	 โดยอาจมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก	 เพื่อให้ค�าปรึกษาเฉพาะด้านและต้องน�าเสนอข้อมูล					
การลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อท�าการอนุมัติ	
	 การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
	 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	 2	 โครงการ	 คือ	 โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 โครงการ	 2														
(BIC-2)	 ซ่ึงเริ่มก่อสร้างในต้นปี	 2558	 และมีก�าหนดเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	 2560	 และโครงการ																
ไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี	(XPCL)	ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี	2554	และมีก�าหนดเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562	
บริษัทคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งด้าน												
ความล่าช้าของการก่อสร้างและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้าง	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของ
บริษัทโดยตรง	ดังนั้น	บริษัทจึงได้เข้าท�าสัญญาว่าจ้างบริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้จัดหาเครื่องจักร	อุปกรณ์	
การติดตั้ง	และการก่อสร้าง	โดย	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	มีประสบการณ์ในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่	และ
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าท้ังหมดท่ีบรษิทัเข้าลงทุน	ซึง่ท่ีผ่านมามผีลงานเป็นท่ีน่าพอใจ	กล่าวคอื	สามารถ
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�าหนด	อีกทั้งรูปแบบของสัญญาการว่าจ้างแบบเบ็ดเสร็จ	(Fixed	Cost	Lump	Sum	
Turnkey)	ช่วยลดความเสีย่งจากต้นทนุก่อสร้างทีอ่าจเพิม่ขึน้ได้	นอกจากนัน้	บรษิทัยงัได้ท�าสญัญาประกนัภยั	เพือ่บรรเทา
ผลจากภยัธรรมชาติ	ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอย่างสม�า่เสมอ	ท�าให้เชือ่มัน่ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสรจ็
ตามก�าหนดและสามารถควบคุมต้นทุนได้
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	 การติดตามผลการด�าเนินงาน
	 บริษัทได้ก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทลงทุนไว้ในนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีเข้าไปลงทุน	 (Control	
Policy)	 โดยบริษัทแต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และกิจการที่
ควบคมุร่วมกนัตามสัดส่วนการถอืหุน้	ซึง่บรษิทัได้ก�าหนดกรอบอ�านาจในการใช้ดลุยพนิจิของตวัแทนของบรษิทัอย่างชัดเจน	
อีกทั้งกิจการที่บริษัทลงทุนจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่าง
สม�่าเสมอ	 เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 อีกทั้งบริษัทย่อยจะต้องน�าเสนอข้อมูลต่อบริษัท													
ในกรณีที่จะลงทุนในโครงการใหม่	 รวมถึงต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่เข้าไปลงทุนด้วย	 นอกจากนั้นส�านัก				
ตรวจสอบภายในของบรษัิทจะท�าการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษัิทย่อยเพือ่ให้ความเชือ่มัน่ว่ามคีวามรดักุม
เพียงพอเหมาะสมและมกีารปฏบิติัตามอย่างเคร่งครัด	ท�าให้บรษิทัสามารถติดตามฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
ของกิจการที่บริษัทลงทุนไปได้อย่างใกล้ชิด	เพื่อเป็นการลดและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว	

2. ความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจ
	 บริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ดังนั้น									
การเปล่ียนแปลงของผลประกอบการของกิจการที่บริษัทลงทุนย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทในรูปของ
รายได้เงนิปันผลทีบ่รษิทัจะได้รบั	ปัจจยัความเสีย่งดงัต่อไปนีอ้าจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกจิการทีบ่รษิทัลงทนุได้
	 2.1	ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า
	 	 วัตถุดบิส�าหรบัการผลติไฟฟ้าเป็นปัจจยัหลกัต่อความสามารถในการผลติไฟฟ้า	ซึง่จะมผีลต่อความสามารถในการ
สร้างรายได้	 ส�าหรับโครงการไฟฟ้าพลังน�้าและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าไม่มีต้นทุน																										
แต่มีความผันผวนในระดับหน่ึง	 ส่วนวัตถุดิบในการผลิตของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ันมีเช้ือเพลิงซ่ึงคิดเป็น										
ร้อยละ	 41.14	 ของต้นทุนขายทั้งหมดตามงบการเงินรวมในปี	 2559	 ท�าให้เกิดความเสี่ยงในการได้มาซ่ึงเช้ือเพลิงและ																
ความเสี่ยงด้านราคาที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้วย	
	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้า
	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม	2	ด�าเนินการโดย	บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	(NN2)	และถือหุ้นใหญ่	โดย	SEAN							
ดังน้ัน	 น�้าจึงเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญในการผลิตไฟฟ้า	 โดยแหล่งที่มาของน�้าที่ส�าคัญในล�าน�้างึมมาจากปริมาณน�้าฝนซึ่งตก															
ในบริเวณพื้นที่รับน�้า	 (Catchment	Area)	แต่มีข้อจ�ากัดอยู่บ้าง	 เนื่องจากปริมาณน�้าฝนในแต่ละช่วงเวลานั้นไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างแน่นอน	ความเสีย่งของการได้มาซึง่วตัถดุบิในการผลิตได้รบัการบรหิารจดัการอย่างมปีระสิทธภิาพจาก
การออกแบบโครงสร้างอ่างเก็บน�้าและเขื่อนให้เหมาะสม	การเจรจาข้อตกลงต่างๆ	ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมถึง
การตกลงโครงสร้างราคาและแนวทางการซ้ือขายไฟฟ้าให้จัดการความเส่ียงของน�้าได้อย่างเป็นธรรมกับคู่สัญญาท้ังสองฝ่าย 
เช่น	ในกรณี	NN2	ผลิตพลังงานไฟฟ้าหลัก	(Primary	Energy	หรือ	PE)	ได้ค่าเฉลี่ยต�่ากว่า	8	ชั่วโมงต่อวันในแต่ละเดือน
หรือมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่า	10	ชั่วโมงต่อวันในแต่ละปี	NN2	ต้องจ่ายค่าปรับให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	
ในอัตราร้อยละ	23.7	ของค่าไฟฟ้า	PE	คูณด้วยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ต�่ากว่าเกณฑ์	อย่างไรก็ดี	ในการออกแบบโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�้าและก่อนที่จะท�าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 NN2	 ได้ท�าการศึกษาปริมาณน�้าในล�าน�้างึมที่เกิดขึ้นจริง														
ย้อนหลัง	 50	 ปี	 แล้วน�าไปค�านวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า	 จึงเช่ือว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา														
ซือ้ขายไฟฟ้าได้	ในกรณทีีม่ปีรมิาณน�า้น้อยจนกระทัง่ส่งผลให้	NN2	ผลติไฟฟ้าได้ต�า่กว่าข้อก�าหนดตามสญัญา	อาจพจิารณา
ประกาศให้ปีนั้นๆ	เป็นปีแล้ง	(Drought	Year)	ได้	ซึ่งตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก�าหนดให้สามารถประกาศปีแล้งได้	2	ครั้ง
ตลอดอายุสัญญา	โดยจะไม่มีค่าปรับที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าได้ต�่ากว่าเกณฑ์แต่อย่างใด
	 	 นอกจากนั้น	 หากในปีใดมีปริมาณน�้าไหลเข้าโครงการมากจนท�าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากเกินกว่าปริมาณ											
เป้าหมายที่	 2,218	 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 (ล้านหน่วย)	 ส�าหรับ	 PE	 และ	 92	 ล้านหน่วย	 ส�าหรับพลังงานไฟฟ้ารอง																								
(Secondary	 Energy	 หรือ	 SE)	 NN2	 สามารถยกยอดปริมาณไฟฟ้าส่วนท่ีเกินดังกล่าวไปรับรู้เป็นรายได้ส�าหรับปีท่ีมี									
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ปริมาณน�้าน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงปริมาณเป้าหมาย	 ซึ่งจะเป็นผลท�าให้รายได้มีความมั่นคงแม้ปริมาณน�้า																
จะมีความผันผวนก็ตาม	 โดยปริมาณเป้าหมายนี้จะไม่มีค่าปรับแม้จะไม่สามารถผลิตได้ตามปริมาณเป้าหมาย	 เนื่องจาก								
เป็นเพยีงกรอบประมาณการของแต่ละปีเท่าน้ัน	ดงัจะเหน็ได้จากข้อมลูทีเ่กิดขึน้จรงิในปี	2559	ปรมิาณน�า้ทีไ่หลเข้าโครงการ
มีปริมาณค่อนข้างน้อย	 ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้ต�า่กว่าปริมาณไฟฟ้าเป้าหมายเท่ากับ	 186.45	 ล้านหน่วยส�าหรับ	 PE	 และ	
21.38	 ล้านหน่วย	 ส�าหรับ	 SE	 ทั้งนี้ในส่วนของปริมาณไฟฟ้าท่ีต�่ากว่าเป้าหมายท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น	 จะถูกยกยอดไปเป็น
โอกาสในการประกาศขายปีถัดๆ	 ไป	 โดยขึ้นกับความเหมาะสมของปริมาณน�้าไหลเข้าโครงการ	 แม้ในปี	 2559	 บริษัท																	
ไม่สามารถผลติได้บรรลเุป้าหมาย	แต่ในภาพรวมกลไกของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า	สามารถลดความเสีย่งเกีย่วกบัความผันผวน
ของรายได้ในระหว่างปีที่มีปริมาณน�้ามากและปีท่ีมีปริมาณน�้าน้อยได้	 เห็นได้จากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ	 NN2																	
ในปี	 2559	 ลดลงจากปี	 2558	 เพียง	 68.23	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 1.76	 เท่านั้น	 แม้ปริมาณน�้าลดลงถึง	 445.12																
ลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นร้อยละ	7.67	
  อย่างไรก็ตาม	บริษัทพบว่าในช่วง	2	-	3	ปีที่ผ่านมา	ฤดูมรสุมมีความล่าช้าเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่	(EI	Nino) 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า	 บริษัทได้ติดตามรูปแบบของฤดูกาลท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับ
ที่ปรึกษา	 บริษัท	 ทีม	 คอนซัลติ้ง	 เอนจิเนียริ่ง	 แอนด์	 แมเนจเมนท์	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการน�้า												
เพื่อวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมต่อไป
	 	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
	 	 BIC	เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผู้จัดส่ง
ก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงให้ได้จะท�าให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน�้า	 ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัท														
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้าได้	 ท�าให้ต้องซื้อไฟฟ้าส�ารองมาขายให้แก่ผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมเป็นการทดแทน	 BIC	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญของความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงจึงได้จัดท�าสัญญาซื้อขาย																																
ก๊าซธรรมชาติระยะเวลา	 25	 ปีนับจากวันเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์	 กับบริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (ปตท.)	 โดยมี																
ข้อก�าหนดให้	 ปตท.	 ช�าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา	 อีกท้ัง	 บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์											
ซินเนอร์ยี่	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (GPSC)	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ	ปตท.	และเป็นผู้ถือหุ้นใน	BIC	จึงเชื่อว่าโครงสร้างการถือหุ้น											
ดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงได้อีกด้วย	นอกจากนั้น	ความเสี่ยงด้านราคาเชื้อเพลิงลดลงเนื่องจากโครงสร้าง
ค่าไฟฟ้าที่ขายให้	กฟผ.	ถูกออกแบบมาให้ปรับตัวตามการผันผวนของราคาเชื้อเพลิง	(Pass-through)	ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก
ของบริษัท	
	 	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
	 	 พลังแสงอาทิตย์เป็นวัตถุดิบท่ีมีความส�าคัญต่อการผลิตไฟฟ้าของ	 BKC	 CRS	 และ	NRS	 ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้า										
พลังแสงอาทิตย์	 เนื่องจากค่าความเข้มแสงส่งผลโดยตรงต่อรายได้จากการขายไฟฟ้า	 ดังนั้น	 ในการเลือกสถานที่ตั้งของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์จงึได้ค�านงึถงึค่าความเข้มแสงทีเ่หมาะสมไว้แล้ว	โดยใช้ข้อมลูจากหน่วยงาน	NASA	และ	
Meteonorm	 software	 ของบริษัท	Meteotest	 ประกอบการเลือกท่ีตั้งโครงการและมีการติดตามวัดค่าความเข้มแสง
อย่างสม�า่เสมอเพือ่ประเมนิความพอเพยีงของแสงอาทิตย์	นอกจากนัน้	สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	
เป็นลักษณะ	non-firm	ท�าให้ไม่มีค่าปรับหากโครงการโรงไฟฟ้าเหล่านี้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เนื่องจากความผันผวนของ
แสงอาทิตย์	
	 2.2	ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า
	 	 ความเสีย่งทีอ่ปุกรณ์ของโรงไฟฟ้าไม่พร้อมใช้งานนอกเหนอืจากการขาดแคลนวตัถดุบิอาจเกดิได้จากหลายสาเหต	ุ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าต�่าลงหรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก	 รวมถึงอาจก่อให้เกิด																									
ความเสียหายแก่โครงการและเป็นอันตรายต่อบุคลากร	ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์
ที่เสียหายเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้	 หากมีการหยุดผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากบ�ารุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ซื้อไฟฟ้า
ทราบล่วงหน้าก่อนส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ	ทั้งนี้	โครงการทั้งหมดซึ่งบริษัทเข้าไปลงทุนมีการบริหารจัดการและมีนโยบาย
แผนการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างสม�่าเสมอด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์	รวมไปถึงมาตรการต่างๆ	ดังนี้
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	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้า
	 	 เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน�้าจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความช�านาญ																		
เป็นอย่างมาก	 เพราะโครงการไฟฟ้าพลังน�้ามีมูลค่าการลงทุนท่ีสูง	 นอกจากจะต้องควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช	้											
ในการผลิตไฟฟ้า	 เพ่ือให้ได้คุณภาพและความมั่นคงของไฟฟ้าแล้ว	 ยังต้องมีการบริหารจัดการปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้า												
เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้ได้ทั้งปริมาณ	 คุณภาพ	 และเสถียรภาพตามที่ระบุในสัญญา											
ซ้ือขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 อีกด้วย	 ซึ่งหากการบริหารจัดการปริมาณน�้าในเขื่อนหรือการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมถึง															
อุปกรณ์ต่างๆ	 มีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะส่งผลเสียหายต่อเข่ือน	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง	 และส่ง												
ผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของโครงการ
	 	 NN2	 มีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน�้าเป็นผู้บริหารโครงการ	
นอกจากนั้นยังได้ท�าสัญญาว่าจ้าง	 กฟผ.	 เป็นผู้ให้บริการตามสัญญาเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโครงการไฟฟ้ารวมถึง																	
การบ�ารุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ	 NN2	 อย่างมาก	 เนื่องจาก	 กฟผ.	 เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียว																											
ในประเทศไทยที่มีบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน�้ามาเป็นระยะ
เวลายาวนาน	ประกอบกับ	กฟผ.	ยังเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ	NN2	แต่เพียงผู้เดียว	ในส่วนของแผน								
การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน	NN2	มีแผนการบ�ารุงรักษา	Partial	Overhaul	และ	Major	Overhaul	ทุก	6	ปี	และ	12	ปี										
ตามล�าดับ	อีกทั้งยังมีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อวัดประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านต่างๆ	ของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	
โดยบริษัทติดตามรายงานอย่างสม�่าเสมอเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า	 นอกจากนั้น	 เนื่องด้วยบริษัท												
เล็งเหน็ถงึความส�าคญัขององค์ความรูใ้นการบรหิารจดัการโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้	ประกอบกบับรษิทัมแีผนขยายการลงทนุ
ในอนาคต	 บริษัทจึงเข้าท�าสัญญาแลกเปลี่ยนความรู้และอบรมพนักงาน	 เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในด้านการบริหาร										
จัดการโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 บริษัทเชื่อว่านโยบายดังกล่าวมีความส�าคัญต่อการบริหารความเส่ียงในการด�าเนินงานและ
ทิศทางในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
	 	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
 	 BIC	ได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	เพื่อปฏิบัติการ	
ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	 โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ	 ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตก�าหนดไว้	 รวมถึง														
บริษัทยังมี	 spare	 part	 ที่ส�าคัญเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ	 ของโครงการเพื่อป้องกันความล่าช้าในการสั่งซ้ือ													
ชิ้นส่วนส�าคัญต่างๆ	รวมทั้ง	BIC	ยังได้ว่าจ้างบริษัท	GE	International	Operations,	Inc	และ	GE	PACKAGED	POWER,	
INC	บริษัทในเครือ	GE	ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องกังหันก๊าซรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้านการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าเป็นผู้ให้บริการ
ตรวจสอบและบ�ารุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซ	 และสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องกังหันก๊าซส�ารองในกรณีที่เครื่องหลัก									
ต้องส่งไปซ่อมแซมบ�ารุงรักษา	เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย
  BIC	มีแผนการว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมและมีแผนการอบรมพนักงาน	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรองรับการด�าเนินการของ	BIC-2	ซึ่งจะเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	2560	รวมถึงการขยายธุรกิจ
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ	Cogeneration	ในอนาคตอีกด้วย
	 	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
	 	 BKC	 ว่าจ้าง	 บริษัท	 เอ็นซิส	 จ�ากัด	 เป็นผู้เดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโครงการ	 และว่าจ้าง	 บริษัท	 คอนเนอร์ยี													
(ไทยแลนด์)	 จ�ากัด	 เป็นผู้บ�ารุงรักษาเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า	 (inverter)	 ในขณะที่	 CRS	 และ	 NRS	 ว่าจ้าง	 บริษัท																					
แอสซีเซ่	โฟโตโวลไทคา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นผู้เดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโครงการ	ซึ่งทั้งหมดล้วนมีประสบการณ์และ
ความช�านาญเกีย่วกับการบริหารจดัการโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์	โดยมแีผนการตรวจสอบและบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัร
อุปกรณ์	 เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันความพร้อมของโครงการโรงไฟฟ้า			
ตามสัญญาด้วย	นอกจากนัน้	อปุกรณ์หลกัของโครงการได้มกีารรบัประกนัจากผูผ้ลติอย่างเหมาะสม	อกีทัง้	เนือ่งจากบรษัิท
มกีารลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์สามโครงการซึง่ใช้เทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกัน	การแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่าง
โครงการช่วยท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 รวมทั้งยังช่วยเพิ่มอ�านาจต่อรองในการเจรจา
กับคู่ค้าอีกด้วย	
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	 2.3	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
	 	 โครงการไฟฟ้าที่บริษัทลงทุนทุกโครงการได้มีบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	 โดยการเลือก																						
สถานที่ตั้งโครงการให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด	 ประกอบกับการออกแบบโครงการให้รองรับภัยธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดขึ้น							
โดยโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม	2	ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่มีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดไม่เกิน	5.8	ริคเตอร์สเกล	
ในขณะที่ตัวเขื่อนน�้างึม	2	ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวได้ถึง	8	ริคเตอร์สเกล	นอกจากนี้
ยังมีระบบป้องกันน�้าล้นเขื่อนด้วยการติดตั้งช่องทางระบายน�้าล้น	 (Spill	Way)	 ขนาด	 3	 ช่องทางแต่ละช่องทางมีขนาด
กว้าง	15	เมตร	สูง	16.7	เมตร	สามารถระบายน�้าได้สูงสุดเท่ากับ	6,756	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	ส�าหรับโครงการไฟฟ้า
พลงัน�า้ไซยะบรุ	ีได้เพิม่ความแขง็แรงเพือ่รองรบัแผ่นดนิไหวทีอ่าจเกดิขึน้โดยท�าการเพิม่ปรมิาณเหลก็เสรมิในคอนกรีตและ
เพิ่มขนาดเหล็กของประตูระบายน�้า	อีกทั้งยังมีระบบป้องกันน�้าล้น	7	ช่องทาง	ขนาดกว้าง	19	เมตร	สูง	23	เมตร	และ	
Lower	Level	Outlet	Gate	4	ช่องทาง	ขนาดกว้าง	12	เมตร	สูง	16	เมตร	สามารถระบายน�้าได้สูงสุดเท่ากับ	47,500	
ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท	ีดงันัน้	จงึเชือ่ว่าความแขง็แรงของโครงสร้างตวัฝายจะสามารถรองรบัภยัธรรมชาตจิากแผ่นดนิไหว
และช่องทางระบายน�้าที่ได้จัดเตรียมไว้มีความเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณน�้าล้นฝายได้เป็นอย่างดี	 ส�าหรับโครงการ																
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทั้งสามแห่งสร้างบนที่ดอน	ซึ่งมีโอกาสเกิดน�้าท่วมค่อนข้างน้อย	และไม่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม
ครั้งใหญ่	 ที่เกิดเมื่อปี	 2554	 ที่ผ่านมา	 ส�าหรับโครงการ	 BIC-1	 และ	 BIC-2	 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน															
จงัหวดัพระนครศรอียธุยาซึง่เป็นบรเิวณทีร่าบลุม่และมคีวามเสีย่งด้านน�า้ท่วม	ทางนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิได้ก่อสร้าง
เขือ่นคอนกรตีล้อมรอบนคิมอตุสาหกรรม	โดยมคีวามสงู	6	เมตรเหนอืระดบัน�า้ทะเล	ซึง่สงูกว่าระดบัน�า้ท่วมครัง้ใหญ่ทีเ่กดิ
ขึ้นจึงท�าให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วมอีก
	 	 นอกจากนั้น	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังท�าสัญญาประกันภัยเพื่อคุ ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น																			
ซ่ึงครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า	 (Property	 Damage)	 การประกันรายได้จากการหยุดชะงักของ											
การประกอบธรุกิจ	(Business	Interruption)	รวมถงึการประกันความเสยีหายทีเ่กดิกบับคุคลภายนอก	(Public	Liabilities)	
อีกด้วย	
	 2.4	ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 	 บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัท	ช.การช่าง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
และก�าหนดให้บริษัทเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า	ในระหว่างปี	2555	-	2558	บริษัทจึงท�าการซื้อเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า
ต่างๆ	 ซึ่ง	 บริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้พัฒนาและผู้ก่อสร้าง	 ปัจจุบันการซ้ือขายเงินลงทุนท้ังหมดได้ส�าเร็จ
เรียบร้อยแล้ว	 และบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการจัดการเพื่อท�าให้กระบวนการบริหารงานของกิจการที	่													
บริษัทลงทุนมีความสอดคล้องกันและรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจมากขึ้น	 จึงมีความจ�าเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรจาก	
บริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการที่บริษัทลงทุนเป็นการชั่วคราว	 เช่น	 สัญญาว่าจ้าง																			
ผู้ตรวจสอบภายใน	และสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร	เป็นต้น	โดยจะท�าให้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของสายงานต่างๆ	
มีความชัดเจนมากขึ้น	 และลดการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงได้	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรของตนเอง	 และ					
สัญญาจ้างบริหารดังกล่าวได้ถูกยกเลิกแล้ว	พร้อมทั้งมีการปรับโครงสร้างด้านบุคลากรให้รองรับการปฏิบัติงานของบริษัท	
และบริษัทย่อย	เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว

3. ความเส่ียงทางการเงิน
	 3.1	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
	 	 บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินแบ่งออกเป็น	 2	 กรณี	 คือ	 1.	 ความสามารถในการหาเงินลงทุน	
และ	2.	ความสามารถในการช�าระคืนหนี้	เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	สภาพคล่องทางการเงินจึง
เป็นส่ิงส�าคญั	เพือ่ให้การด�าเนนิงานของโครงการระหว่างก่อสร้างไม่หยดุชะงกัและสามารถรองรบัการพฒันาโครงการใหม่ๆ	
ต่อไปได้	ส�าหรับในส่วนของที่มาของเงินลงทุนของบริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์	เนื่องจากการก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าจ�าเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างสูง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	งบการเงินรวมของบริษัท
แสดงเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	 24.036.00	 ล้านบาท	 สัญญาเงินกู้ยืมเหล่านี้มีเงื่อนไขการกู้ยืมท่ีรัดกุม	 โดยเฉพาะ																				
การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน	 และเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล	 ตามรายละเอียดในหัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล											
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	18	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ซึ่งหากบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ	
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	 	 ส�าหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว	 บริษัทได้จัดท�า											
ประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	 ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและ											
ประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้อย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้	นอกจากนั้น	บริษัทมีนโยบาย
บริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินที่ม	ี												
ความน่าเชื่อถือ	อีกทั้งจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อและรักษาความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ	กรณีมีความต้องการใช้เงิน
อีกด้วย
	 3.2	ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 บริษัทมีความเสี่ยงที่งบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของรายได้และค่าใช้จ่ายของ	
NN2	จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ	และเงินบาท	เนื่องจากตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับ	กฟผ.	มีอัตราค่าไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยในปี	2558	และ	ปี	2559	ที่ผ่านมา	NN2	มีรายได้											
ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 เท่ากับ	 53.27	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 และ	 50.28	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 ตามล�าดับ																	
นอกจากนั้น	 NN2	 ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 จ�านวน	 134	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 เพื่อเป็น															
ส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม	 2	 โดยมีก�าหนดทยอยช�าระคืนเงินต้นจนหมด
ภายในปี	2573	
	 	 ในปี	 2558	และ	2559	ที่ผ่านมา	NN2	มีรายได้	 ค่าใช้จ่าย	และการช�าระคืนเงินต้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวด้วย										
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	ดังนี้

(หน่วย	:	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)	 	 ปี	2558	 ปี	2559

รายได้	 	 53.27	 50.28

-	 รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า	 	 53.27	 50.28

รายจ่าย	 	 18.59	 14.75

-	 ช�าระคืนเงินต้น	 	 12.60	 8.35

-	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 4.18	 4.69

-	 ค่าตอบแทนสัมปทาน	 	 1.81	 1.71

สุทธิ	 	 34.68	 35.53

	 	 ด้วยลักษณะการด�าเนินธุรกิจของ	 NN2	 ที่มีทั้งรายได้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 และในขณะเดียวกันก็มี					
รายการที่ต้องจ่ายช�าระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 ท�าให้การด�าเนินธุรกิจมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน																			
แบบธรรมชาติ	(Natural	Hedge)	
	 	 นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 2556	 เป็นต้นมา	 NN2	 ได้เริ่มใช้การบัญชีส�าหรับการป้องกันความเสี่ยง	 (Hedge													
Accounting)	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นอนัเกีย่วเนือ่งกบัรายได้จากการขายไฟฟ้าทีค่าดการณ์ในอนาคต
ซึ่งส่วนหน่ึงอยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ	 โดยก�าหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกัน																		
ความเสี่ยง	(Hedged	Item)	และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง	
(Hedging	Instrument)	ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	ส่งผลให้สามารถลดความผันผวน
ของก�าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้	 โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผล	 (Effective	 Portion)	 ของการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น												
แทนการรบัรูโ้ดยผ่านก�าไรขาดทนุของบรษัิท	และจะถกูโอนไปรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมือ่รายการทีม่กีารป้องกนั
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุน
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	 3.3	ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
	 	 จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีเงินกู้ยืมจ�านวน	24,036.00	ล้านบาท																			
ซ่ึงทั้งหมดมีดอกเบี้ยแบบลอยตัว	 ดังนั้น	 หากอัตราดอกเบ้ียมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญก็จะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทนุทางการเงนิบริษทัและบรษัิทย่อยได้	อย่างไรกต็าม	บรษิทัและบรษัิทย่อยได้มกีารบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้
ด้วยการตดิตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้อย่างสม�า่เสมอและบรหิารจดัการ	ปรบัปรงุต้นทนุทางการเงนิ
อย่างต่อเนือ่ง	นอกจากนัน้ได้พจิารณาด�าเนนิการท�าสญัญาป้องกนัความเสีย่ง	โดยเปลีย่นจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัให้เป็น
อัตราดอกเบี้ยคงที่อย่างเหมาะสมตามสภาพตลาด	โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งก�าไรแต่อย่างใด

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
1. ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 
	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มบริษัท	 ช.การช่าง	 ได้แก่	 บริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร้อยละ	 29.24	 บริษัท																						
ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร้อยละ	25.31	และบริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร้อยละ	19.40												
ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็นจ�านวนร้อยละ	73.95	ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ	50	ท�าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอ�านาจ
ในการควบคมุมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้เกอืบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการแต่งตัง้กรรมการ	หรอืการขอมตใินเรือ่งอ่ืนทีต้่องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดต้องให้ได้รับเสียง	 3	 ใน	 4	 ของ															
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น	 ดังนั้น	 ผู ้ถือหุ ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที	่																						
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้	อย่างไรก็ตาม	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อมมีจุดประสงค์ให้บริษัทด�าเนินกิจการ															
เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายในระยะยาว	ส�าหรับกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น	
การอนุมัติรายการจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นแล้วแต่กรณ	ีโดยผู้ถอืหุน้ท่ีมส่ีวนได้เสยีในรายการนัน้ไม่สามารถออกเสยีงได้	อกีท้ัง	บรษิทัทัง้สามแห่ง
ล้วนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและ																					
การท�ารายการระหว่างกันเช่นเดียวกัน	 นอกจากนั้น	 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ	 4	 ท่าน																						
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	และมีความเป็นกลาง	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยเพิ่มการตรวจสอบได้อีกด้วย

2. ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75
	 เนื่องจากบริษัทถือหุ้นใน	SEAN	ในสัดส่วนร้อยละ	56	ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว	และถือหุ้นใน	BIC	ในสัดส่วน
ร้อยละ	 65	 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว	 แม้จะถือได้ว่าบริษัทมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งก็ตาม						
แต่บริษัทก็ยงัไม่สามารถควบคุมสิทธอิอกเสยีงได้ท้ังหมด	เนือ่งจากการท�ารายการบางประเภทท่ีจะต้องได้รบัเสยีงสนบัสนนุ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	เช่น	การเพิ่มทุน	ลดทุน	การซื้อหรือรับโอน
กิจการอื่น	การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น	องค์ประกอบของ
คณะกรรมการและผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตลอดจนกลไกในการก�ากับและควบคุม	 จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถ								
ควบคุมเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้	 และแม้ว่าในการท�ารายการท่ีส�าคัญบางรายการ
จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น	 ทั้งจากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม	 บริษัท													
เชือ่ว่าหากเป็นการอนมุติัรายการทีก่่อให้เกดิประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกิจแล้วกจ็ะได้รบัเสยีงสนบัสนนุจากผูถื้อหุน้กลุม่อืน่
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2559	บริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมมิได้เป็นคู่ความหรือมีข้อพิพาททางกฎหมาย	หรือมี											

คดีความที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายหรือ

มีผลกระทบทางด้านลบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญทั้งที่สามารถและไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
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ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำาคัญอ่ืน

1. ข้อมูลท่ัวไป
 (1) ข้อมูลของบริษัท

 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	CK	Power	Public	Company	Limited	
	 	 	 ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์	“CKP”

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	
	 	 	 ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ	
	 	 	 ทั้งในและต่างประเทศ
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0107556000167
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	
	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 โทรศัพท์	 02-691-9720-34	
	 	 โทรสาร	 02-691-9723
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	9,240,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	
	 	 	 คิดเป็นทุนจดทะเบียน	9,240,000,000	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้ว	7,370,000,000	หุ้น
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	7,370,000,000	บาท
	 	 ข้อจ�ากัดการถือหุ้นต่างด้าว	 ไม่เกินร้อยละ	49
	 	 การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย		 ร้อยละ	26.05	(ข้อมูล	ณ	วันที่	7	ตุลาคม	2559)
	 	 (%	Free	Float)		
	 	 เว็บไซต์	 www.ckpower.co.th
	 	 คณะกรรมการบริษัท	 directors@ckpower.co.th
	 	 นักลงทุนสัมพันธ์	 ir@ckpower.co.th

 (2) ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	SouthEast	Asia	Energy	Limited
	 	 	 เรียกชื่อย่อว่า	SEAN

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังน�้า
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105547063036
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	
	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	660,675,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้วเต็มจ�านวนแล้ว
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	6,606,750,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท		 ร้อยละ	56
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  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Nam	Ngum	2	Power	Company	Limited
	 	 	 เรียกชื่อย่อว่า	NN2

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการพลังน�้า
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 215	ถนนล้านช้าง	บ้านเชียงยืน	เมืองจันทบุรี	นครหลวงเวียงจันทน์	
	 	 	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 เมืองไซสมบูน	นครหลวงเวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	880,900,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระเต็มจ�านวนแล้ว
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	8,809,000,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	 ถือโดย	SEAN	ร้อยละ	75	หรือ	คิดเป็นถือโดยบริษัทร้อยละ	42

 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Bangpa-in	Cogeneration	Limited
	 	 	 เรียกชื่อย่อว่า	BIC

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าจากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105552021486
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 587	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 456	หมู่ที่	2	ต�าบลคลองจิก	อ�าเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	207,500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้วร้อยละ	63.10
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	1,707,050,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	 ร้อยละ	65	

 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Bangkhenchai	Company	Limited
	 	 	 เรียกชื่อย่อว่า	BKC

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105541054485
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	
	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 190	หมู่	9	ต�าบลโคกไทย	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,342,500	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระเต็มจ�านวนแล้ว
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	234,025,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100
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 		 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Xayaburi	Power	Company	Limited
	 	 	 เรียกชื่อย่อว่า	XPCL

  ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน�้า
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 215	ถนนล้านช้าง	บ้านเชียงยืน	เมืองจันทบุรี	นครหลวงเวียงจันทน์	
	 	 	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 ล�าน�้าโขง	บ้านห้วยไทร	เมืองไซยะบุรี	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,686,100,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้วร้อยละ	61.44
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	16,504,664,000	บาท
	 	 	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559)
	 	 สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	 ร้อยละ	30

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Chiangrai	Solar	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105553149036
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 23/56	อาคารสรชัย	ชั้น	17	ซอยสุขุมวิท	63	ถนนสุขุมวิท
	 	 	 แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร
	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 249-250	หมู่ที่	6	ต�าบลท่าข้าวเปลือก	อ�าเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,917,500	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้วร้อยละ	95.01
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	277,210,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	30

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Nakhon	Ratchasima	Solar	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105553011344
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 23/56	อาคารสรชัย	ชั้น	17	ซอยสุขุมวิท	63	ถนนสุขุมวิท
	 	 	 แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร
	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 90-91	ต�าบลตะเคียน	อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,215,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้วร้อยละ	85.06
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	188,420,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	30
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	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	CKP	Solar	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105556138728
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	
	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	200,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้วร้อยละ	28.75
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	5,750,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Helios	Power	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152585
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	
	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้วร้อยละ	25
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	250,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Apollo	Power	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152534
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	
	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้วร้อยละ	25
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	250,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100
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	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Sole	Power	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152577
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	
	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้วร้อยละ	25
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	250,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100

 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	วิส	โซลิส	จ�ากัด
	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Vis	Solis	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152526
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	
	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	
	 	 	 เรียกช�าระแล้วร้อยละ	25
	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	250,000	บาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100
 
 (3) บุคคลอ้างอิง

	 	 นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 	 93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 	 โทรศัพท์	:	02-009-9000		โทรสาร	:	02-009-9991

	 	 ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

	 	 	 193/136-137	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	
	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10110
	 	 	 โทรศัพท์	:	02-264-0777	/	02-661-9190		โทรสาร	:	02-264-0789-90

 (4) เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท
	 	 บริษัท	 www.ckpower.co.th
	 	 คณะกรรมการบริษัท	 directors@ckpower.co.th
	 	 เลขานุการบริษัท	 compliance@ckpower.co.th
	 	 นักลงทุนสัมพันธ์	 ir@ckpower.co.th

2. ข้อมูลสำาคัญอ่ืน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ไม่พบว่ามีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ
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1	 ข้อมูล	ณ	 วันแจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำาหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ	 (แบบ	 246-2)	 ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (สำานักงาน	

ก.ล.ต.)	โดย	CK	ลงวันที่	7	ตุลาคม	2559

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

1. จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 
(1)	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทมีทุนจดทะเบียน	 9,240,000,000	 บาท	 ประกอบด้วย	 หุ้นสามัญจ�านวน	

9,240,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เรียกช�าระแล้ว	7,370,000,000	บาท

(2)	 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ	

2. ผู้ถือหุ้น 
 2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
	 	 (ก)		รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 10	 รายแรก	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2559	 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น																

ครั้งล่าสุด	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	 2,155,275,4781		 29.2439

	 2	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	 1,865,644,429	 25.3140

	 3	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	 1,429,950,843	 19.4023

	 4	 นางวรพรรณ	จึงทรัพย์ไพศาล	 79,800,071	 1.0827

	 5	 นางสาวชเวศรา	พรพิบูลย์	 74,000,000	 1.0041

	 6	 นายสมบัติ	พานิชชีวะ	 	 52,000,000	 0.7055

	 7	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 50,780,865	 0.6890

	 8	 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD	 48,732,800	 0.6612

	 9	 นางสาวศรีวรรณ	รักตพงศ์ไพศาล	 38,308,600	 0.5197

	 10	 บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	 37,151,900	 0.5040

	 	 	 รวม	 5,831,644,986	 79.1267

	 	 	 สัดส่วนของหุ้น	Free	Float	ของบริษัท

	 	 	 แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น	 Strategic	 Shareholders																							

ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่	 23	 มีนาคม	 2559	 ตามท่ีบริษัทน�าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์	 ปรากฏสัดส่วน												

ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย	(Non-Strategic	shareholders)	ร้อยละ	24.90	ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด
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	 	 	 การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

	 	 	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีกรรมการถือหุ้นบริษัทจ�านวน	4	คน	ดังนี้

 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง
	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 	 	 จ�านวนหุ้น	 ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

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
	 และก�าหนดค่าตอบแทน

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการตรวจสอบ	 450,000	 0.0061
(โดยตนเองและคู่สมรส)

หมายเหตุ :	กรรมการและผู้บริหารอื่นไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

	 	 (ข)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ	 หรือการด�าเนินงานของ

บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	 2,155,275,478	 29.2439

	 2	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	 1,865,644,429	 25.3140

	 3	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	 1,429,950,843	 19.4023

	 	 รวม	 5,450,870,750	 73.9602

หมายเหตุ	:	

	 	 	 -	 บริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีผู้ถือหุ้น	 10	 ล�าดับแรก	ณ	 วันท่ี	 13	 กันยายน	 2559	 ซึ่งเป็น																						

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	มหาศิริ	สยาม	จ�ากัด	 316,412,365	 18.6796

	 2	 บริษัท	ช.การช่าง	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	 175,496,530	 10.3605

	 3	 บริษัท	ซีเค.ออฟฟิซ	ทาวเวอร์	จ�ากัด	 93,348,212	 5.5109

	 4	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 72,218,803	 4.2635

	 5	 ธนาคาร	กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	 38,950,000	 2.2994

	 6	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 19,367,165	 1.1433

	 7	 กองทุนเปิด	เค	หุ้นระยะยาว	 19,016,622	 1.1227

	 8	 กองทุนเปิด	เค	70:30	หุ้นระยะยาวปันผล	 18,983,065	 1.1207

	 9	 กองทุนเปิด	เค	หุ้นระยะยาวปันผล	 15,881,125	 0.9375

	 10	 นางโสภิดา	ตรีวิศวเวทย์	 15,383,225	 0.9082

	 	 รวม	 785,057,112	 46.3462
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	 	 	 -	 บริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีผู้ถือหุ้น	 10	 ล�าดับแรก	ณ	 วันที่	 26	 สิงหาคม	 2559	 ซึ่งเป็น																		

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	มิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 1,036,500,000	 25.9774

	 2	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	 776,096,900	 19.4511

	 3	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	 774,077,400	 19.4004

	 4	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 176,918,298	 4.4340

	 5	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	 146,036,600	 3.6601

	 6	 นายมิน	เธียรวร	 72,000,000	 1.8045

	 7	 AIA	COMPANY	LIMITED	-	AIA	D-PLUS		 59,800,000	 1.4987

	 8	 AIA	COMPANY	LIMITED	-	APEX	 38,198,600	 0.9574

	 9	 นายไพศาล	ชาติพิทักษ์	 31,400,000	 0.7870

	 10	 CIMB-PRINCIPAL	ENERGY	AND	PETROCHEMICAL	 30,164,000	 0.7560

	 	 INDEX	FUND

	 	 รวม	 3,141,191,798	 78.7266

	 	 	 -	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ล�าดับแรก	ณ	วันที่	15	กันยายน	

2559	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	 4,544,912,129	 29.7345

	 2	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 1,256,259,584	 8.2189

	 3	 ธนาคาร	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 1,047,025,175	 6.8500

	 4	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 790,751,929	 5.1734

	 5	 ธนาคาร	กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	 432,872,909	 2.8320

	 6	 นายวิชัย	วชิรพงศ์	 348,793,348	 2.2819

	 7	 UOB	KAY	HIAN	(HONG	KONG)	LIMITED	-		 287,897,900	 1.8835

	 	 CLIENT	ACCOUNT

	 8	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 221,526,347	 1.4493

	 9	 นายมิน	เธียรวร	 201,000,000	 1.3150

	 10	 นางวลัยพร	สมภักดี	 146,742,138	 0.9600

	 	 รวม	 9,277,781,459	 60.6986
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 2.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบธุรกิจหลัก
	 	 (ก)	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(SouthEast	Asia	Energy	Limited	:	SEAN)

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 369,977,999	 56.00

	 2	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 220,225,000	 33.33

	 3	 บริษัท	พีที	จ�ากัดผู้เดียว2		 35,236,000	 5.33

	 4	 บริษัท	ชลาภัค	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด3	 35,236.000	 5.33

	 5	 นายนพดล	อินทรลิบ	 1	 0.00

	 	 รวม	 660,675,000	 100.00

หมายเหตุ : 1	ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2559	วันที่	30	มีนาคม	2559	ทั้งนี้	ในปี	2559	SEAN	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

 2	จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	

 3	จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส	(ประเทศบาฮามาส)

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

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด		 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	2559	วันที่	30	มีนาคม	2559	ทั้งนี้	ในปี	2559	NN2	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

 2	จดทะเบียนใน	สปป.ลาว	และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

	 	 (ค)	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(Bangpa-in	Cogeneration	Limited	:	BIC)

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 175,824,998	 65.00

	 2	 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	(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	2559	วันที่	15	มีนาคม	2559	ทั้งนี้	ในปี	2559	BIC	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น	
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	 	 (ง)	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(Bangkhenchai	Company	Limited	:	BKC)

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(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	2559	วันที่	21	เมษายน	2559	ทั้งนี้	ในปี	2559	BKC	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

	 	 (จ)	 บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จ�ากัด

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(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	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	วันที่	21	เมษายน	2559	ทั้งนี้	ในปี	2559	บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จำากัด	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การถือหุ้น

	 	 (ฉ)	 บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จ�ากัด	

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(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	2559	วันที่	21	เมษายน	2559	ทั้งนี้	ในปี	2559	บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จำากัด	ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
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	 	 (ช)	 บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จ�ากัด	

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(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	2559	วันที่	21	เมษายน	2559	ทั้งนี้	ในปี	2559	บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จำากัด	ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

	 	 (ซ)	 บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จ�ากัด

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(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	2559	วันที่	21	เมษายน	2559	ทั้งนี้	ในปี	2559	บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จำากัด	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การถือหุ้น

	 	 (ฌ)	บริษัท	วิส	โซลิส	จ�ากัด	

	 ล�าดับ	 รายชื่อ	 จ�านวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(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	2559	วันที่	21	เมษายน	2559	ทั้งนี้	ในปี	2559	บริษัท	วิส	โซลิส	จำากัด	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การถือหุ้น
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 2.3 ข้อตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (Shareholders’ agreement)
	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบ										

ต่อการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท	

3. การออกหลักทรัพย์
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2558	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2558	 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบส�าคัญแสดงสิทธ	ิ																

ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	 ครั้งที่	 1	 (CKP-W1)	 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้	 จ�านวน	 1,870	 ล้านหน่วย											

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและช�าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่																		

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Rights	Offering)	ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิ	1	หน่วยต่อ	1	หุ้นในราคาใช้สิทธิ										

6	บาทต่อหุ้น	โดย	CKP-W1	มีอายุ	5	ปี	นับจากวันที่ออกและเสนอขาย	(สิ้นสุดวันที่	28	พฤษภาคม	2563)	โดย	CKP-W1	

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่	9	มิถุนายน	2558	เป็นต้นมา

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ยังไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ	CKP-W1	เป็นหุ้นแต่อย่างใด

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 4.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 
	 	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 ของ														

ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ารองตามกฎหมายของแต่ละปี	 โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว												

อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�าหนดไว้	โดยขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจ�าเป็นในการลงทุน	

เงินทุนหมุนเวียน	 การลงทุนเพิ่มเติม	 การขยายธุรกิจ	 เง่ือนไขและข้อจ�ากัดตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	 และปัจจัย

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ	และ/หรือ	ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร	อนึ่ง	คณะกรรมการบริษัท	

อาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ

สามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้	 และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม															

คราวต่อไป

	 	 ตัง้แต่จัดตัง้บรษัิทในปี	2554	และจดทะเบยีนเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ในปี	2556	บรษิทัได้มกีารจ่ายเงนิปันผล

ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2558	 โดยในปี	 2559	 บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลให้กับ												

ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ	ณ	วันก�าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น	(Record	

Date)	ในวันที่	22	มีนาคม	2559	ในอัตรา	0.0223	บาท	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	164,351,000	บาท	โดยได้จัดสรรเงิน

ไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายแล้วเป็นจ�านวน	16,063,738	บาท	ก�าหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2559

 4.2 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด (SEAN)
	 	 SEAN	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ	 SEAN	 ในอัตราไม่น้อยกว่า																

ร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย	 ท้ังนี้	 อัตราการจ่ายเงินปันผล													

ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�าหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	 ฐานะการเงิน	 สภาพคล่อง	 ความจ�าเป็น															

ในการลงทุน	เงินทุนหมุนเวียน	การลงทุนเพิ่มเติม	การขยายธุรกิจ	เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	
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และปัจจัยอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ	 และ/หรือ	 ผู้ถือหุ้นของ	 SEAN	 เห็นสมควร	 โดยการ											

จ่ายเงินปันผลของ	 SEAN	 จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะน�าเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุม													

ผู้ถือหุ้นของ	 SEAN	 เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป	 ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก	

SEAN	ตั้งแต่ปี	2556	และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก	SEAN	มาแล้วทั้งสิ้น	4	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้	

 

	 ปี	 2559	 2558	 2557	 2556

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 2.88	 0.37	 0.30	 0.36

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 2.74	 0.36	 0.33	 0.26

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 95	 97	 110	 72

 4.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด (NN2)
	 	 NN2	มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้จากงบการเงนิเฉพาะกิจการของ	NN2	ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	

ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว																				

อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�าหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจ�าเป็นในการลงทุน	

เงินทุนหมุนเวียน	 การลงทุนเพิ่มเติม	 การขยายธุรกิจ	 เงื่อนไข	 และปัจจัยอื่นๆ	 ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานตามที	่																			

คณะกรรมการ	และ/หรือ	ผู้ถือหุ้นของ	NN2	เห็นสมควรและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	โดยเงื่อนไขตาม

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า	NN2	จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อส�ารองเงินในบัญชีต่างๆ	ได้ครบถ้วน	ดังนี้

1.1	Operating	Account	บริษัทต้องส�ารองเงินไว้ส�าหรับจ่ายช�าระค่าใช้จ่ายด�าเนินงานระยะเวลา	3	เดือน

1.2	Accrual	Account	บริษัทต้องส�ารองเงินไว้ส�าหรับการจ่ายช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดถัดไป

1.3	Debt	 Service	 Reserve	 Account	 บริษัทต้องส�ารองเงินไว้เป็นจ�านวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก											

6	เดือนข้างหน้า

1.4	Major	Maintenance	Reserve	Account	บรษัิทต้องส�ารองเงนิไว้ส�าหรบักรณทีีบ่รษิทัมกีารซ่อมบ�ารงุใหญ่

ทั้งนี้	 เงินสดคงเหลือภายหลังจากการส�ารองเงินในบัญชีต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	NN2	สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้	

และการด�ารงอตัราส่วน	DSCR	ต้องไม่ต�า่กว่า	1.10	เท่า	โดยการจ่ายเงนิปันผลของ	NN2	จะต้องผ่านการพิจารณา

อนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะน�าเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	

(แล้วแต่กรณี)	 ของ	 NN2	 เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป	 ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จาก

เงินปันผลรบัจาก	NN2	ตัง้แต่ปี	2556	และ	SEAN	ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ	NN2	ได้รบัเงนิปันผลระหว่างกาลจาก	NN2	

มาแล้วทั้งสิ้น	4	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้

 

	 ปี	 2559	 2558	 2557	 2556

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 0.70	 1.15	 1.22	 1.27

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 2.90	 0.40	 0.33	 0.35

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 414	 35	 27	 28
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 4.4 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จำากัด BIC
	 	 BIC	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ	BIC	ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	

ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	 และหลังหักส�ารองตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว																				

อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�าหนดไว้	โดยขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจ�าเป็นในการลงทุน	

เงินทุนหมุนเวียน	 การลงทุนเพิ่มเติม	 การขยายธุรกิจ	 เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	 และ																		

ปัจจัยอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ	 และ/หรือ	 ผู้ถือหุ้นของ	 BIC	 เห็นสมควร	 และข้อจ�ากัด															

ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน	 โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า	 BIC	 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้											

ต่อเมื่อส�ารองเงินในบัญชีต่างๆ	ได้ครบถ้วนดังนี้

1.1	Debt	 Service	 Reserve	 Account	 บริษัทต้องส�ารองเงินไว้เป็นจ�านวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก													

6	เดือนข้างหน้า

1.2	Major	Maintenance	 Reserve	 Account	 บริษัทต้องส�ารองเงินไว้ส�าหรับ	 unplanned	 outage	 และ												

ซ่อมบ�ารุงใหญ่

ทั้งน้ี	 เงินสดคงเหลือภายหลังการส�ารองเงินในบัญชีต่างๆ	 ข้างต้นสามารถน�าไปจ่ายปันผลได้	 และการด�ารง

อัตราส่วน	DSCR	ต้องไม่ต�่ากว่า	1.20	เท่า	โดยการจ่ายเงินปันผลของ	BIC	จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดย

บริษัทก่อนจึงจะน�าเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ	BIC	เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่าย

เงินปันผลต่อไป	ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก	BIC	ตั้งแต่ปี	 2557	และได้รับเงินปันผลระหว่าง

กาลจาก	BIC	มาแล้วทั้งสิ้น	4	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้	

 ปี	 2559	 2558 2557

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 0.73	 0.78	 1.41

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 0.30	 0.60	 0.60

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 84.99	 76.51	 42.68

 4.5 บริษัท บางเขนชัย จำากัด BKC
	 	 BKC	มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้จากงบการเงนิเฉพาะกิจการของ	BKC	ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ	40	

ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	 และหลังหักส�ารองตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว																		

อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�าหนดไว้	โดยขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจ�าเป็นในการลงทุน	

เงินทุนหมุนเวียน	 การลงทุนเพิ่มเติม	 การขยายธุรกิจ	 เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	 และ																		

ปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ	BKC	เห็นสมควร	และข้อจ�ากัดตามที่

ก�าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน	 โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า	 BKC	 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อ

ส�ารองเงินในบัญชีต่างๆ	ได้ครบถ้วนดังนี้
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1.1	Debt	 Service	 Reserve	 Account	 บริษัทต้องส�ารองเงินไว้เป็นจ�านวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก																

6	เดือนข้างหน้า

1.2	Major	Maintenance	 Reserve	 Account	 บริษัทต้องส�ารองเงินไว้ส�าหรับ	 unplanned	 outage	 และ														

ซ่อมบ�ารุงใหญ่

ทั้งนี้	 เงินสดคงเหลือภายหลังการส�ารองเงินในบัญชีต่างๆ	 ข้างต้นสามารถน�าไปจ่ายปันผลได้	 และการด�ารง

อัตราส่วน	DSCR	ต้องไม่ต�่ากว่า	1.20	เท่า	โดยการจ่ายเงินปันผลของ	BKC	จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดย

บรษัิทก่อนจงึจะน�าเข้าสูก่ารพจิารณาอนมุตัโิดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ	BKC	เพือ่พจิารณาและมมีตอินมุตักิารจ่าย

เงินปันผลต่อไป	ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก	BKC	ตั้งแต่ปี	2556	และได้รับเงินปันผลระหว่าง

กาลจาก	BKC	มาแล้วทั้งสิ้น	7	ครั้ง	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	

	 ปี	 2559	 2558	 2557	 2556

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 31	 38	 40	 36

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 17.05	 28	 28	 28

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 55	 74	 70	 77
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 4	 คณะ	 ได้แก่																		

คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการ														

บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	และคณะผู้บริหาร	

	 โครงสร้างคณะกรรมการของบรษัิทประกอบด้วยบุคคลผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู้และประสบการณ์สอดคล้องกบักลยทุธ์

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทรวมจ�านวนทั้งสิ้น	 12	 คน	 โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	 5	 คน	 กรรมการที	่															

ไม่เป็นผูบ้รหิาร	3	คน	กรรมการอิสระ	4	คน	ซึง่ในจ�านวนของกรรมการอสิระมปีระธานกรรมการบรษิทัด้วย	ซึง่การก�าหนด

โครงสร้างกรรมการดังกล่าวค�านึงถึงการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการ													

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	โดยก�าหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในสัดส่วน	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	

 

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกำากับดูแล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารสินทรัพย์

และบริษัทในเครือ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า
และวิศวกรรมเครื่องกล

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักตรวจสอบ
ภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิศวกรรมโยธา

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
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1. คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
	 บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ซึ่งมีรายละเอียดที่ส�าคัญ	ดังนี้

 1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 	 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	วัตถปุระสงค์	และข้อบงัคบัของบรษัิท	ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ทีช่อบด้วยกฎหมายมีความซือ่สตัย์สจุรติ

และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน	ถ่วงดุล	และสามารถ

ตรวจสอบได้	

	 	 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทมีกรรมการท้ังสิ้น	 12	 คน													

มีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทจ�านวน	 11	 คน	 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	 91	 ของคณะกรรมการท้ังคณะ	 มีกรรมการ																

ที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทจ�านวน	1	คน	คือ	กรรมการผู้จัดการ	คิดเป็นร้อยละ	9	ของคณะกรรมการทั้งคณะ	

มีกรรมการอิสระจ�านวน	 4	 คน	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 33	 ของคณะกรรมการท้ังคณะ	 และมีกรรมการหญิงจ�านวน	 1	 คน										

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	 9	 ของคณะกรรมการทั้งคณะ	 ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มี

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท	และมีการถ่วงดุลอ�านาจที่เหมาะสม

	 	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	มีดังนี้

 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง
	 ระยะเวลาการด�ารง	 จ�านวนครั้งการประชุม

	 	 	 ต�าแหน่งกรรมการ	 ในปี	25591

ดร.	ทนง	พิทยะ	 ประธานกรรมการบริษัท	 4	ปี	4	เดือน	 7/7

	 (กรรมการอิสระ)

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 5	ปี	6	เดือน	 7/7

	 ประธานกรรมการบริหาร

	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 กรรมการบริษัท	 4	ปี	4	เดือน	 5/7

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 (กรรมการอิสระ)

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 กรรมการบริษัท	 5	ปี	3	เดือน	 7/7

	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหร)

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 กรรมการบริษัท	 4	ปี	4	เดือน	 7/7

	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 กรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 (กรรมการอิสระ)	

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมการบริษัท	 1	ปี	8	เดือน	 6/7

	 กรรมการบริหาร

	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
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 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง
	 ระยะเวลาการด�ารง	 จ�านวนครั้งการประชุม

	 	 	 ต�าแหน่งกรรมการ	 ในปี	25591

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการบริษัท	 5	ปี	6	เดือน	 7/7

	 กรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 (กรรมการอิสระ)	

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริษัท	 5	ปี	6	เดือน	 7/7

	 กรรมการบริหาร

	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

นายแวน	ฮวง	ดาว2	 กรรมการบริษัท	 3	เดือน	 0/7

	 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์3	 กรรมการบริษัท	 10	เดือน	 5/7

	 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 4	ปี	4	เดือน	 6/7

	 กรรมการบริหาร

	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 5	ปี	6	เดือน	 7/7

	 กรรมการบริหาร

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 กรรมการผู้จัดการ

	 เลขานุการบริษัท

	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ2	 กรรมการบริษัท	 5	ปี	3	เดือน	 5/7

	 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายอัลวิน	จี3	 กรรมการบริษัท	 3	ปี	 2/7

	 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	

หมายเหตุ:		รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ	1	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1)	

 1	จำานวนครั้งประชุมทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

  2	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2559	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายแวน	ฮวง	ดาว	เป็นกรรมการบริษัทแทน	

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง

 3	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	เป็นกรรมการบริษัท

แทน	 นายอัลวิน	 จี	 ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง	 โดย	 นายวรพจน์	 อุชุไพบูลย์วงศ์	 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุม															

คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2559	เป็นต้นไป
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	 	 ทั้งนี้	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เกี่ยวข้องน�าเสนอข้อมูลต่อ																

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง	 รวมท้ังกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย	 ได้แก่	 บริษัท															

เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(SEAN)	บริษัทไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	(NN2)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	

(BIC)	 และบริษัท	 บางเขนชัย	 จ�ากัด	 (BKC)	 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งท่ีมีการรับทราบผลการ										

ด�าเนินงานงวดไตรมาสที่	 2	 ของปี	 และงวด	ณ	 สิ้นปี	 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาในช่วงคร่ึงปีแรก																	

ภาพรวมแนวโน้มผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง	 อุปสรรคหรือปัญหาในการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา																

ความก้าวหน้าในการพฒันาโครงการในอนาคตของบรษิทั	รวมถึงประเดน็ส�าคญัอืน่ๆ	เพือ่คณะกรรมการจะได้มกีารตดิตาม

และรับทราบการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด	 ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบายการ										

บริหารงานและกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นๆ	ต่อไป

 1.2 กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท
	 	 ในปี	2559	บรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการและอ�านาจกรรมการผกูพนับริษทัทัง้สิน้	2	ครัง้	กล่าวคอื	ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 1/2559	 เมื่อวันที่	 4	กุมภาพันธ์	2559	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 6/2559										

เมื่อวันที่	22	กันยายน	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท	

โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท	ดังนี้

1.		 นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	และ	นางสาวสุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญ

ของบริษัท	หรือ

2.	 นายธนวัฒน์	 ตรีวิศวเวทย์	 หรือ	 นางสาวสุภามาส	 ตรีวิศวเวทย์	 คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกับ																											

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	หรือ	นายณรงค์	แสงสุริยะ	หรือ	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	หรือ	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	

หรือ	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

 1.3 กรรมการอิสระ
	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	บริษัทมีจ�านวนกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ก�าหนดทั้งหมด	4	คน	จากกรรมการทั้งคณะ	12	คน	โดยบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของ

จ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด	และจะต้องไม่น้อยกว่า	 3	คน	 โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ของบริษัทจะค�านึงถึงข้อก�าหนดทางกฎหมาย	ประกาศของตลาดหลักทรัพย์	และส�านักงาน	ก.ล.ต.	ว่าด้วยคุณสมบัติของ

กรรมการอสิระ	ได้แก่	ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที	่ทจ.39/2559	เรือ่ง	การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอ

ขายหุ้นที่ออกใหม่	รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข	ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ	

โดยบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย																	

บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	 ด้วย	 (พิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรา	 258	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535)	ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือ								

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี															

ก่อนวันแต่งตั้ง	
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3.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ									

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน																					

รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	 อีกท้ังไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ					

ทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 หรือบุคคลท่ีอาจม	ี									

ความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

4.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็นบิดา	

มารดา	 คู่สมรส	พี่น้อง	 และบุตร	 รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่										

ผู้มีอ�านาจควบคุม	 บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

หรือบริษัทย่อย

5.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท	 ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุน้	ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่	นอกจากนีแ้ล้วยงัต้องสามารถแสดงความเหน็

หรือรายงานได้อย่างมีอิสระ	 ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ	 ท่ีจะมา												

บีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ																							

ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท	หรอืนติิบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง	และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมี่นยั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	

หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม																					

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม														

ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองป	ี												

ก่อนวันที่แต่งตั้ง

8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน	หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้างพนกังาน	ทีป่รกึษา

ที่รับเงินเดือนประจ�า	 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น													

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

9.		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	
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	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	บรษิทัมกีรรมการอสิระซึง่มคีณุสมบตัติามค�านยิามตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั

ตลาดทุนก�าหนดทั้งสิ้น	4	คน	ซึ่งมีรายชื่อ	ดังนี้

 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1

ดร.	ทนง	พิทยะ	 ประธานกรรมการบริษัท	 23	สิงหาคม	2555

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 23	สิงหาคม	2555

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 23	สิงหาคม	2555

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการตรวจสอบ	 8	พฤศจิกายน	2555

	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : 1	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทครั้งแรก

ทั้งนี้	 บริษัทไม่มีการแต่งต้ังกรรมการอิสระระหว่างปี	 2559	 และกรรมการอิสระดังมีรายช่ือข้างต้นทั้งหมด																
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

 1.4 ประธานกรรมการ
  บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	และต้องเป็นกรรมการอิสระ	
ทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีกบัการบรหิารงานของบรษัิท	เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในด้านความรับผดิชอบระหว่างการก�าหนดนโยบาย
การก�ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ�า	โดยบรษิทัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทั
กบัผู้บริหารอย่างชดัเจน	และมกีารถ่วงดลุอ�านาจการด�าเนนิงาน	โดยคณะกรรมการบรษัิทท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย
และก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย	 ขณะที่ผู้บริหารท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ	
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดโดย	ดร.	ทนง	พิทยะ	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท	
ด้วยเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	สอดคล้องกับกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัและประสบการณ์เป็นทีย่อมรับ	
ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถน�าพาบริษัทไปสู่ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

 1.5 การแต่งต้ัง การลาออก และการพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ
	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด														
รวมถงึไม่มลัีกษณะทีแ่สดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกจิการท่ีมีมหาชนเป็นผูถ้อืหุน้	
ตามที่	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ก�าหนดโดยกรรมการบริษัทต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด	ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	
	 	 กรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตอุืน่นอกจากถึงคราวทีต้่องออกตามวาระให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือก
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง	 3	 ใน	 4	 ของกรรมการที่																
ยังเหลืออยู่	 โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ							
ที่ตนแทน	การประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการจะออกจากต�าแหน่งในอัตรา	1	ใน	3	หากจ�านวนกรรมการที่จะ
แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ให้ออกในจ�านวนใกล้เคยีงทีส่ดุกบัส่วน	1	ใน	3	และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบรษิทั
ให้ยื่นหนังสือลาออก	เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น
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 1.6 ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามกฎบัตร
  คณะกรรมการบริษัท ดังน้ี

1.	 จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปีภายใน	4	เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัทโดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมทั้ง

วาระการประชมุและเอกสารประกอบการพจิารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าระยะเวลา

ที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท

2.	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	 3	 เดือนต่อครั้ง	 และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ								

เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการท่ีมีนัยส�าคัญ	 ซ่ึงรายการท่ีมีนัยส�าคัญหมายรวมถึง	 รายการ											

ได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีผลกระทบส�าคัญต่อบริษัท	 รายการซ้ือหรือขาย

ทรัพย์สินที่ส�าคัญ	 การขยายโครงการลงทุน	 การพิจารณาและอนุมัติเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม															

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	 การก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการ	 และการก�าหนดนโยบายการบริหาร

การเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท	เป็นต้น

3.	 จัดให้มีระบบการบัญชี	 การรายงานทางการเงิน	 และการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได้	 รวมท้ังดูแลให้มี

ระบบการจัดเกบ็เอกสารทีท่�าให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั	มกีารควบคมุภายใน	

การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.	 จัดให้มีการท�างบการเงิน	ณ	 วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง	 เพื่อแสดงฐานะการเงินและ										

ผลการด�าเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	และถูกต้อง	เป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป	และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	ก่อนทีจ่ะน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

5.	 ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงานการด�าเนนิธรุกิจ	และงบประมาณของบริษทั	ควบคมุและก�ากบั

ดูแล	การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ก�าหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 รวมถึงก�ากับดูแลให้บริษัท	 บริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.	 พจิารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนมุตัแิผนการขยายธรุกจิ	โครงการลงทนุขนาดใหญ่	ตลอดจนการเข้าร่วม

ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7.	 บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วม	ได้แก่	

7.1	ปฏบิติัหน้าทีต่ามขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบซึง่ได้ก�าหนดไว้ส�าหรบักรรมการท่ีได้รบัมตเิห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ	 หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วน																					

การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น

7.2	 ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ														

อย่างต่อเนื่อง

7.3	 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานการท�ารายการ

ระหว่างกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง	

7.4	 กรณีที่บริษัทย่อยท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 มีการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือ																

ท�ารายการส�าคัญอื่นใด	คณะกรรมการบริษัท	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติ

จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท	ให้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ	หรอืผูบ้รหิารในบริษทัย่อยมหีน้าท่ีก�ากบั

ดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกก�ากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 รายการได้มา
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จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	 รวมทั้งรายการที่ส�าคัญซึ่งบริษัทก�าหนด	 ทั้งนี้	 ให้พิจารณาการท�ารายการ													

ดังกล่าวของบริษัทย่อยท�านองเดียวกับการท�ารายการในหลักเกณฑ์	 ลักษณะและขนาดเดียวกันกับ												

ที่บริษัท	ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	แล้วแต่กรณี

8.	 พจิารณาและมมีติอนมุติัการแต่งตัง้	เปลีย่นแปลง	บคุคลเข้าเป็นกรรมการ	และ/หรอื	ผูบ้ริหาร	ในบรษิทัย่อย	

หรือบริษัทร่วม	ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วม	 รวมถึงก�าหนดใช้นโยบายการควบคุม

และกลไกการก�ากับดูแลกจิการทีบ่รษิทัเข้าไปลงทุนในบรษัิทย่อย	หรอืบรษิทัร่วม	เพือ่แสดงว่าบรษิทัมกีลไก

การก�ากับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9.	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	มีอ�านาจในการแต่งตั้ง	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	

และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา								

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	เป็นต้น	รวมถงึการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที	่ตลอดจนค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ	 ท่ีแต่งตั้งให้สอดคล้อง												

ตามหลักเกณฑ์	 และประกาศของคณะกรรมก�ากับตลาดทุน	 และ/หรือ	 ประกาศอื่นใดของหน่วยงาน																			

ที่เก่ียวข้อง	 โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจม	ี																

ความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	 หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 เว้นแต่						

เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย	และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	

10.	 มอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่ง	หรือหลายคน	หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้โดยอยู่

ภายใต้การควบคมุและก�ากบัดูแลของคณะกรรมการ	หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจและ

ภายในระยะตามที่เห็นสมควร	 ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก	 เพิกถอน	 เปลี่ยนแปลง	 หรือแก้ไขการ																					

มอบอ�านาจนั้นๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร	โดยการมอบอ�านาจดงักล่าวจะไม่มลีักษณะเปน็การมอบอ�านาจที่ท�าให้

บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตน	หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ	 และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า															

โดยทั่วไป	 หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	 โดยอยู่ภายใต้

หลักเกณฑ์	 เงื่อนไขและวิธีการตามที่ก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการได้มาหรือจ�าหน่าย

ไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคัญของบรษัิทจดทะเบียน	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน	และ/หรอื	ประกาศ

อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.	 รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	 หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย																	

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ทั้งนี้	 ตามเกณฑ์เงื่อนไข	 และวิธีการท่ี										

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

12.	 รับผดิชอบต่อบคุคลทีซ้ื่อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในความเสยีหายใดๆ	อนัเกดิขึน้เนือ่งจากการเปิดเผยข้อมลู

ต่อผูถ้อืหุน้หรอืประชาชนทัว่ไป	โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระส�าคญัหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอก

ให้แจ้งในสาระส�าคัญตามทีก่�าหนดในกฎเกณฑ์หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	เว้นแต่กรรมการและผูบ้รหิาร

ดังกล่าว	 จะพิสูจน์ได้ว่าโดยต�าแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล	หรือการขาดข้อมูล												

ที่ควรต้องแจ้งนั้น

13.	 ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	 และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	ทั้งที่ได้มาจากการกระท�าตามหน้าท่ีหรือ											

ในทางอื่นใดที่มี	 หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส�าคัญต่อบริษัท	 บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	 เพื่อประโยชน์ต่อ

ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
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14.	 แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์	 และการท�าธุรกรรมกับบริษัท	 บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะ													

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และหลีกเลี่ยงการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง											

ทางผลประโยชน์กับบริษัท	บริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

 1.7 คณะกรรมการชุดย่อย
	 	 จากอ�านาจตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย	เพือ่ท�าหน้าที่

บริหารจัดการในด้านต่างๆ	จ�านวน	4	คณะ	ดังนี้

	 	 (1)	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 คณะกรรมการบริหาร	 ประกอบด้วยกรรมการท้ังสิ้น	 5	 คน	 โดยมีรายช่ือ																			

และจ�านวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง
	 จ�านวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25591

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 ประธานกรรมการบริหาร	 8/8

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมการบริหาร	 8/8

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริหาร	 8/8

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริหาร	 7/8

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/	 8/8

	 	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร	มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

  1	จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

	 	 (2)	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 จ�านวน	 3	 คน																										

ซึ่งมีรายชื่อและจ�านวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง
	 จ�านวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25591

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว2	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 4/6

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล2	 กรรมการตรวจสอบ	 6/6

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการตรวจสอบ	 6/6

หมายเหตุ :	กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้ว

อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ี											

ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

  1	จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

 2	เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท	 	
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	 	 (3)	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ประกอบด้วย																								

กรรมการอิสระ	 1	 คน	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 1	 คน	 และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	 1	 คน	 รวมท้ังสิ้น	 3	 คน	 โดยมี															

รายชื่อและจ�านวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง
	 จ�านวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25591

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการ	 4/4

	 	 บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 กรรมการ	 4/4

	 	 บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการ	 4/4

	 	 บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	 และ																	

เมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 โดยคณะกรรมการ											

บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

  1	จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม   

	 	 (4)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	2	คน	

และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	คน	รวมทั้งสิ้น	3	คน	โดยมีรายชื่อและจ�านวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง
	 จ�านวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25591

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการ

	 	 สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 2/2

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการ

	 	 สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 2/2

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการ

	 	 สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 2/2

หมายเหตุ :	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	และเมื่อครบ

วาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน	มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

  1	จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม



รายงานประจำาปี 255974

 1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย
	 	 บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน	 (holding	 company)	 โดย	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2559														

บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น	4	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(SEAN)	บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	

(NN2)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(BIC)	และ	บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(BKC)

	 	 ทั้งน้ี	 บริษัทย่อยของบริษัททั้ง	 4	 บริษัทจะต้องน�าเสนอการเข้าท�ารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน									

หรือประกาศการได้มาจ�าหน่ายไปของสินทรัพย์	 รวมถึงรายการท่ีถือว่ามีสาระส�าคัญซ่ึงเป็นรายการท่ีหากเข้าท�าแล้วจะมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท	หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท	 (แล้วแต่กรณี)	 เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการก�ากับดูแล

กจิการทีบ่ริษทัเข้าไปลงทุนของบรษัิท	(Control	Policy)	ประกอบกฎบัตรคณะกรรมการบริษทัของบรษัิทย่อยแต่ละบรษิทั	

(รายละเอียด	Control	Policy	โปรดดูในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ)

	 	 รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ	รายชื่อกรรมการ	และกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

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

	 	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

 

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 SEAN	 มีคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมการทั้งสิ้น	 10	 คน																							

โดยเป็นกรรมการบริหารจ�านวน	5	คน	ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 	 	 	 จ�านวนครั้งการประชุม	 จ�านวนครั้งการประชุม

	ล�าดับ	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 	 ในปี	25591	 ในปี	25591

	 1	 ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	 ประธานกรรมการบริษัท	 4/4	

	 2	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์2	 ประธานกรรมการบริหาร	 4/4	 3/3

	 3	 นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ2	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 4	 นายณรงค์	แสงสุริยะ2	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 3/3

	 5	 นายประเสริฐ	มริตตนะพร2	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 6	 นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง	 กรรมการบริษัท	 4/4

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารและการเงิน

กรรมการผู้จัดการ
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 	 	 	 จ�านวนครั้งการประชุม	 จ�านวนครั้งการประชุม

	ล�าดับ	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 	 ในปี	25591	 ในปี	25591 

	 7	 นายแวน	ฮวง	เดา2	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 3/3

	 8	 นายมิลตัน	วิลเลียม	ชลาภัค	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 9	 นายสมนึก	จินดาทรัพย์	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 3/3

	 10	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์2,	3	 กรรมการบริษัท	 3/4	

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 2/3

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ	 	

	 11	 นายอัลวิน	จี2,	3	 กรรมการบริษัท	 1/4	

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 1/3

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 

ของบริษัท

 1	จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน	SEAN	ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน	SEAN	ที่ร้อยละ	56	(ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

 3	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	แทน	นายอัลวิน	จี	ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2559

	 	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน	SEAN
1.	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	นายณรงค์	แสงสุริยะ	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ	SEAN	หรือ
2.	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	หรือ	นายณรงค์	แสงสุริยะ	หรือ	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	หรือ	นายวรพจน์	

อุชุไพบูลย์วงศ์	 คนใดคนหนึ่ง	 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน	 และ													
ประทับตราส�าคัญของบริษัท	SEAN

	 	 (2)	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	(Nam	Ngum	2	Power	Company	Limited)
โครงสร้างการบริหารจัดการของ	บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายเดินเครื่องและบำารุงรักษา

กรรมการผู้จัดการ



รายงานประจำาปี 255976

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 NN2	 มีคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมการทั้งสิ้น	 13	 คน																																		

โดยเป็นกรรมการบริหารจ�านวน	6	คน	ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 	 	 	 จ�านวนครั้งการประชุม	 จ�านวนครั้งการประชุม

	ล�าดับ	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 	 ในปี	25591	 ในปี	25591

	 1	 ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	 ประธานกรรมการบริษัท	 4/4	

	 2	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์2	 ประธานกรรมการบริหาร	 4/4	 4/4

	 3	 นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ2	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 4	 นายณรงค์	แสงสุริยะ2	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 4/4

	 5	 นายประเสริฐ	มริตตนะพร2	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 6	 นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์2	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 4/4

	 7	 นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 8	 นายแวน	ฮวง	เดา	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 4/4

	 9	 นายมิลตัน	วิลเลียม	ชลาภัค	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 10	 นายบุนเหลือ	สินไซวอละวง	 กรรมการบริษัท	 2/4	

	 11	 นายบุนสะลอง	สุดทิดาลา	 กรรมการบริษัท	 3/4	

	 12	 นายสมนึก	จินดาทรัพย์	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 4/4

	 13	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์2,	3	 กรรมการบริษัท	 3/4	

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 3/4

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ	 	

	 14	 นายอัลวิน	จี2,	3	 กรรมการบริษัท	 1/4	

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 1/4

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ	 	

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 

ของบริษัท

 1	จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

 2	กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน	NN2	ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน	NN2	ที่ร้อยละ	42	(บริษัทถือหุ้นใน	NN2	ผ่านการ								

ถือหุ้นใน	SEAN)

 3	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	แทน	นายอัลวิน	จี	ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2559
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	 	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน	NN2

	 	 	 เนื่องจาก	 NN2	 เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)																									

ซึ่งไม่มีก�าหนดเงื่อนไขกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างชัดเจนดังเช่นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย	

อย่างไรก็ตาม	 NN2	 ได้ก�าหนดเกณฑ์การลงนามผูกพันบริษัทเช่นเดียวกันกับ	 SEAN	 ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ										

NN2	เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	กล่าวคือ

1.	 นายปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 นายณรงค์	 แสงสุริยะ	 นายธนวัฒน์	 ตรีวิศวเวทย์	 นายวรพจน์	 อุชุไพบูลย์วงศ์	

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของ	NN2	หรือ

2.	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	หรือ	นายณรงค์	แสงสุริยะ	หรือ	นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	หรือ	นายวรพจน์									

อุชุไพบูลย์วงศ์	 คนใดคนหนึ่ง	 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน	 และ													

ประทับตราส�าคัญของ	NN2	

	 	 (3)	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(Bangpa-in	Cogeneration	Company	Limited)

	 	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการของ	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 BIC	 มีคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมการทั้งสิ้น	 5	 คน	 โดยไม่มี														

คณะกรรมการบริหาร	ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 
ล�าดับ	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง

	 จ�านวนครั้งการประชุม

	 	 	 	 ในปี	25591

	 1	 นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์2,	3	 ประธานกรรมการบริษัท	 3/5

	 2	 นายค�าผุย	จีราระรื่นศักดิ์2	 กรรมการ	 5/5

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์2	 กรรมการ	 5/5

	 4	 นายสมรชัย	คุณรักษ์4	 กรรมการ	 3/5

	 5	 นายวรวุฒิ	อนุรักษ์วงศ์ศรี2	 กรรมการผู้จัดการ	 5/5

	 	 นายณรงค์	แสงสุริยะ2,	3	 ประธานกรรมการบริษัท	 1/5

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 
ของบริษัท

 1	จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 2	กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน	BIC	ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน	BIC	ที่ร้อยละ	65
 3	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ	และประธานกรรมการบริษัท	แทน	นายณรงค์	แสงสุริยะ	ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง	
 4	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	4	มกราคม	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายสมรชัย	คุณรักษ์	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	

แทน	นายวุฒิกร	สติฐิต	ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2558

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการโครการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการส่วนบัญชี
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	 	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันของ	BIC

	 	 	 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ	BIC

	 	 (4)	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(Bangkhenchai	Company	Limited)

	 	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการของ	บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

	 	 	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2559	BKC	มีคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการทั้งสิ้น	 5	คน	 โดยไม่มี											

คณะกรรมการบริหาร	ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 
ล�าดับ	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง

	 จ�านวนครั้งการประชุม

	 	 	 	 ในปี	25591

	 1	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์2	 กรรมการ	 6/6

	 2	 นางประทุมขวัญ	สริตานนท์2,	3	 กรรมการ	 3/6

	 3	 นางสาวรุจิรา	ช่วยบ�ารุง2,	4	 กรรมการ	 1/6

	 4	 นายวรท	ศักดิ์สุจริต2,	3	 กรรมการ	 4/6

	 5	 นายสมบัติ	ตรีวิศวเวทย์2	 กรรมการผู้จัดการ	 6/6

	 	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา2,	3	 กรรมการ	 1/6

	 	 ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์2,	4	 กรรมการ	 4/6

	 	 นายสมเกียรติ	ปัทมมงคลชัย2,	3	 กรรมการ	 1/6

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 

ของบริษัท

 1	จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 2	กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน	BKC	ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน	BKC	ที่ร้อยละ	100
 3	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	เมื่อวันที่	21	เมษายน	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นางประทุมขวัญ	สริตานนท์	และ	นายวรท	ศักดิ์สุจริต	

เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทน	นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	และ	นายสมเกียรติ	ปัทมมงคลชัย	ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง
 4	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 5/2559	 เมื่อวันที่	 7	 กันยายน	 2559	 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	 นางสาวรุจิรา	 ช่วยบำารุง	 เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการแทน	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง	

	 	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน	BKC

	 	 	 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ	BKC

 

คณะกรรมการ

ส่วนเดินเครื่องและบำารุงรักษา
(หน่วยงานภายนอก Outsource) ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 79

2. ผู้บริหาร
 2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
	 	 (1)	 โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท	

	 	 	 กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ผู้บริหารของบริษัทมีท้ังส้ิน																					

6	คน	ซึ่งมีรายชื่อและต�าแหน่ง	ดังนี้	

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ต�าแหน่ง

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการผู้จัดการ

	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหาร

นายมิชาเอล	เอริค	เรดเดอร์	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานวิศวกรรมโยธา

	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ	สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

นางสาวนิธาวดี	ลิมโปดม		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานพัฒนาธุรกิจ

	 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวปาริฉัตร	โอทยากุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานก�ากับดูแล

นางสาวรุจิรา	ช่วยบ�ารุง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหารสินทรัพย์และบริษัทในเครือ

นายวรท	ศักดิ์สุจริต	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหาร

หมายเหตุ : -	รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ	1	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1)	

ของบริษัท	 	

	 	 (2)	 ขอบเขต	อ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ	
1.	 เป็นผู้ก�ากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการท�างานของบริษัท	หากมีข้อสงสัย											

ให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจ�าเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
2.	 มีอ�านาจในการออกค�าสั่ง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	ขั้นตอน	และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3.	 สามารถมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้	 แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของ							

ผู้รับมอบอ�านาจช่วงนั้นด้วย
4.	 ก�าหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติ	 บริหารจัดการ	

เพื่อให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5.	 บริหารจัดการงานทุกๆ	ด้าน	ตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	และกลยุทธ์
6.	 ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ	 สามารถด�าเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของ															

แต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7.	 พัฒนาองค์กรให้มีผลการด�าเนินงานและผลประกอบการที่ดี	 และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ

ต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8.	 ติดตาม	ตรวจสอบ	ควบคุม	และรายงานผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัท	ต่อคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายไตรมาส
9.	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และควบคุมผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไป

ลงทุน	 เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย	 และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส	 รวมถึง																	
หาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

10.	 ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ	 ที่ดี	 โดยท�าการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน												
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน	เพื่อประกอบการตัดสินใจ
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11.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ	และ/หรือ	บริหารงานประจ�าวันของบริษัท

12.	 ด�าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก																	

คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	คณะกรรมการบริหาร

13.	 จัดท�านโยบาย	แผนธุรกิจ	 รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท	 เพื่อน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย
	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งสิ้น	 4	 บริษัท	 ได้แก่												

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(SEAN)	บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	(NN2)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	

จ�ากัด	(BIC)	และ	บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(BKC)	มีรายชื่อและต�าแหน่ง	ดังนี้

	 	 (1)	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ต�าแหน่ง

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์1	 กรรมการผู้จัดการ

	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน

นายอัลวิน	จี1	 กรรมการผู้จัดการ

	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน

หมายเหตุ :	-	รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 
ของบริษัท

	 -	SEAN	ประกอบกิจการ	Holding	Company	ใน	NN2	โดยพนักงานส่วนใหญ่ของ	SEAN	โอนย้ายไปสังกัดเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว
 1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการผู้จัดการแทน	นายอัลวิน	จี	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2559

	 	 (2)	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ต�าแหน่ง

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์1	 กรรมการผู้จัดการ

	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน

นายอัลวิน	จี1 กรรมการผู้จัดการ

	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน

นายโยชิฮิโร	คาวาซากิ2	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา

นายศักดิ์ชัย	ไชยวรรณ3	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการทั่วไป

หมายเหตุ :	-		รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 
ของบริษัท

	 -	NN2	ได้ทำาสัญญาว่าจ้างบริหารงานกับบริษัทเพื่อบริหารจัดการทั้งด้านเทคนิคและด้านบริหาร
 1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการผู้จัดการแทน	นายอัลวิน	จี	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2559
 2	นายโยชิฮิโร	คาวาซากิ	เกษียณอายุจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2559
 3	นายศักดิ์ชัย	ไชยวรรณ	ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	30	กันยายน	2559
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	 	 (3)	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ต�าแหน่ง

นายวรวุฒิ	อนุรักษ์วงศ์ศรี	 กรรมการผู้จัดการ

นายชุมพล	เวสสบุตร	 ผู้จัดการโครงการ

นายทศพร	ทิพย์วรธรรม	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายกิจพจน์	สระสมทรัพย์	 ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

นางสาวนาถสุชา	ขวัญทอง	 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

นางปราณี	วงศ์อ๊อด	 ผู้จัดการส่วนบัญชี

หมายเหตุ :	-	รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 

ของบริษัท	 	

	 	 (4)	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ต�าแหน่ง

นายสมบัติ	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการผู้จัดการ

นางสาวศรัณย์ภัฏ	สุวรรณวัฒน์	 ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร

หมายเหตุ :	-	รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 

ของบริษัท

	 -	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	 ได้ทำาสัญญาว่าจ้างบริหารงานกับบริษัท	และทำาสัญญาจ้างงานเดินเครื่องและบำารุงรักษากับ	บริษัท	 เอ็นซิส	จำากัด									

ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมางานเดินเครื่องและบำารุงรักษาจากภายนอก	 ดังน้ัน	 บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจึงเป็นพนักงานของบริษัทและจากบริษัท													

ผู้รับเหมาภายนอก

   

3. เลขานุการบริษัท
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2558	 เมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	 2558	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง	 นายธนวัฒน์																		

ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการผู้จัดการ	 ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	 ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด																			

ค่าตอบแทนเสนอโดยมอี�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์	

พ.ศ.	 2535	 (และฉบับที่แก้ไข)	 รวมทั้งให้ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ																							

รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ	ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1.		 จัดการประชุมและจัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(1)	 ทะเบียนกรรมการ

(2)	 หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัท

(3)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(4)	 รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารด�าเนินการอื่นๆ

2.	 ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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3.	 ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับของบริษัท	 ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 และหลักการก�ากับดูแล													

กิจการที่ดี	รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4.		 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก�ากับดูแล

5.		 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

6.		 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

	 ทั้งนี้	 รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ	 1	 แบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี	2559	(แบบ	56-1)	ของบริษัท

 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 เพ่ือน�าเสนอต่อ												

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	และมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม	ดังนี้

 4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
(1)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้พิจารณากฎระเบียบและ																

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา	เพื่อกลั่นกรองค่าตอบแทน	

ซึ่งประกอบด้วย	ค่าตอบแทนกรรมการ	รางวัลประจ�าปี	(โบนัส)	ของคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	

และกรรมการผู้จัดการ	 โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน	ประกอบกับผลงานในปีที่ผ่านมา	

ตลอดจนผลประกอบการของบรษัิทและเงนิปันผลทีจ่่ายให้แก่ผูถ้อืหุน้	เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติหรือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป	 โดยจะมีการทบทวนอัตรา													

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผลประกอบการของบริษัททุกปี

(2)	 ค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน	

เช่น	การเป็นประธานกรรมการ	ประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ	และการเป็นสมาชกิของคณะกรรมการ

บริหาร	 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ	 สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน											

และสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามต�าแหน่ง	

ส�าหรับโบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษ

(3)	 ค่าตอบแทนพิจารณาประกอบกับอัตราค่าตอบแทนซ่ึงเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	

ประสบการณ์	 รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน	 และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ										

และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ	และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

(4)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและ																						

กรรมการผูจั้ดการจากรายการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน	เพือ่ประกอบการพจิารณา

ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติหรือน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี

(5)	 องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน	โปร่งใส	ง่ายต่อการเข้าใจ

  ในปี	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน	5,000,000	บาท	

และรางวัลประจ�าปี	2558	ในวงเงินไม่เกิน	2,800,000	บาท	โดยมีรายละเอียดการจ่ายจริงดังนี้
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	 	 1.	 ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง1

 ต�าแหน่ง
	 จ�านวน		 ค่าตอบแทน1,	2	 รวมเป็นเงิน

	 	 (คน)	 (บาทต่อคน)	 (บาท)

ประธานกรรมการบริษัท	 	 1	 300,000.00	 300,000.00

ประธานกรรมการบริหาร	 	 1	 100,000.00	 100,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ		 1	 100,000.00	 100,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 1	 100,000.00	 100,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 1	 100,000.00	 100,000.00

กรรมการบริษัท	 	 12	 300,000.00	 3,600,000.00

กรรมการบริหาร3	 	 4	 40,000.00	 160,000.00

กรรมการตรวจสอบ	 	 2	 40,000.00	 80,000.00

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 2	 40,000.00	 80,000.00

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 2	 40,000.00	 80,000.00

	 รวม	 	 	 4,700,000.00

หมายเหตุ : 1	บริษัทกำาหนดอัตราค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งนี้ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นมา

 2	บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งในปี	2559

 3	รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารปรากฏตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งคณะกรรมการบริหาร

	 	 2.	 รางวัลประจ�าปี	2558	

 ต�าแหน่ง
	 จ�านวน		 ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน

	 	 (คน)	 (บาทต่อคน)1	 (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

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 1	 200,000.00	 200,000.00

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	 5	 200,000.00	 950,000.00

กรรมการบริษัท	 	 2	 200,000.00	 400,000.00

	 รวม	 12	 	 2,750,000.00

หมายเหตุ :	-	บริษัทจ่ายรางวัลประจำาปีสำาหรับกรรมการในปี	2557	เป็นปีแรก

 1	บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำาแหน่งระหว่างปี	โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำารง

ตำาแหน่ง
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	 	 	 ทัง้นี	้ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยย้อนหลงัตัง้แต่เริม่จ่ายค่าตอบแทน	

(ปี	2556	-	2559)	มีรายละเอียดดังนี้

	 รายละเอียด/ปี	 25591	 2558	 2557	 2556

ค่าตอบแทนกรรมการ2	 4,700,000.00	 4,607,410.96	 4,445,000.00	 4,700,000.00

รางวัลประจ�าปี3	 -	 2,750,000.00	 2,650,000.00	 -

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

หมายเหตุ : 1	บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำาปี	2559	สำาหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560

 2	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี	2556	-	2559	พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี	2556	-	2559	ในอัตราเดียวกันทุกปี	คือ	ค่าตอบแทนในวงเงิน

ไม่เกิน	5,000,000	บาท

 3 บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำาปีโดยอ้างอิงตามผลการดำาเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	ซึ่งบริษัทเริ่มจ่ายรางวัลประจำาปี	

สำาหรับกรรมการในปี	2557	เป็นปีแรก

 4	บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำาปีตามจำานวนกรรมการและระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

	 	 3.	 ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2559

	 	 	 (1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

	 	 	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	19	เมษายน	

2559	พจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชดุย่อย	ประจ�าปี	2559	เป็นเงนิประจ�าต�าแหน่ง

ในวงเงินรวมไม่เกิน	5,000,000	บาท	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

   ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง 

	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง
   

รวม

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	 ประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 100,000.00	 -	 200,000.00

	 	 บรรษัทภิบาลและ

	 	 บริหารความเสี่ยง	

	 	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 	 600,000.00

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหา	 -	 -	 -	 -	 100,000.00	 200,000.00

	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 	

	 	 กรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 40,000.00	 -	 -	 	

	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 -	 -	 -	 40,000.00	 -	 	 680,000.00

	 	 และบริหารความเสี่ยง

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์1	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 150,000.00	

	 	 กรรมการบริหาร	 	 40,000.00	 -	 -	 -	 -	 490,00.00
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หน่วย : บาท

   ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง 

	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง
   

รวม

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 200,000.00	

	 	 กรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	

	 	 กรรมการสรรหาและ	 -	 -	 -	 -	 40,000.00	 -	 580,000.00

	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 200,000.00	

	 	 กรรมการบริหาร	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	 -	

	 	 กรรมการสรรหาและ	 -	 -	 -	 -	 40,000.00	 -	 580,000.00

	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน

นายแวน	ฮวง	ดาว2	 กรรมการบริษัท	 75,000.00	 -	 -	 -	 -	 -	 75,000.00

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการบริษัท	 250,819.67	 -	 -	 -	 -	 -	 250,819.67

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 200,000.00	

	 	 กรรมการบริหาร	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	 -	 540,000.00

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 	 -	 -	 -	 200,000.00	

	 	 กรรมการบริหาร	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	 -	

	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 -	 -	 -	 40,000.00	 -	 -	 580,000.00

	 	 และบริหารความเสี่ยง

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ3	 กรรมการบริษัท	 225,000.00	 -	 -	 -	 -	 200,000.00	 425,000.00

นายอัลวิน	จี4 	 กรรมการบริษัท	 49,180.33	 -	 -	 -	 -	 200,000.00	 249,180.33

รวม	 	 	 3,600,000.00	 260,000.00	 180,000.00	 180,000.00	 180,000.00	 2,750,000.00	 7,450,000.00

หมายเหตุ : 1	นายชัยวัฒน์	 อุทัยวรรณ์	 ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2558	 ให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ												

ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายรางวัลประจำาปี	2558	ตามระยะเวลาที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 2	นายแวน	ฮวง	ดาว	ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	6/2559	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2559	ให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	

ซึ่งบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำาปี	2559	ตามระยะเวลาที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 3	นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการระหว่างปี	2559	ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

 4	นายอัลวิน	จี	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการระหว่างปี	2559	ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

	 	 	 (2)	 ค่าตอบแทนอื่น

	 	 	 	 -	ไม่มี	-

 4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
	 	 (1)		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 	 	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู ้บริหารของบริษัทท่ีสมเหตุสมผลโดยมี													
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบริหารท�าหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองและทบทวน															
ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	โดยพจิารณาเทยีบเคียง
กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน	 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจั้ดการ	และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัสิ�าหรบักรณค่ีาตอบแทน
กรรมการบรหิาร	ทัง้น้ี	กรรมการบรหิารมไิด้รบัค่าตอบแทนอืน่ใดนอกเหนอืจากเงนิประจ�าต�าแหน่งในฐานะกรรมการบรหิาร	
ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-																								
ค่าตอบแทนกรรมการ



รายงานประจำาปี 255986

	 	 	 ในปี	 2559	 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารประจ�าปี	 2559											

ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง	เงินเดือน	โบนัส	รวมเงินทั้งสิ้น	37,852,610	บาท

	 	 (2)	 ค่าตอบแทนอื่น

	 	 	 บรษิทัจดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังานทกุคน	และผูบ้รหิารด้วย	แต่ไม่รวมถงึกรรมการบรหิาร	

โดยพนักงานและผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ	 5	 ของเงินเดือน	 และบริษัทจ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ	 5													

เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน	 โดยในปี	 2559	 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารท้ัง	 6	 คน																						

เป็นเงินทั้งสิ้น	1,018,778	บาท	

 4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
	 	 ในปี	2559	บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งสิ้น	4	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	

จ�ากัด	(SEAN)	บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	(NN2)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(BIC)	และ	บริษัท	บางเขนชัย	

จ�ากดั	(BKC)	โดยบรษัิทได้จดัส่งบคุลากรเข้าด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารเพือ่ท�าหน้าท่ีในการควบคุมดแูล	บรหิารโครงการไฟฟ้า	

ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนนิงานให้กบับรษิทัทราบผ่านการท�าสญัญารบัจ้างบรหิารงาน	(Management 

Service	 Agreement)	 ตามความเหมาะสม	 เพ่ือให้บริษัทมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมดูแลบริษัทย่อยต่างๆ	 ที่บริษัท																	

เข้าถือหุ้นได้เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทอย่างแท้จริง	โดยพนักงานดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัท	

ซึ่งมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง	4	บริษัท	ดังนี้

	 	 1.	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	

	 	 	 (ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ	

(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท	 SEAN	 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใน	 NN2	 ด้วย	 ที่ประชุม																				

คณะกรรมการบริษัท	 SEAN	 จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร	 SEAN														

รับค่าตอบแทนในต�าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ	NN2	เพียงต�าแหน่งเดียว

(2)	 ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-

	 	 	 (ข)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 SEAN	 ประจ�าปี	 2559	 ประกอบด้วย	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ														

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,888,523	บาท	ทั้งนี้	กรรมการบริหาร	SEAN	จะได้

รับค่าตอบแทนเป็นเงินประจ�าต�าแหน่งในฐานะกรรมการบริหารของ	NN2	

(2)	 ค่าตอบแทนอื่น

	 SEAN	จัดให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังานทกุคน	และผูบ้รหิารด้วย	แต่ไม่รวมถงึกรรมการ

บริหาร	 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ	5	ของเงินเดือน	และ	SEAN	จ่ายสมทบใน

สัดส่วนร้อยละ	5	เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน	โดยในปี	2559	บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารทั้ง	2	คน	เป็นเงินทั้งสิ้น	224,426.16	บาท
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	 	 2.	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	

	 	 	 (ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ	

(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2559	 เมื่อวันที่																					

30	 มีนาคม	 2559	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	

ประจ�าปี	2559	เป็นเงินประจ�าต�าแหน่ง	ในวงเงินรวมไม่เกิน	12,420,000	บาท	ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้
หน่วย : บาท

	 	 	 ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง	ปี	2559	 	

	 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง
	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 รางวัล

	 รวม
	 	 	 บริษัท	 บริหาร	 ประจ�าปี	2558 

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

นายบุนสะลอง	สุดทิดาลา	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 400,000.00	 700,000.00

นายสมนึก	จินดาทรัพย์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 400,000.00	

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

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์1	 กรรมการบริษัท	 250,549.45	 -	 -	

	 กรรมการบริหาร

	 กรรมการผู้จัดการ	 -	 100,219.78	 -	 350,769.23

นายอัลวิน	จี1	 กรรมการบริษัท	 49,450.55	 -	 400,000.00	

	 กรรมการบริหาร

	 กรรมการผู้จัดการ	 -	 19,780.22	 200,000.00	 669,230.77

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

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 

ของบริษัท

 1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ	 กรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการ	 แทน	 นายอัลวิน	 จี	 ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง	 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	 1	 มีนาคม	 2559													

ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

 

(2)	 ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-



รายงานประจำาปี 255988

	 	 	 (ข)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท	 ประจ�าปี	 2559	 ประกอบด้วย	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	 และ													

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารมีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท	 NN2	 ข้างต้น	 ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร	 NN2	 ได้แก่	 ค่าตอบแทนประจ�า

ต�าแหน่งผู้บริหารจ�านวน	4	คน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,631,710.60	บาท

(2)	 ค่าตอบแทนอื่น

	 เนื่องจาก	 NN2	 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)										

ซึ่งไม่มีก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ดังนั้น	 NN2	 จึงมิได้จัดให้มีกองทุน										

ส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานและผู้บริหารของ	NN2	

	 	 3.	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	

	 	 	 (ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2559	ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2559	เมือ่วนัท่ี	15	มนีาคม	

2559	พจิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2559	เป็นวงเงนิรวมไม่เกนิ	1,320,000	บาท

  	 ค่าตอบแทน		 รางวัล

 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง	 ประจ�าต�าแหน่ง	 ประจ�าปี	 รวม

	 	 	 ปี	2559	 ปี	2558	

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์1	 ประธานกรรมการบริษัท	 330,000.00	 -	 330,000.00

นายค�าผุย	จีราระรื่นศักดิ์	 กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

นายสมรชัย	คุณรักษ์2	 กรรมการบริษัท	 240,000.00	 	 240,000.00

นายวรวุฒิ	อนุรักษ์วงศ์ศรี	 กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

	 	 และกรรมการผู้จัดการ

นายณรงค์	แสงสุริยะ1	 ประธานกรรมการบริษัท	 30,000.00	 	 30,000.00

	 รวม	 1,320,000.00	 	 1,320,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 

ของบริษัท

 1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการและประธานกรรมการแทน	 นายณรงค์	 แสงสุริยะ	 ที่ลาออกจากตำาแหน่ง	 ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำารง

ตำาแหน่ง

 2	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	4	มกราคม	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายสมรชัย	คุณรักษ์	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

แทน	นายวุฒิกร	สติฐิต	ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง

(2)	 ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 89

	 	 	 (ข)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 เนื่องจาก	 BIC	 ไม่มีกรรมการบริหาร	 ดังนั้น	 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท	 ประจ�าปี	 2559	 คือ																	

ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร	 ประกอบด้วย	 เงินเดือน	 โบนัส	 ซ่ึง	 BIC	 มีผู้บริหารท้ังสิ้น	 6	 คน																	

รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น	14,687,524.92	บาท	

(2)		ค่าตอบแทนอื่น

	 BIC	 จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานทุกคน	 ซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย	 โดยพนักงาน									

จ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ	 5	 ของเงินเดือน	 และ	 BIC	 จ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ	 5																				

เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน	 โดยในปี	 2559	 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับ													

ผู้บริหารทั้ง	6	คน	เป็นเงินทั้งสิ้น	545,436.50	บาท

	 	 4.	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	

	 	 	 (ก)	 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	21	เมษายน	

2559	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2559	เป็นวงเงินรวมไม่เกิน	300,000	บาท

  	 ค่าตอบแทน		 รางวัล

 รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง	 ประจ�าต�าแหน่ง	 ประจ�าปี	 รวม

	 	 	 ปี	2559	 ปี	2558

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการบริษัท	 60,000.00	 -	 60,000.00

นางประทุมขวัญ	สริตานนท์1	 กรรมการบริษัท	 40,983.61	 	 40,983.61

นายวรท	ศักดิ์สุจริต1	 กรรมการบริษัท	 40,983.61	 -	 40,983.61

นางสาวรุจิรา	ช่วยบ�ารุง2	 กรรมการบริษัท	 17,868.85	 -	 17,868.85

นายสมบัติ	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 60,000.00	 -	 60,000.00

	 	 และกรรมการผู้จัดการ

นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา1	 กรรมการบริษัท	 9,836.07	 -	 9,836.07

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์2	 กรรมการบริษัท	 40,000.00	 -	 40,000.00

นายสมเกียรติ	ปัทมมงคลชัย1	 กรรมการบริษัท	 9,672.13	 -	 9,672.13

	 รวม	 279,344.26	 -	 279,344.26

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ	2	-	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2559	(แบบ	56-1) 

ของบริษัท

 1	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	เมื่อวันที่	21	เมษายน	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นางประทุมขวัญ	สริตานนท์	และ	นายวรท	ศักดิ์สุจริต	

เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทน	นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	และ	นายสมเกียรติ	ปัทมมงคลชัย	ที่ลาออกจากตำาแหน่ง	ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่าย

ค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

 2	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 5/2559	 เมื่อวันที่	 7	 กันยายน	 2559	 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	 นางสาวรุจิรา	 ช่วยบำารุง	 เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการแทน	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	ที่ลาออกจากตำาแหน่ง	ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

(2)	 ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-



รายงานประจำาปี 255990

	 	 	 (ข)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 เนื่องจาก	 BKC	 ไม่มีกรรมการบริหาร	 ดังนั้น	 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท	 ประจ�าปี	 2558	 คือ																	

ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร	ซึ่งประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัส	โดย	BKC	มีผู้บริหารทั้งสิ้น	2	คน	
รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น	748,680	บาท

(2)	 ค่าตอบแทนอื่น
	 เนื่องจาก	BKC	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ	100	ดังนั้น	ผู้บริหารของ	BKC	

เป็นบุคลากรที่บริษัทส่งไปปฏิบัติหน้าที่	และ	BKC	มิได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	โดยบุคลากร
ดังกล่าวจะรับสิทธิประโยชน์ตามกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจากบริษัท	

 
5. บุคลากร
 5.1 จำานวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด	229	คน	ซึ่งในจ�านวนดังกล่าวเป็นพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท	 และบริษัทย่อย	 รวมถึงพนักงานของบริษัทท่ีปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญารับจ้าง													
บริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย	
	 	 ในปี	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	 จ�านวนทั้งสิ้น	 209,921,529.93	 บาท																	
ซึ่งประกอบด้วย	

(1)	 เงินเดือนที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	
(2)	 เงินโบนัสที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการด�าเนินงานของบริษัท	
(3)	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ	 5	 ของเงินเดือนของพนักงาน													

เข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

	 บริษัท	 จ�านวนบุคลากร1	 ค่าตอบแทน2

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 72	 102,162,276.33

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	 8	 9,505,528.78

บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	 	 75	 46,412,485.41

บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	 73	 51,092,559.41

บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด3	 	 1	 748,680.00

	 รวม	 229	 209,921,529.93

หมายเหตุ : 1	รวมบุคลากรตั้งแต่ระดับต่ำากว่าผู้บริหารลงไป	โดยจำานวนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อโครงสร้างการจัดการ-ผู้บริหาร

 2	รวมคา่ตอบแทนบุคลากรตัง้แต่ระดบัต่ำากวา่ผู้บรหิารลงไป	โดยคา่ตอบแทนบุคลากรระดบัผู้บรหิารเป็นไปตามรายละเอียดขอ้โครงสรา้งการจัดการ-

ค่าตอบแทนกรรมการ

 3	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	ทำาสัญญาจ้าง	บริษัท	เอ็นซิส	จำากัด	เพื่อเดินเครื่องและบำารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

 5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย
	 	 บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล	 เพื่อให้
บรษิทัมกีลไกการควบคมุและก�าหนดทศิทางการบรหิารงานของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัอย่างใกล้ชดิเสมอืนเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของบริษัท	 และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ตลอดจนสามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครอบคลุมงาน
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ของทัง้บรษิทัและบรษิทัย่อยทกุบริษทั	ทัง้นี	้ในปี	2559	มกีารโอนย้ายพนกังานบางส่วนจากบรษัิทย่อยบางบรษิทัเข้าสงักดั								
เป็นพนักงานของบริษัท	 เพื่อความเหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล	ทั้งนี้	ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนบุคลากรอย่างมีนัยส�าคัญ	และบริษัท
ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญแต่อย่างใดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

 5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
	 	 ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ
พนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าต่างๆ	 และส่วนงานสนับสนุน	 ซึ่งพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไก																		
ในการขับเคลือ่นบรษิทัให้เป็นไปตามทศิทางทีฝ่่ายบรหิารก�าหนดไว้	อกีทัง้ตระหนกัว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยจะพฒันาและ
เตบิโตได้อย่างยัง่ยนืต้องเริม่จากบคุลากรทีม่คีวามพร้อมท้ังในด้านความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยกุต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้	 โดยไม่ละเลยการพัฒนาจริยธรรม	 และส�านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง	 เพื่อนร่วมงาน	 และ
สังคม	 เพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหน่วยศักยภาพหนึ่งที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนบริษัทและบริษัทย่อย								
ต่อไป	 ภายใต้การผลักดันและส่งเสริมจากฝ่ายบริหาร	 ซ่ึงบริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ				
ที่ส�าคัญดังนี้

(1)	 การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	
	 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีมีประโยชน์ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความรู้

และทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้เช่ียวชาญภายนอก	 ท้ังหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ										
โดยหลกัสตูรภายในประเทศฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะคดัเลอืกและน�าเสนอหลกัสตูรทีม่ปีระโยชน์ผ่านผูบ้ริหาร
แตล่ะสายงาน	อกีทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานน�าเสนอหลกัสูตรที่สนใจเพื่อรับการพจิารณา	และการสนบัสนนุ
โดยบริษัท	ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดวงเงินส�าหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ	ให้กับพนักงาน
เป็นรายปีตามระดับต�าแหน่ง	 ซึ่งปี	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อยได้สนับสนุนพนักงานเข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ส�าหรับหลักสูตรต่างประเทศ	หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม	
และน�าเสนอความจ�าเป็นเพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	 ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงาน											
เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้	

	 ทั้งนี้	 บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการพิจารณาก�าหนดให้การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ										
ในการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดผลงาน	 ซ่ึงจะใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประจ�าปี	 ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม	และมีการพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

(2)	 โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ	
	 บรษัิทอยูใ่นระหว่างการพจิารณาปรบัโครงสร้างการจดัการให้มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้	ซึง่การพจิารณาปรบั

โครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงล�าดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของต�าแหน่ง
หน้าท่ีในสายงานแล้ว	 ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่อาจพัฒนาขึ้นสู	่											
ระดับผู้บริหาร	 อีกทั้งอยู่ระหว่างการจัดท�าระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน	 (Key	
Performance	 Indicator	 :	KPI)	ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม	 ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการท�างาน
ของพนักงาน	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยมุ่งหวังให้
สามารถพัฒนาบคุลากรของบรษิทัเป็นคนดท่ีีมคีวามสามารถ	นอกจากนี	้ด้วยบรษัิทและบรษิทัย่อยมีลกัษณะ									
เป็นกลุ่มธุรกิจ	 ดังนั้น	 พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามบริษัทได้	 ซ่ึงเป็นอีก										
ช่องทางหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน
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(3)	 การก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	
	 บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการด�าเนินงานท่ีต่อเนื่อง	 เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได	้										

อย่างยั่งยืน	 และสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานท่ีลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันท	ี
บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายในองค์กร	 เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน																	
(Successor)	 ก่อนการรับสมัครจากภายนอก	 ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน	 (KPI)	 ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ	 และพฤติกรรมการท�างานของพนักงาน															
เป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร	และบรรจุในแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	

(4)	 สภาพความปลอดภัยในการท�างาน
 บรษัิทย่อยของบรษิทัซ่ึงประกอบธรุกจิเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าได้ด�าเนนิการพฒันาระบบการบรหิารจดัการให้เป็นไป	

ตามระบบบริหารงานคุณภาพ	(ISO)	เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ	ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล	 และมีสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมีความปลอดภัย	 ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงาน						
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ	 ซึ่งโครงการไฟฟ้าต่างๆ	 ที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบ											
บริหารงานคุณภาพ	กล่าวคือ	
-		 โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	ของบริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008 

จาก	บริษัท	เอ	เจ	เอ	รีจิสตร้าส์	จ�ากัด	ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและ
บ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	ภายใต้ขอบเขตงาน	Electricity	Generating	and	Distribute	by	
Hydro	Power	Plant	และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่ผ่านการรับรอง	ISO	9001	:	2008

-	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน	 โครงการท่ี	 1	 ของ	 บริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรช่ัน	 จ�ากัด														
ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	ISO	14001	:	2004	และ	ISO	18001	:	2007	จาก	บริษัท	
บูโร	เวอรีทิส	เซอทิฟิเคชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่ระบบการผลิต
ไฟฟ้าและไอน�้า	(Electricity	and	Stream	Supply)

-	 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์	ของบริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008 
จาก	บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

(5)	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัทให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน	 โดยบริษัทได้บรรจ	ุ							

แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขั้นตอนการด�าเนินการต่างๆ	ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	
(Corporate	Governance	Policy)	และนโยบายการควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไป
ลงทุน	(Control	Policy)	อาทิ	แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน	นโยบายการท�าธุรกรรมกับ							
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 ตลอดจนแนวทางการพิจารณา																
เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทต่างๆ	 รวมถึงได้ก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	
และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ทั้งนี้	 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าว								
ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(6)	 สวัสดิการพนักงาน
	 บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานท้ังท่ีเป็นพนักงานประจ�าและลูกจ้างตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด	 และมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน	 โดยดูแลให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์																				
การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 อีกทั้งจัดให้มีการทบทวนปรับเพิ่มสวัสดิการตาม														
ความเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมตามความเหมาะสม	ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไม่ปรากฏข้อพพิาท
แรงงานที่มีนัยส�าคัญ
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การกำากับดูแลกิจการ 

	 คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการ								

ที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมความส�าเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่

เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	 ผู้มีส่วน								

ได้เสีย	 และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีผ่านการด�าเนินงานของ									

คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	โดยก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลาดหลักทรัพย์)	 ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 (ส�านักงาน	 ก.ล.ต.)	 และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	(ASEAN	CG	

Scorecard)	เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนด

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 (Corporate	 Governance	 Policy)	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัต	ิ														

ทีช่ดัเจนขององค์กร	และมคีวามโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	รวมถงึทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัได้มกีารทบทวนนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการของ

ตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม�่าเสมอ	 อีกทั้งได้เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์								

ของบริษทั	ด้วยประสงค์ทีจ่ะสือ่สารเจตนารมณ์การด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัไปยงัสาธารณะ	

รวมถึงได้มีการสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการดังกล่าวจากกรรมการไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	เพื่อสร้าง

การรับรู้ภายในองค์กรถึงสาระส�าคัญของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ียึดถือปฏิบัติ	 อันจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่น															

ในกลุ่มของผู้ถือหุ้น	ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

	 ทั้งนี้	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่ส�าคัญตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์ทั้ง	5	หมวด	ได้แก่	สิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
	 	 บรษัิทตระหนักถึงความส�าคญัและความเท่าเทยีมกนัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ	ของผูถื้อหุน้ทกุราย	ทัง้ผูถื้อหุน้รายย่อย

และนักลงทนุสถาบนั	โดยก�าหนดให้ผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธิในการทีจ่ะได้รบัส่วนแบ่งก�าไรของกจิการ	สทิธใินการได้รบัข้อมลู

ข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอน

กรรมการ	แต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีและมสีทิธร่ิวมตดัสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั	เช่น	การจดัสรรเงนิปันผล	การก�าหนด

หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น

	 	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวย

ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก	ดังนี้

(1)	 การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

-	 บริษัทได้แจ้งก�าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวรวมถึงวันก�าหนดรายชื่อ							

ผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม	 และรับเงินปันผล	 (ถ้ามี)	 ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และ

เว็บไซต์ของบริษัททันทีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
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-		 บรษัิทได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบให้แก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	

7	 วัน	 หรือ	 14	 วัน	 (แล้วแต่กรณี)	 โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม									

ที่ชัดเจน	 เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ	 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	 หนังสือ													

มอบฉันทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนด	และรายชือ่ของกรรมการอสิระเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถ

เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้	 รวมท้ังแผนท่ีแสดงการประชุม	 รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผย

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของ

บริษัท	 และบริษัทจะจัดท�ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์	 ซึ่งรวมถึง													

ข้อซักถามสอบถามท่ีเป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้นภายใน	 14	 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จ	 และน�าส่ง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาท่ีก�าหนด	 พร้อมเผยแพร่								

ร่างรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท	 เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างสะดวก	ทั่วถึง	 และโปร่งใส	 อีกทั้งได้บันทึกบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท	

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีอย่าง									

เท่าเทียมกัน	

-		 บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน	

โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	เพ่ือร่วมช้ีแจงหรอืตอบข้อซักถามของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม	

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่างๆ	ได้อย่างเตม็ที	่ซึง่บรษิทัให้ความส�าคญักบัทกุข้อเสนอแนะ	และน้อมรบัเพือ่ประกอบการพจิารณา

ด�าเนินการตามสมควรต่อไป

-	 บริษัทจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	เป็น	2	ภาษา	

คือ	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างท่ัวถึง									

โดยได้น�าส่งแบบ	56-1	ให้กับส�านักงาน	ก.ล.ต.	ล่วงหน้าก่อนครบก�าหนดในวันที่	31	มีนาคม	ของแต่ละปี	

และน�าส่งรายงานประจ�าปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบก�าหนดภายใน	120	วันนับแต่

ส้ินสุดรอบบัญชี	 โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 พร้อมทั้ง															

เปิดเผยรายงานประจ�าปีบนเว็บไซต์ของบริษัท	 รวมถึงเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้สามารถ								

เข้าถึงข้อมูลผลการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างท่ัวถึงและทันท่วงที	บริษัทได้น�าส่งในรูปแบบรูปเล่ม

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจ�าปีที่เป็นรูปเล่มด้วย

(2)	 การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทก�าหนดสถานที่จัดประชุมที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัท	 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก											

และสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง	 และจัดให้มีการรับรองผู้ถือหุ้น	ณ	 สถานที่

ประชุม	 อีกทั้งได้น�าระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลทันทีที่จบวาระการประชุม																

ซ่ึงท�าให้เกดิความสะดวกและผลคะแนนทีร่วบรวมได้มคีวามแม่นย�าและตรวจสอบได้	พร้อมจดัให้มทีีป่รกึษา

กฎหมาย	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน	 และตัวแทนผู้ถือหุ้น	 เพื่อเป็นพยานในการ																			

นับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม	โดยมกีารแจ้งสดัส่วนคะแนนท่ีจะต้องได้รับเพือ่ให้วาระ

ดังกล่าวผ่านการอนุมัติ	 รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้นๆ	 ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนน					

ในระหว่างการประชุม	 อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม	 เพื่อให้										

ผูถ้อืหุ้นเข้าร่วมประชมุได้รบัความสะดวก	และมส่ีวนร่วมกบัการประชมุอย่างแท้จรงิ	เพือ่เป็นการสร้างความ

เชื่อมั่นในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสม�่าเสมอ
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(3)	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

	 บรษัิทแจ้งให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุและบคุคลเพือ่รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการอสิระผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรพัย์	และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	3	เดอืนก่อนสิน้ปี	2559	เพือ่เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	

	 นอกจากนี	้บรษัิทได้เปิดช่องทางให้ผูถื้อหุน้สอบถามผลการด�าเนนิงาน	ข้อสงสยัร้องเรยีน	หรอืขอรบัเอกสาร

ต่างๆ	โดยตรงกับบริษัทได้ตลอดทั้งปีผ่านอีเมลล์ของบริษัทที่	ir@ckpower.co.th	ด้วย	

 1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)
	 	 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 ท้ังผู้ถือหุ้นที่เป็น												

คนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านการด�าเนินการในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้

(1)	 การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและ								

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	 โดยการ

ด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งจะมีการแจ้งให	้																			

ผูถ้อืหุน้ทราบอย่างชดัเจนในหนงัสอืเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีได้น�าส่งให้กบัผูถื้อหุน้ทางไปรษณย์ีลงทะเบียนและ

เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท	และการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้น         

ก่อนเริม่การประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ด้วย	อกีทัง้บรษิทัจดัให้การประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาตามล�าดบัวาระ

การประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม	 โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน	

พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน	รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น 

ทราบล่วงหน้า	โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(2)	 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน

	 ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วม			

ในการบริหาร

(3)	 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ	(Insider	Trading)	ของบคุคล

ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้าง	 รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ

นิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	รวมทั้งได้ก�าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ

บริษัท	 หรือน�าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการการก�ากับดูแลกิจการ								

เกี่ยวกับการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์	 รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของ

บริษัท	 เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตร													

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	

โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า															

1	 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า	 1	 วัน	 ในแต่ละไตรมาส	 เพื่อแจ้งให้กรรมการและ													

ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว	เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกัน

การน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งนี้	บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร													

ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย
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(4)	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

-		 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

	 บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียโดยให้เปิดเผยข้อมูล									

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น	 ท้ังของกรรมการหรือผู้บริหารท่ีรายงาน											

ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว	 เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณา

อนุมัติการเข้าท�ารายการต่างๆ	 ของบริษัท	 และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง	 โปร่งใส	 และเป็นไปตาม											

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดย

กรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

-	 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

	 คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับ				

วาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ	 โดยให้อยู่ร่วมการประชุม														

เพยีงเพือ่น�าเสนอข้อมลูเท่านัน้	ทัง้น้ี	การพจิารณาการมส่ีวนได้เสยีหรอืเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันพจิารณา

จากแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย	 ประกอบกับข้อเท็จจริง	 เพื่อด�าเนินการตามหลักก�ากับดูแลกิจการ									

ที่ดีอย่างแท้จริง	

(5)	 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

-	 รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปและค่าตอบแทนสามารถ

ค�านวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

	 เนือ่งจากรายการประเภทธรุกจิปกตหิรอืสนบัสนนุธรุกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขการค้าทัว่ไปไม่มกีารจ�ากดัมลูค่า

การเข้าท�ารายการ	เพือ่ให้การท�ารายการดงักล่าวทีแ่ม้มมีลูค่าสงูได้ผ่านการพจิารณาอนมุตัโิดยทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษัิทโดยถกูต้อง	ซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทได้มีมตอินมัุตใินหลกัการให้ฝ่ายบรหิาร	

ได้แก่	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	หรือ	ฝ่ายบริหาร	(แล้วแต่กรณี)	มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเข้าท�า

รายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้	 เพื่อเป็นไปตามหนังสือ

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ที่	กลต.จ.(ว)	38/2551	ลงวันที่	16	กรกฎาคม	2551	เรื่อง	ค�าแนะน�าในการปฏิบัติ

ตามมาตรา	89/12	(1)	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	

-	 รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นๆ

	 บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอรายการที่เก่ียวโยงกัน															

ดังกล่าวเข้าสูท่ี่ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพจิารณาความสมเหตสุมผลและประโยชน์สงูสดุ

ทีบ่รษิทัจะได้รบัจากการเข้าท�ารายการดงักล่าว	เพือ่เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พิจารณา

อนุมัติหรือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ ้นต่อไป	 แล้วแต่กรณี	 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่อง																					

ขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 พ.ศ.	 2546	 และประกาศ																					

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	21/2551	เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

	 ทัง้นี	้กรรมการบรหิาร	หรอื	กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรือมีส่วนได้เสยีในวาระดงักล่าว

จะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือ															

คณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว	 โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าท�ารายการตาม									

หลักเกณฑ์ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว	พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท
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 1.3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
	 	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	ทั้งภายในองค์กร	ซึ่งได้แก่	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย	และภายนอกองค์กร	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	เจ้าหนี้สถาบันการเงินผู้ให้กู้	ชุมชนใกล้เคียงโครงการ

ไฟฟ้า	และสังคมส่วนรวม	โดยถอืปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย	โดยสามารถตดิต่อสอบถามหรอืแจ้งร้องเรยีน

ต่อกรรมการ	หรอืเลขานกุารบรษัิทโดยตรงผ่านทางอเีมลล์ของทัง้สองช่องทางทีบ่รษิทัเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัและ

แบบแสดงรายการข้อมูลโดยบริษัทมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	ดังนี้

	 	 1.	 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างผลก�าไรในระยะยาวด้วย																		

ผลตอบแทนท่ีดีและต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	 ควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะ														

หน่วยหนึ่งของสังคมที่จะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกรับผิดชอบเพื่อเป็นองค์กรที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน	บริษัท

จึงก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูล											

อย่างโปร่งใสและเชือ่ถอืได้ต่อผูถ้อืหุน้เพือ่ให้ข้อมลูทีช่ดัเจนและถูกต้องประกอบการตดัสนิใจลงทนุในบรษิทั	

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการด�าเนนิงานของบรษิทัผ่านช่องทางต่างๆ	

ได้ตลอดเวลา

พนักงาน 

บรษัิทตระหนกัถงึความส�าคัญของพนกังานทุกคนในบริษทั	ซึง่เป็นกลจักรส�าคญัหนึง่ในการขับเคลือ่นองค์กร

ให้สามารถพัฒนาและด�าเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต	 บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนา

ศักยภาพ	 ความรู้ความสามารถ	 และทักษะด้านต่างๆ	 ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 ควบคู่ไปกับการดูแล													

ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน	ณ	 สถานที่ปฏิบัติงาน	 ทั้งในส�านักงานใหญ	่				

และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1)	 การสรรหาและการว่าจ้าง

 บรษิทัใช้ระบบสรรหาบคุลากรทีเ่ป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพือ่สรรหาบคุลากรให้มีความเหมาะสม	

กับแต่ละต�าแหน่งให้มากที่สุด	 พร้อมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีขององค์กรผ่านการสื่อสารอย่างทั่วถึง											

และต่อเนื่องในช่องทางต่างๆ	 โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการร่วม

กับบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(2)	 โครงสร้างและการประเมินผล

	 แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว	 แต่เนื่องด้วยธุรกิจที่บริษัท

เข้าลงทุนทยอยเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์	ส่งผลให้บริษัทมีการขยายขอบเขตการด�าเนินงานอย่างมาก

ในช่วงที่ผ่านมา	 เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน	 และสามารถก�าหนด

โครงสร้างด้านบุคลากรและต�าแหน่งงานของบริษัทและในแต่ละบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน	 ตลอดจน

การแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 ให้บ�าเหน็จรางวัลมีความโปร่งใสเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการท�างาน	

และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน	 โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการ

พิจารณาปรบัโครงสร้างองค์กรเพ่ือก�าหนดต�าแหน่งและจดัสรรงานในความรบัผดิชอบ	ตลอดจนออกแบบ

จดัท�าระบบประเมินผลการปฏบิตังิานในรปูแบบดัชนชีีว้ดัผลส�าเรจ็	(Key	Performance	Indicator	:	KPI)	

เพ่ือให้หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถอธิบายที่มาและ																									
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เหตผุลการประเมนิพนกังานแต่ละคน	ซ่ึงบริษทัเชือ่ม่ันว่าระบบการวัดผลทีมี่ความชดัเจนจะเป็นแรงผลักดนั

ให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน	 และสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้า										

ในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

(3)	 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

	 บริษัทก�าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม	 โดยพิจารณาจาก													

ผลการปฏบิตังิานของพนักงานควบคูก่บัผลการด�าเนินงานของบรษิทั	โดยพจิารณาเทยีบเคยีงกบัอัตรา

เฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	ประกอบกับความรู้ความสามารถ

และผลงานในปีทีผ่่านมาของพนกังานแต่ละคน	นอกจากนีบ้รษัิทได้ก�าหนดสวสัดกิารช่วยเหลอืพนกังาน

ด้านต่างๆ	 เช่น	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 สิทธิในการรักษาพยาบาล	 และตรวจสุขภาพประจ�าป	ี																											

ในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน	เป็นต้น

(4)	 การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม

	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรม													

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิควิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจ	 และหลักสูตร	

อื่นๆ	 ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้	 บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานน�าเสนอ

หลักสูตรที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามอัตรา									

งบประมาณการฝึกอบรมประจ�าปีของพนกังาน	รวมถึงบรษิทัยงัให้ความส�าคญักบัการสร้างสิง่แวดล้อม

และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกัน	 เอื้อเฟื้อ													

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	และมคีวามเคารพผูอ้าวโุส	และสทิธขิองซึง่กันและกนั	ตลอดจนปลกูฝังแนวคดิ

และค่านยิมของระบบงานคณุภาพ	ซึง่จะสามารถสร้างความผกูพนัและน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัของพนกังาน

ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

(5)	 สภาพแวดล้อม	ความปลอดภัย	และสุขอนามัยในการท�างาน

	 บริษัทค�านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย												

ตลอดจนผูม้าติดต่อ	โดยบรษิทัได้มกีารก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภยัและชีวอนามยัในการท�างาน	

รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการท�างาน	 ตลอดจนปรับปรุงสภาพ														

การท�างานและสิง่แวดล้อมในการท�างานอย่างสม�า่เสมอตามหลกัเกณฑ์	ISO	เพ่ือให้เกดิความปลอดภัย	

นอกจากนี้	 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานของท้ังบริษัทและบริษัทย่อย														

ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในส�านักงานและพื้นท่ีโครงการทุกปี	 อีกท้ังก�าหนดให้พนักงานใหม่												

ต้องตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และ

พร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่	 นอกจากนี้บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย

แรงงานอย่างเคร่งครัด	และเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน	ไม่น�าข้อมูลส่วนตัว	เช่น	เงินเดือน	

ประวัติรักษาพยาบาล	ประวัติครอบครัว	 ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง	 เว้นแต่เป็น

ข้อมลูทีต้่องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย	ซึง่จะท�าให้พนกังานมัน่ใจ

ได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์												

ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น	
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(6)	 การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์

	 บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบ

ปฏบิตัขิองบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยอย่างเคร่งครดั	โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	

(Corporate	Governance	Policy	:	CG	Policy)	เป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ่งหวัง

ในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนของพนักงาน	 เพื่อให้พนักงานรับทราบและน้อมน�าไปปฏิบัติ							

พร้อมมกีารก�าชบัผ่านสายการบงัคบับญัชาให้พนกังานทกุระดบัละเว้นการกระท�าทีสุ่ม่เสีย่งหรอืเข้าข่าย

ที่จะผิดกฎหมาย	 ทั้งความผิดอาญา	 หรือความผิดทางแพ่ง	 ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์																			

หรอืทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้โดยเจตนาหรอืไม่เจตนา	ตลอดจนส่งเสรมิให้ใช้แนวทางการด�าเนนิงานและ

ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตในหน้าท่ีการงาน	 นอกจากนี้บริษัทได้ก�าหนดแนวทาง

การลงโทษกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระท�าผิด	 เร่ิมจากการตักเตือนด้วยวาจา	 ตักเตือนเป็น																				

ลายลักษณ์อักษร	พักงาน	และเชิญออกจากงาน

เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความส�าคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด														

โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความชัดเจน	และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้	 ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการ										

ด�าเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ	อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหนี้/สถาบัน

การเงินผู้ให้กู้	 โดยที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยช�าระหนี้ตรงตามก�าหนดเวลา	และไม่มีการช�าระหนี้ล่าช้า

หรือผิดนัดช�าระหนี้	 ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการช�าระหนี้แต่อย่างใด	 ซึ่งสามารถสร้างความ

มั่นใจให้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ	ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของ

บริษัทและบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีเสมอภาคและโปร่งใส	 โดยด�าเนินธุรกิจอยู ่บนพื้นฐาน																				

ความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	รวมถึงรักษาบรรทัดฐานของ

ข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน	และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตใดๆ	เพื่อท�าลายคู่แข่งขันทางการค้า

คู่ค้า

เนือ่งจากบรษิทัประกอบธรุกจิถอืหุน้ในบรษิทัอืน่	(Holding	Company)	ทีป่ระกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงัน�า้	พลงัแสงอาทติย์	และระบบ	Cogeneration	ดงันัน้	ลกูค้าโดยตรงของบรษิทัย่อยและบรษิทั

ร่วมที่บริษัทเข้าถือหุ้น	คือ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	

ซึง่เป็นหน่วยงานภาครัฐผูร้บัซือ้ไฟฟ้า	โดยมภีาคประชาชนเป็นลกูค้าโดยอ้อมของบรษิทั	บรษิทัจงึเลง็เหน็ถงึ

ประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าท่ีนอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้ว										

ยังส่งผลต่อเน่ืองไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย	 ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นบริษัท														

ชัน้น�าในธรุกจิผลติไฟฟ้าในประเทศไทย	และภมูภิาคอาเซียนทีม่กีารด�าเนนิงานอนัมปีระสทิธภิาพ	บรษิทัจงึ

มอบนโยบายและด�าเนนิการตรวจสอบ	รวมถงึตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัทีเ่ข้าลงทนุอย่างต่อเนือ่ง

ทุกเดือน	 เพ่ือควบคุมให้มีผลการด�าเนินงานท่ีดี	 สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับท้ัง	 กฟผ.	 และ	 กฟภ.	 ได้เต็ม

ประสิทธิภาพ	 สม�่าเสมอและเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า	 และมีผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อ

ไฟฟ้าในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 โดย	 ณ	 ปัจจุบันบริษัทย่อยทุกบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน	 ISO																					



รายงานประจำาปี 2559100

ทุกโครงการแล้ว	 อีกทั้งตระหนักถึงความส�าคัญของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐ	 ท่ีจะลดใช้

ไฟฟ้าทีผ่ลิตจากเชือ้เพลงิสิน้เปลอืง	และส่งเสรมิการใช้พลงังานหมนุเวยีนทดแทนมากข้ึน	ซึง่จะส่งผลต่อเนือ่ง

ถึงความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน	สังคม	และประเทศ	ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

ชุมชนและสังคม

บริษัทส�านึกในบุญคุณของประเทศ	และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย	

และเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม													

เพื่อการพัฒนาองค์กรยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ	 บริษัทจึงก�าหนดนโยบายการด�าเนินโครงการ

ไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศ	และมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มี

รูปแบบโครงการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเพื่อประสิทธิภาพในการ																		

จ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศ	 ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

ร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป	

นอกจากการค�านึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมได้รับผ่านการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว	 บริษัทยังค�านึงถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชน							

บริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ	 ที่บริษัทเข้าลงทุน	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียง	 และ																

ปลูกฝังส�านึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

	 	 2.	 การด�าเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	 จึงได้จัดให้มีช่องทาง															

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	(whistleblower)	ถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	หรือการกระท�าผิดกฎหมาย	หรือ

พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมถึงความบกพร่องของ									

ระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและมีผู้ส่วนได้เสียอื่น	 รวมท้ังมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	 โดยการก�าหนด

แนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งผู้ที่

พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามหรือข้อร้องเรียนไปยังเลขานุการบริษัทที	่																										

compliance@ckpower.co.th	 กรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัทท่ี	 directors@ckpower.co.th	 หรือ															

ที่นักลงทุนสัมพันธ์ที่	 ir@ckpower.co.th	 โดยบริษัทก�าหนดมาตรการคุ้มครองนโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ 

และการจ�ากัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	 เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัย									

ให้แก่ผู้ร้องเรียน	 ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนาม	 และเมื่อเห็น

เป็นการสมควรบริษัทอาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิด

ความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย	 และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่											

เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

	 	 	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ	 ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ																

(CG	Policy)	ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

	 	 3.	 การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทและ														

บริษัทย่อยโดยค�านึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน	 และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	 รวมถึง

บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานท้ังพนักงานประจ�าและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน														

การว่าจ้างแรงงาน	 และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้สถานท่ีท�างานมีความปลอดภัยและม	ี															



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 101

สุขอนามัยที่เหมาะสม	และในขณะเดียวกันกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน 

รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน	 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสาร	 เสนอแนะ	 และ

ร้องทุกข์ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการท�างาน	 เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	

ซึง่จะส่งผลต่อความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรให้กับพนกังานทกุคนของบรษิทัและบรษิทัย่อย	และก่อให้เกดิการตระหนกั

ถึงพันธะหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร	 ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน											

โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก														

เพื่อรับทราบปัญหา	 ผลกระทบ	 หรือข้อควรปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ตลอดจน											

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและก�ากับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	ทั้งนี้	 ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับ

รายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

	 	 4.	 การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

	 	 	 บริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่สะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

อย่างเคร่งครัด	กล่าวคือ	ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทน�าผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์	หรือกระท�าการใดๆ	

ในลักษณะที่เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิโดยเด็ดขาด	 โดยก�าหนดให้โปรแกรมท่ีติดตั้ง

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

	 	 5.	 การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

	 	 	 ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี	 มั่นคง	 พร้อมให้ความส�าคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลด																			

ผลกระทบจากโครงการต่างๆ	ต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจ

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว	 บริษัทยังตระหนักถึงความส�าคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า														

และให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการด�าเนนิธรุกจิทกุข้ันตอน	พร้อมมอบนโยบายเพือ่ปลกูจติส�านกึรกัษ์สิง่แวดล้อมให้พนกังาน

ของบรษิทัและบรษัิทย่อย	ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบรษิทัทัง้ทีเ่ริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้วและอยูใ่นระหว่าง

การก่อสร้างให้ปฏบิติัตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ	รวมถึงหลกัเกณฑ์ของมาตรฐาน	ISO	อย่างเคร่งครดั	

พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	 เพ่ือให้เกิดความสมดุล	 และการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อม									

อย่างยั่งยืน	

	 	 	 ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ	 90	 เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 ได้แก่	 โครงการ										

ไฟฟ้าพลังน�้า	 และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 ทั้งนี้	 บริษัทยังมุ ่งที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน															

ประเภทต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2559	 บริษัทเข้าปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์ให้กับศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (ศศช.)	 บ้านปู่ค�าน้อย	 อ�าเภอสบเมย	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 และติดตั้งระบบ																					

กังหันน�้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก	 เพื่อใช้ในช่วงฤดูฝนส�าหรับนักเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ปะกลาง	 อ�าเภอสบเมย												

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
	 	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 โปร่งใส	 และทันเวลา	 ทั้งรายงานข้อมูล															

ทางการเงิน	 ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามรอบระยะเวลา	 และข้อมูลท่ัวไป	 ตลอดจนข้อมูลท่ีส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคา															

หลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 ตลอดจนบุคคลท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลอย่าง														

เท่าเทียมกัน	โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	ดังนี้
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	 	 1.	 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

	 	 	 บริษัทมีการเปิดเผยผลการด�าเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ	 และตามเหตุการณ์ส�าคัญ	 ซ่ึงเป็นไปตาม									

หลักเกณฑ์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง	ได้แก่	เว็บไซต์ของส�านักงาน	

ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์	 และเว็บไซต์ของบริษัทท่ี	www.ckpower.co.th	 ซ่ึงจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ	 และมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูล																			

ให้ดียิ่งขึ้น	 และเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวก

มากยิ่งขึ้น	บริษัทได้น�าเสนอข้อมูลส�าคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ประกอบด้วย	

-	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	ซึ่งประกอบด้วย	ประวัติความเป็นมา	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบายและกลยุทธ์	

ประเภทโครงการไฟฟ้าทีบ่ริษทัเข้าลงทุน	โครงสร้างการจดัการ	คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ

ชุดย่อย	รวมถึงข้อมูลโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	เป็นต้น

-	 ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน	ซึ่งประกอบด้วย	รายงานทางการเงิน	สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ผลการด�าเนินการ	

ในแต่ละช่วงเวลา	 ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์	 ข่าวหลักทรัพย์	 ข้อมูลส�าหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	

เป็นต้น

-	 การก�ากับดูแลกิจการ	 ซึ่งประกอบด้วย	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าป ี

รายงานประจ�าปี	เอกสารการประชมุและวดีโีอภาพการประชุมผูถื้อหุน้	ช่องทางต่างๆ	ในการแจ้งเบาะแส

หรือร้องเรียน	ข่าวการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 	 	 นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว	 บริษัทได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุม	 หรือเอกสารต่างๆ	 ตามรอบ

ระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุน้	หรือตามหลกัเกณฑ์การน�าส่งเอกสารให้กบัผูถ้อืหุน้ของส�านกังาน	ก.ล.ต.	หรอื	ตลาดหลกัทรพัย์	

กล่าวคือ	 บริษัทได้น�าส่งแบบ	 56-1	 ให้กับส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ล่วงหน้าก่อนครบก�าหนดในวันที่	 31	 มีนาคม	 ของแต่ละปี									

และน�าส่งรายงานประจ�าปีในรูปแบบซีดีให้กับผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าก่อนครบก�าหนด	 120	 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญช	ี																																													

โดยในแต่ละปีบริษัทได้น�าส่งเอกสารเชญิประชมุพร้อมรายงานประจ�าปีในรปูแบบซดีใีห้กบัผูถื้อหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุม

สามัญประจ�าปี	 ไม่น้อยกว่า	 14	 วัน	 และบริษัทยังน�าส่งรายงานประจ�าปีแบบรูปเล่มส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค	์								

รับด้วย	 อีกทั้งได้เปิดเผยรายงานประจ�าปีบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกันกับที่ได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมและ											

รายงานประจ�าปีให้กบัผู้ถอืหุน้	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้สามารถเข้าถึงข้อมลูผลการด�าเนนิงานของบริษทัได้อย่าง

ทั่วถึงและทันท่วงที	 นอกจากเอกสารที่ต้องน�าส่งตามเกณฑ์ของส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว												

บริษัทยังให้ข้อมูลความเคลื่อนไหว	 และเปิดเผยผลการด�าเนินงานของบริษัทผ่านสื่อส่ิงพิมพ์ต่างๆ	 รวมถึงการพบปะ																			

นักวิเคราะห์	 (Roadshow)	 ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นๆ	 รวมถึงที่บริษัท												

จัดขึ้นเองอีกด้วย

	 	 	 ทั้งนี้	 บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของ

บริษัทอย่างชัดเจน	เท่าเทียม	และทันท่วงทีผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท	คือ	นักลงทุนสัมพันธ์	ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อ

สื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน	ผู้ถือหุ้น	รวมถึงนักวิเคราะห์

	 	 2.	 การจัดท�าและน�าส่งรายงานทางการเงิน

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริง	

สมเหตสุมผล	และโปร่งใส	ซึง่สามารถป้องกนัการทจุรติและตรวจสอบการด�าเนนิการทีผ่ดิปกต	ิดงันัน้	งบการเงนิของบรษิทั

จงึจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย	และปฏบิตัถิกูต้องตามกฎหมายและประกาศทีเ่ก่ียวข้อง	



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 103

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนดให้มีการประชุม					

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง															

โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 3	 คน	 โดยเป็นผู้ที่มี

ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินถึง	 2	 คน	 เพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน																	

รายการระหว่างกัน	และระบบควบคุมภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาสอบทานและอนุมัติเปิดเผย

งบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อรับทราบงบการเงินงวดดังกล่าวนั้นต่อไป	

ซ่ึงทีผ่่านมาได้ด�าเนนิการตามนโยบายนีอ้ย่างต่อเนือ่ง	และมกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพิม่เตมิในไตรมาสทีม่กีาร

ท�ารายการที่มีความส�าคัญ	 อีกทั้งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับการอนุมัติรายงาน

ทางการเงินและการเห็นชอบการเข้ารายการที่ส�าคัญต่างๆ	โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบด้วย	

	 	 	 บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความช�านาญในวิชาชีพ	 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน								

และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทท่ีจะส่งผลท�าให้ขาดความ

เป็นอิสระท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

เมื่อผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ	5	ปี	เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ	และเป็นไปตาม

หลักมาตรฐานสากล	 นอกจากน้ี	 บริษัทจัดให้มีการท�าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	 (Management													

Discussion	 and	 Analysis)	 เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับฐานะการเงิน	 ผลการด�าเนินงาน	 และการเปลี่ยนแปลง															

ที่ส�าคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส	 โดยเปิดเผย													

ผ่านระบบ	 SET	 Portal	 ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการน�าส่งงบการเงิน	พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพือ่ความสะดวกให้กบัผูส้นใจอกีช่องทางหนึง่ด้วย	โดยทีผ่่านมาบรษิทัเปิดเผยงบการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปีล่วงหน้า

ก่อนครบก�าหนดเวลาการเปิดเผย	อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

	 	 	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการ												

ตรวจสอบ	 เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะ														

ด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างม	ี							

สาระส�าคัญ	

 

	 	 3.	 เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหาร	

	 	 	 บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัต	ิ																		

งบการเงนิไม่น้อยกว่า	1	เดือนและหลงัจากอนมัุตงิบการเงนิแล้วไม่น้อยกว่า	1	วนั	โดยบรษิทัจะมหีนงัสอืแจ้งขอให้กรรมการ

และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะงดเว้นการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ถึงกรรมการและผู้บริหารในแต่ละไตรมาส	 เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงด�าเนินการในช่วงเวลา					

ดงักล่าว	นอกจากนีบ้รษัิทได้ก�าหนดให้พนกังานทีส่ามารถเข้าถงึข้อมลูส�าคญัของบรษิทัทีอ่าจมผีลต่อความเคลือ่นไหวของ

ราคาหลักทรัพย์ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตาม

สมควรแล้ว	 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	 ทั้งนี้									

บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังบริษัทเม่ือมีการซ้ือขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	

เพื่อให้บริษัทร่วมกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นๆ	 ในการจัดท�ารายงานต่อหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างครบถ้วนและ				

ภายในก�าหนดเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด	ได้แก่
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-		 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	 (แบบ	 59-1)	 เมื่อได้รับการแต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

-	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครอง											

หลักทรัพย์ของบริษัท	 (แบบ	 59-2)	 ภายใน	 3	 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลง																	

การถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว

-	 การแจ้งรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั	(แบบ	35-E1)	ภายใน	7	วนันบัแต่ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

	 	 	 นอกจากน้ีบริษัทยังได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย										

ของตนและผู้เกีย่วข้องให้บรษิทัทราบ	โดยจะแจ้งในครัง้แรกทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่ง	ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง	และทางบรษิทั

จะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม�่าเสมอเป็นรายปี	 เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน																						

เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าท�ารายการรวมถึงการด�าเนินการต่างๆ	 มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการหรือ													

ผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

 1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
	 	 1.	 โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ในระดับ

ต�าแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ	 จากหลากหลายวิชาชีพ	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐศาสตร์	 ด้านบริหาร															

ด้านบญัช	ีด้านวศิวกรรม	และด้านกฎหมายซึง่มคีวามสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบริษทั

ในการที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด�าเนินงาน					

อันมีประสิทธิภาพ	 และมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	

ได้แก่	 บัญชี	 การเงิน	 บริหาร	 และวิศวกรรม	 เพื่อให้ค�าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและ									

การบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	รวมถึงสามารถน�าประสบการณ์	ความรู้	และความสามารถ

มาพฒันาและก�าหนดนโยบายทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และก่อให้เกดิ

ประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทและผูถ้อืหุ้น	โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบาย	

กลยุทธ์	 และภาพรวมขององค์กร	 ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล	 ตรวจสอบ	 ติดตามผล											

การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	 และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้												

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อทบทวนกลยุทธ์และแผนการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น				

และระยะยาวอย่างต่อเนื่องทุกปี

1.2	 โครงสร้างคณะกรรมการบรษัิท	ประกอบด้วย	กรรมการทัง้สิน้	12	ท่าน	แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร

จ�านวน	5	ท่าน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	7	ท่าน	 โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ	4	ท่าน	

(รวมประธานกรรมการบริษัท)	 คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า	 1	 ใน	 3	 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะ																				

ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง	 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ	

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย	เพือ่ช่วยให้การก�ากับดแูลกจิการของ

บริษัทจ�านวน	4	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	

และบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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1.3	 กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือก

ตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อีก	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้งก�าหนดให้กรรมการ									

ออกจากต�าแหน่งในสดัส่วน	1	ใน	3	ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออก

โดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3

1.4	ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบคุคลเดยีวกนั	เพือ่เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่นการก�าหนด

นโยบายก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า	โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของประธาน

กรรมการอย่างชัดเจน	 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์											

และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	กับฝ่ายบริหาร

	 	 2.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1	คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 และก�าหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของ

นโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 อีกท้ัง												

ส่งเสรมิการสือ่สารให้บคุลากรทกุคนในองค์กรได้เข้าใจถงึนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่การปฏบิตัิ

อย่างถูกต้องครบถ้วน

2.2	บรษิทัก�าหนดให้กรรมการบริษทัปฏบิตัติามข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน	(Code	

of	Best	Practice)	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์	โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน	และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	

และข้อบงัคับของบรษัิท	ตลอดจนมตท่ีิประชุมผูถื้อหุน้ด้วยความซือ่สัตย์สจุริต	และค�านงึถึงผลประโยชน์

ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ	

2.3	 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูก้�าหนดนโยบาย	เป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิ	แผนธรุกจิ	ตลอดจนงบประมาณ

ของบริษัท	 และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณ									

ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.4	คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการท้ังคณะ	 ซ่ึงมีเนื้อหาของแบบประเมิน																						

ตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์	เพื่อเป็นแนวทางให้กับ

บริษัทจดทะเบียนน�าไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ	 ซึ่งมี												

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

2.5	 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็น

หน่วยงานหน่ึงของบริษัท	 คณะกรรมการจึงได้ก�าหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการก�ากับดูแล

กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน	 (Control	 Policy)	 เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและ									

บริษัทร่วมต่างๆ	 เหล่านั้น	 ด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและ

ระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง

ครบถ้วนเช่นเดียวกันกับบริษัทในรายการที่ส�าคัญ	

2.6	บริษัทก�าหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุก	 3	 เดือน	 โดยขอ										

ความร่วมมอืให้กรรมการทกุท่านเข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรยีงกนั	ซึง่ทีผ่่านมามีกรรมการเข้าร่วมประชมุ	

ในแต่ละครัง้เกนิกว่าร้อยละ	85	ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ	และในครัง้ทีมี่การพจิารณาวาระทีส่�าคญั

กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง	เพื่อร่วมพิจารณาวาระที่ส�าคัญดังกล่าวร่วมกัน
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2.7	บริษัทให้ความส�าคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก	 จึงได้ก�าหนด

ในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัเก่ียวกบัระยะเวลาการจดัส่งเอกสารการประชมุให้กรรมการ

ต้องไม่น้อยกว่า	 7	 วันก่อนวันประชุม	 เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน	 อย่างไรก็ตาม	 จะต้องจัดส่งเอกสาร																

ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม	เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

นอกจากหลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์ดงักล่าวแล้ว 

บริษัทยังก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ได้แก่

(1)	 นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการพจิารณารายการต่างๆ	อย่างโปร่งใส	และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเป็นส�าคญั	

จึงมนีโยบายในการป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืรายการระหว่างกนั	ดงันี้

-	 กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารต้องแจ้งให้บรษิทัทราบถึงความสมัพนัธ์	หรอืรายการเกีย่วโยงในกจิการ

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ซึ่งบริษัทจะจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการหรือผู้บริหารรายนั้นๆ

-	 หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กบับรษิทั	ในกรณทีีจ่�าเป็นต้องท�ารายการให้มกีารน�าเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ก่อนเสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี	 และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์	 และส�านักงาน	 ก.ล.ต.	

ก�าหนด

-	 ผูบ้รหิารและพนกังานต้องปฏิบตัติามข้อบงัคบัของบรษิทัและจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั	ซึง่ถอืเป็น

เรื่องส�าคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	 เพื่อให้บริษัทเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของผู้มีส่วน																

ได้เสยีทกุฝ่าย	และจดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถอืปฏบัิตขิองพนกังานทัว่ทัง้บรษิทั

(2)	 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

	 เพ่ือให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษิทัมข้ีอพงึปฏบัิตทิีด่งีาม	และประพฤตตินอยูใ่นแนวทาง

ที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ	ตลอดจนมีคุณธรรม	 มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ

และสังคมโดยรวม	ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต	

และความโปร่งใสเป็นส�าคัญ	 จึงก�าหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน											

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ	 และเพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และทุกฝ่าย														

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	โดยได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติด้านต่างๆ	ได้แก่	

1.	 ข้อพึงปฏิบัติด้านการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ที่ก�าหนดให้ต้องด�าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย	

เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ปฏิบัติต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม														

และไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	 การปฏิบัติต่อพนักงาน															

การสร้างค่านยิมทีค่�านงึถงึผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	และการแจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียน
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2.	 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท	 ท่ีก�าหนดให้กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย	์

สุจริต	 ยุติธรรม	 รอบคอบ	 และระมัดระวัง	 แบ่งแยกการด�าเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรม

บริษัทอย่างสิ้นเชิง	โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท	

พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ประกาศของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด	 รวมถึงไม่รับเงิน	 ของขวัญ	 และไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีการเป็นกรรมการเพื่อแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน

3.	 ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร	 ที่ก�าหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี										

อนัดีงาม	และตัดสนิใจด�าเนนิการใดๆ	ด้วยความบรสิทุธิใ์จ	ระมดัระวงั	ซือ่สตัย์	สจุรติ	เพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	และพนักงาน	รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม	ปฏิบัติต่อพนักงาน

ด้วยความสุภาพ	ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม	เคารพสิทธิและการแสดงออกของ

พนักงาน

4.	 ข้อพึงปฏบิติัของพนักงาน	ทีก่�าหนดให้พนกังานต้องปฏบิตัตินตามกฎระเบยีบข้อบงัคับในการท�างาน

อย่างเคร่งครัด	มีความซื่อสัตย์	สุจริต	อุตสาหะ	หมั่นเพียร	และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน

ให้ดียิ่งขึ้น	 มีทัศนคติที่ดี	 ให้ความเคารพผู้อาวุโส	 และผู้บังคับบัญชา	 ประพฤติตนอยู่ในกรอบ															

ศีลธรรมประเพณีอันดีงาม	 ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสีย	 และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับท่ีได้					

รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่	มีความสามัคคี	เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์

สูงสุดโดยรวมขององค์กร	ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า	 ด้วยการบริการที่ดี	 มีความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 และคงประสิทธิภาพการ															

ปฏิบัติงาน	เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	และส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม

6.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และความเสมอภาค	

(3)	 ระบบการควบคุมภายใน

	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในส�าหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ	 จึงได้มี

การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและอ�านาจด�าเนนิการอย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร	มกีารควบคมุ

ดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ											

การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	 และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน	 เพื่อให้เกิด										

การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	 นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบ

การเงิน	 โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ	นอกจากนี้

บรษัิทและบรษัิทย่อยยงัวางแผนในการใช้ผูต้รวจสอบบญัชรีายเดยีวกนัเพ่ือความสะดวกในการควบคุม

และจัดการด้านบัญชีและการเงิน	และมีการก�าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก	5	ปีด้วย

	 บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลการด�าเนินงานได	้																										

โดยฝ่ายจัดการจะมกีารเปรยีบเทียบผลการด�าเนนิงานจรงิกบัเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	โดยจะมกีารประเมนิ

ปัจจยัความเสีย่งทัง้ทีม่าจากภายนอกและภายในทีพ่บในการด�าเนนิงาน	วเิคราะห์ถงึปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุ

และมกีารก�าหนดมาตรการในการตดิตามเหตกุารณ์ทีเ่ป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่ง	รวมทัง้มาตรการ

ในการลดความเสี่ยง	 รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ	 อย่างต่อเนื่อง	

และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท	
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(4)	 การบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ท�าหน้าท่ีพจิารณาอนมุตัิ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 และรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย	 ตลอดจนติดตาม

และรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย	โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรค

ด้านความเสี่ยงที่ส�าคัญ	และความคืบหน้าการด�าเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(5)	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทมีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	 โดยใช้ข้อมูลรายงานการส�ารวจ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	

และผลการด�าเนินงานของบริษัทประกอบการพิจารณา	ซึ่งพิจารณาว่าเป็นอัตราที่เพียงพอส�าหรับการ

รักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้	 โดยอัตราดังกล่าวจะพิจารณาประกอบกับประสบการณ์	

ภาระหน้าที่	 ขอบเขตงาน	 และความรับผิดชอบ	 ทั้งนี้	 การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้อง																		

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อ														

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนมุตัสิ�าหรบักรณกีรรมการผูจ้ดัการ	หรอืน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณากลัน่กรองและน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตัิ

ส�าหรับกรณีค่าตอบแทนกรรมการ

(6)	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ																			

ให้ความรู้แก่ผู ้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท												

กรรมการตรวจสอบ	 ผู้บริหาร	 และเลขานุการบริษัท	 เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน													

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 ได้แก่	 หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai						

Institute	of	Directors	Association:	IOD)	

(7)	 รายงานของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน	 และดูแลให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินอย่างมี

คุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	 มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของ

บริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ	 โดยมีฝ่ายบัญชี	 และ/หรือ	 ผู้สอบบัญชีประชุมร่วมกัน	 และน�าเสนอ

รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อ

งบการเงินของบริษัท	 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน	 (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงิน)	ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศท่ีส�าคัญ	 ท้ังข้อมูล

ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน	 และด�าเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ	

ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 หรือ

กลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติด�าเนินการธุรกรรมท่ีมี												

ความส�าคัญเพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจต่อไป
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	 	 3.	 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน	 4	 คณะ	 เพื่อติดตามและก�ากับดูแลการ															

ด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ	และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ	ซึง่ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริหาร	

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และบริหารความเสี่ยง	 โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย											

แต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 4.	 การประชุมคณะกรรมการ

 	 การเข้าร่วมประชุม	/	จ�านวนครั้งที่จัดประชุมในปี	2559

 รายนามกรรมการ

ดร.	ทนง	พิทยะ		 	 7/7						

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์		 7/7		 8/8					

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว		 5/7			 	 4/6				

นายณรงค์	แสงสุริยะ		 7/7				 	 	 4/4			

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 7/7			 	 6/6		 4/4		 2/2

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์		 6/7		 8/8					

นายประเวศ	อิงคดาภา		 7/7	 	 6/6			 	 2/2		

นายประเสริฐ	มริตตนะพร		 7/7		 8/8				 	 	 2/2		

	นายแวน	ฮวง	ดาว		 0/71      

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์		 5/7						2						

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์		 6/7		 7/8					

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์		 7/7		 8/8			 	 4/4			

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	 5/71      

นายอัลวิน	จี		 	 2/72						

หมายเหตุ : 1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 6/2559	 เมื่อวันที่	 22	 กันยายน	 2559	 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	 นายแวน	 ฮวง	 ดาว	 ให้ดำารงตำาแหน่ง									

กรรมการบริษัทแทน	นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	ตั้งแต่วันที่	22	กันยายน	2559

 2	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2559	ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	ให้ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัทแทน	นายอัลวิน	จี	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2559
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(1)	 การประชุมคณะกรรมการ

	 บริษัทก�าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจ�าปีพร้อมจัดท�า

แผนการจัดประชุมประจ�าปีของบริษัทเพ่ือแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้า										

เพือ่ส่งเสรมิให้กรรมการและผูบ้รหิารเข้าร่วมการประชมุโดยพร้อมเพรยีงกนั	ซึง่ตามข้อบงัคบัของบรษิทั

ก�าหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก	3	เดือน	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเรื่องส�าคัญต่างๆ	 ภายใต้

ขอบเขตอ�านาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร	 และตามท่ีได้รับมอบหมายจาก																		

คณะกรรมการบรษิทั	รวมถงึตรวจสอบการด�าเนนิงานโดยฝ่ายบรหิาร	และเพือ่การควบคมุการด�าเนนิงาน	

ของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด	 และมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท	 และเพ่ือให้												

คณะกรรมการบรษิทัได้มโีอกาสรบัทราบและสอบถามการด�าเนนิงานตลอดจนอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในการ

ด�าเนนิโครงการไฟฟ้าของบรษัิทย่อยอย่างชดัเจน	คณะกรรมการบรหิารได้จดัให้กรรมการผูจั้ดการของ

บริษัทย่อยเข้ารายงานข้อมูลผลการด�าเนินงานแผนการด�าเนินงานในอนาคต	 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาก											

การด�าเนินโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	 เพื่อให้บริษัทย่อยรับทราบแนวทาง													

การบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างใกล้ชิด

	 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 พร้อมระเบียบวาระ	 และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทที่ชัดเจนให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	

เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะน�าเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลา

ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม	

	 ในปี	 2559	 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ	 ท้ังสิ้น	 7	 ครั้ง														

และมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม	 1	 ครั้ง	

เพ่ือให้กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ	 เพ่ือการติดตาม												

ผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจัดการอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยประธานกรรมการบรษิทัเข้าร่วมการประชมุ

และเป็นประธานในที่ประชุมตลอดการประชุมทุกครั้ง	ทั้งนี้	ในปี	2559	มีการพิจารณาวาระการเข้าท�า

รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุม									

และระเบยีบวาระการประชมุตามทีบ่รษิทัได้น�าส่งให้กบักรรมการและผูบ้รหิารทกุคนล่วงหน้าทราบถงึ

สิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี	 จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว	

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

จดทะเบียน	โดยการประชุมคณะกรรมการในปี	2559	ร้อยละ	90	ของกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุม

ทุกครั้ง

(2)	 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

-	 คณะกรรมการบริหาร

	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร

งานก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	 และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ	 ท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน

ภายใต้อ�านาจด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น	 8	 ครั้ง	 ซึ่งในปี												

ที่ผ่านมากรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมกว่าร้อยละ	90	ของการประชุมทั้งหมด	

	 ทั้งนี้	 กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการที่จะไม่เข้าร่วมการประชุม						

ในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด
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-	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	

และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติ										

การเข้าท�ารายการหรือกลั่นกรองน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการ										

เข้าท�ารายการต่อไป	 รวมถึงการรับทราบผลการตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น	 6	 ครั้ง	 โดยเป็นการ

ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยจ�านวน	 1	 ครั้ง	 ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

-	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น	 4	 คร้ัง																				

เพือ่ตดิตามและประเมินผลการบรหิารความเสีย่งของบริษทัและบรษิทัย่อย	รวมถงึการปฏบิตัติาม

หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้มีมติอนุมัติปรับแผน																	

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 และจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยรายบริษัท	

โดยปรบัความเสีย่งด้านการด�าเนนิงานตามแผนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัออก	เพือ่ให้บรษิทั

ย่อยซึ่งเป็นผู้ด�าเนินการ	(Operator)	ของโครงการไฟฟ้าแต่ละโครงการอย่างแท้จริงเป็นผู้ติดตาม

และรายงานความเสี่ยงให้บริษัททราบ	 โดยแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจะมุ่งเน้นการ

บริหารความเสี่ยงด้านเงินลงทุนและผลตอบแทนท่ีบริษัทย่อยได้รับโดยบริษัทและบริษัทย่อย																

มีขั้นตอนการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง	4	ขั้นตอน	คือ

(1)	 คณะท�างานบรหิารความเส่ียงของบรษิทัย่อย	ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ	

ด้านต่างๆ	 ของบริษัทย่อย	 ท�าหน้าที่ก�าหนดความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

ด�าเนนิงานด้านเทคนคิ	และด้านการเงิน	เพือ่ตรวจสอบอปุสรรคในการด�าเนนิงานและตดิตาม

ความคืบหน้าของการแก้ไขในแต่ละไตรมาส	เพือ่รายงานหรอืขออนมุตัดิ�าเนนิการตามสมควร

เป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

(2)	 คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทย่อยมายัง														

คณะท�างานบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อทราบถึงการแก้ไข	และการอนุมัติส�าหรับกรณีที่

มีนัยส�าคัญ

(3)	 คณะท�างานน�าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและการบริหารความเส่ียง

ของบรษัิทต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

เป็นรายไตรมาส

(4)	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

และบริษัทย่อยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบกรณีท่ีเกิดความเส่ียงท่ีอาจ																					

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัท	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสีย่งจะน�าเสนอเรือ่งดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

	 ทัง้น้ี	บริษัทและบรษัิทย่อยได้จดัท�าแผนการบรหิารความเสีย่งประจ�าปี	2559	เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งพิจารณาอนมุตัเิพือ่ใช้ประกอบการบรหิารความเส่ียง	
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ประจ�าปี	2559	ของบรษัิทและบรษัิทย่อย	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้ใช้แผนการบรหิารความเสีย่ง

ดังกล่าวประกอบการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	ภารกิจ	หรือ	กลยุทธ์ของบริษัทด้วย

	 จากการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อยในปี	 2559	 พบว่าไม่มีการเสนอขออนุมัติเพิ่มเติม

ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน	ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อย

ท�าให้บรษิทัทราบถงึปัญหาและอปุสรรคด้านการบรหิารจดัการด้านเทคนคิอย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้

-	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น	 2	 ครั้ง	 ซึ่งม	ี																		

สาระส�าคัญในการพิจารณาดังนี้

(1)	 เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทท่ีพ้นต�าแหน่งตาม

วาระ	และกรรมการบริษัทใหม่และกรรมการผู้จัดการ	

(2)	 พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2559	 และรางวัลประจ�าปี	 2558																				

เพือ่น�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพจิารณาเหน็ชอบเพือ่น�าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	 พิจารณาอนุมัติ	 และค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อ																

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	 โดยน�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการบริษัทประกอบการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าตอบแทนด้วย

	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ	์										

การสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	 โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์														

การพิจารณาสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ	 ทักษะ	 ที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์

ต่อการบริหารจัดการและการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

	 	 5.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมนีโยบายให้กรรมการทกุคนประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อย

ปีละ	1	ครั้ง	 โดยในปี	2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้น�าแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งออก

โดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีคณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเสนอ	

	 	 6.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ	 และกรรมการผู้จัดการ										

ไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	

ของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน	หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย 

ทั้งนี้	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา														

กลั่นกรอง	ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกบับริษัทที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมี

คุณสมบัติที่เหมาะสมให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทน								

ของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท	และ

ตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู ้จัดการ	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม												

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการ	 และ

นโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�าหนด	ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงาน

ของบริษัท	และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

ทัง้นี	้จ�านวนค่าตอบแทนผูบ้รหิารปรากฏรายละเอยีดอยูใ่นหวัข้อโครงสร้างการจดัการ-ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร

	 	 7.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1)	 การอบรมส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการและผู้บริหารบริษัท				

อย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ	 เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร	 โดยมุ่งให้

กรรมการตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการบรษิทั	ทัง้นี	้กรรมการบริษทั

ทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รวมถึงจัดส่งกรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยส�านักงาน	ก.ล.ต.	หรือ

ตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

	 ทัง้นี	้บรษิทัให้ความร่วมมอืด้านข้อมลูกับหน่วยงานภายนอกเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์พฒันาการก�ากบัดแูล

กิจการของบริษัทจดทะเบียน	

(2)	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่	 โดยฝ่ายบริหารจัดท�าบรรยายสรุป											

ภาพรวมธุรกิจเพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ	และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ	

โดยส�านักกรรมการผู้จัดการได้จัดเอกสารแนะน�าบริษัทซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลประวัติความเป็นมา												

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการ	 ผลการ

ด�าเนินงานย้อนหลัง	 และโครงการท่ีอยู่ในแผนการพัฒนาโครงการ	 รวมถึงก�าหนดการจัดประชุม													

คณะกรรมการชุดต่างๆ	พร้อมร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อกรรมการใหม่	และส่งเสริม

ให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท	(IOD)	ด้วย

	 	 8.	 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง	

บริษัทจัดให้มีการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	Plan)	ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ

และผู้บริหารระดับสูง	 และต�าแหน่งงานในสายงานหลัก	 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	 ศักยภาพ													

และความพร้อมของแต่ละบุคคล	 ทั้งนี้	 บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับบุคคลที่จะทดแทน	

(Successor)	 ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ	 และทักษะที่จ�าเป็นตามต�าแหน่งงาน	 เพื่อสืบทอดงาน												

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัทได้ก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ	 โดยเฉพาะผู้บริหารและต�าแหน่ง												

ในสายงานหลัก	 ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร	 โดยแต่ละปีจะก�าหนดให้มีการพิจารณา												

เลื่อนต�าแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโต

ในต�าแหน่งที่สูงขึ้นตามล�าดับขั้นของพนักงาน	โดยผู้บริหารที่ได้รับการก�าหนดให้เป็น	Successor	นอกจาก

จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมทั้งทางด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ในสายงานที่เหมาะสมแล้ว											

บุคคลดังกล่าวยังต้องได้รับการอบรมหลักสูตรที่จ�าเป็นเพิ่มเติม	เพื่อความเหมาะสม	เพื่อให้การส่งมอบงาน

เป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 ก�าหนดระดับผู้มีหน้าที่การสรรหา	 Successor	 กล่าวคือ																			

คณะกรรมการบรหิารเป็นผูพิ้จารณาคดัเลอืก	Successor	ระดบักรรมการผูจ้ดัการ	เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุ
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรอง	 และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณา												

คัดเลือก	 Successor	 ระดับรองกรรมการผู้จัดการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการต่อไป	และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก	Successor	ระดับ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ส�าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในช้ันผู้บริหารระดับกลางลงมา	 บริษัทมีการวางระบบด้าน															

การบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร	ควบคุม	 ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ	ทั้งในด้านกระบวนการสรรหา

เพือ่ให้ได้บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมตามที่ก�าหนด	มีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

และเป็นธรรม	 มีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	การปฏิบัติงานของบุคลากร	 มาตรฐานการปฏิบัติงาน					

การพัฒนาบุคลากร	และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 4	 คณะ	 เพื่อติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	 ซึ่งประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ					

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่ง	และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยคณะกรรมการ

ได้แต่งตั้งและก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด	 โดย	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2559																			

คณะกรรมการชุดย่อยมีรายชื่อและรายละเอียดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้

 (1) คณะกรรมการบริหาร
	 	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	 5	 คน	 โดยมีรายละเอียด											

ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร	ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปรากฏ

ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ	-	คณะกรรมการชุดย่อย	

	 	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ก�าหนดแนวทางและในการด�าเนินธุรกิจ	

ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	 และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว												

ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรหิารตามท่ีคณะกรรมการบรษิทั

ก�าหนดไว้	รายละเอียดดังนี้

	 	 ขอบเขต	 อ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบ	 ของคณะกรรมการบริหาร	 มีรายละเอียดตามกฎบัตร																							

คณะกรรมการบริหาร	ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจ	หน้าที	่และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท	กลั่นกรองและก�าหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้าง

การบริหารงาน	และอ�านาจการบริหารต่างๆ	ของบริษัท	การก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ	 และ/หรือ													

ให้ความเหน็ชอบ	รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษัิทตามนโยบายทีก่�าหนด	

2.	 น�าเสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท	

การขยายกิจการ	 การก�าหนดแผนการเงิน	 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ตลอดจนพิจารณาและ											

กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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3.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท

4.	 พจิารณาอนุมัติการด�าเนินงานท่ีเป็นธรุกรรมท่ีเป็นธรุกจิปกต	ิตลอดจนการด�าเนนิงานท่ีเป็นรายการสนับสนนุ

ธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	 แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท	 หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว	ทั้งนี้	 ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการ											

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 (รายการที่เกี่ยวโยงกัน)	และรายการได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 (รายการได้มา

จ�าหน่ายไป)

5.	 มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	โดยอยู่ภายใต้

การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร	 หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว	 มีอ�านาจและภายใน												

ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	 ซึ่งอาจยกเลิก	 เพิกถอน	 เปลี่ยนแปลง	 หรือแก้ไขบุคคล											

ที่ได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ	 ได้ตามท่ีเห็นสมควร	 โดยการมอบอ�านาจจะต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด									

กับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ

และเงือ่นไขการค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ/หรอืตลาดหลกัทรัพย์	

และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด	และได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6.	 พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัท	 การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปี	 เพื่อ

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	หรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7.	 พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย	

8.	 พิจารณาอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันใดๆ	 ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	 ซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลง

ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจ

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล	ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	กับกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนด�าเนินการในข้ันตอนต่างๆ	 ท่ีจ�าเป็นเก่ียวเนื่องในการท�าธุรกรรมนั้นๆ	 รวมถึง

พิจารณามอบหมายให้บุคคลใดด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอ�านาจเป็นครั้งคราว											

โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการท�าธุรกรรมประเภทดังกล่าวท่ีมีมูลค่าสูงอย่างมีนัยส�าคัญในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

9.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ	ไป

 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 3	 คน	 ด�ารงต�าแหน่ง																							

คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงาน	ก.ล.ต.	 ก�าหนด	 โดยมีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุม

ให้การด�าเนินงานของบรษัิทสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัดแูล	และเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

และรับทราบ	ทั้งนี้	กรรมการตรวจสอบของบริษัท	ได้แก่	นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	และ	ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	ซึ่งเป็น

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ

บริษัทได้	 พร้อมก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก�าหนดหน้าท่ี	 ตลอดจนคุณสมบัติ	 การแต่งตั้ง	 และวาระ															
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การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ตามวาระของการด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	 และเมื่อครบวาระด�ารงต�าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งได้อีก					

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ซ่ึงมีรายละเอียดผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 

ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอยีด

ดังนี้

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามกฎบัตร																				

คณะกรรมการตรวจสอบ	ดังนี้

1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 พจิารณาอนุมติังบการเงินรายไตรมาส	และน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

3.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจน												

ให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้	โยกย้าย	เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรอืหน่วยงาน

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4.	 สอบทานให้บรษัิทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั	รวมทัง้สอบทานให้บรษิทัย่อยของบรษัิทปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน

5.	 พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซ่ึงมีความเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และเสนอ

ค่าตอบแทนของบคุคลดังกล่าว	รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบัญช	ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

6.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมตลอดจนรายการ											

ได้มาจ�าหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์											

ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการก�ากบัดูแลกจิการท่ีบริษทัเข้าไปลงทุน	ท้ังนี	้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.	 จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 รายงานดังกล่าวต้อง											

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	 และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีก�าหนดโดย

ตลาดหลักทรัพย์

8.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

9.		 รายงานกรณทีีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.	 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ											

คณะกรรมการตรวจสอบ

11.	 กรณีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ	 หรือการกระท�า	 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงานของบริษัท	ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อด�าเนินการ	

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	 ซ่ึงประเภทรายการหรือการกระท�าท่ีต้อง

รายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้
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11.1		 รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2	 การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติ	หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

11.3		 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ

บรษัิทถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน	และได้มกีารหารอื

ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	เมื่อครบก�าหนดเวลา

ทีก่�าหนดไว้ร่วมกนั	หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อการด�าเนนิการแก้ไขดงักล่าว

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อ

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์ได้

 (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง
	 	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วย	 กรรมการที	่										

ไม่เป็นผู้บริหาร	 1	 คน	 กรรมการอิสระ	 1	 คน	 และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	 1	 คน	 ซ่ึงเป็นกรรมการผู้จัดการ	 ด้วยม	ี																	

ความประสงค์ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัท	 และการจัดการด้าน									

ความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ	 โดยสามารถสะท้อนภาพการบริหารงานของบริษัทย่อยข้ึนมายังบริษัทได้อย่างแท้จริง																				

รวมทั้งสิ้น	 3	 คน	 โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีก�าหนดแนวทางการบริหารและติดตาม															

ความเสี่ยง	ตลอดจนจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง 

โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 3	 ปี	 ตามวาระของการด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการบรษัิท	และเมือ่ครบวาระด�ารงต�าแหน่งแล้วอาจได้รบัการพจิารณาแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งได้อกีตามมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งมีรายละเอียดผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 กรรมการ	

บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง	ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งปรากฏ

ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่งมรีายละเอยีดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

ก�าหนด	ดังนี้

	 	 ขอบเขต	 อ�านาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง																						

มีรายละเอียด	ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1.	 ก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบริษทัรวมท้ังจรรยาบรรณธรุกิจ	

และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป

2.	 ก�ากับดูแลให้การด�าเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ	 และ

บุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ	ข้อ	1.

3.	 ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย	 ทิศทาง	 จรรยาบรรณ	 ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้าน											

การก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีของบรษิทัให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบัิตขิองสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

ต่างๆ	และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.	 ติดตามความเคลื่อนไหว	 แนวโน้ม	 และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท													

กับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นน�า



รายงานประจำาปี 2559118

5.	 ดูแลและส่งเสริมให้มีการด�าเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่อง

และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6.	 ให้ค�าแนะน�าแก่บริษัท	คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ	และคณะท�างานในเรื่องที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

7.	 รายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม�่าเสมอ	 และในกรณีที่ม	ี																

เรื่องส�าคัญ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	 จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที																				

เพื่อพิจารณา	รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

8.	 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	และในรายงานประจ�าปี	โดยต้อง

น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

9.	 แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1.	 ก�าหนดนโยบายและกรอบการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่																		

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2.	 ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส�าเร็จ	 โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความค�านึงถึง

ความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

3.	 พิจารณาความเสี่ยงท่ีส�าคัญของบริษัทท่ีสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท	 เช่น	 ด้านการลงทุน	 ด้านการเงิน											

ด้านความปลอดภัย	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	โดยให้เสนอแนะ	วิธีป้องกัน	และวิธีลดระดับความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	พร้อมทั้งติดตามประเมินผล	และปรับปรุงแผนการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง	และเหมาะสมกับสภาวะการด�าเนินธุรกิจ

4.	 รายงานการก�ากับผลประเมินความเสี่ยง	 และการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท																

เพือ่ทราบเป็นประจ�า	ในกรณทีีมี่เรือ่งส�าคญัซ่ึงกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส�าคญัต้องรายงานต่อคณะกรรมการ	

บริษัท	เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5.	 แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

 (4) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
	 	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ซ่ึงประกอบด้วย	 กรรมการอิสระ								

2	 ท่าน	 และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 1	 ท่าน	 เพื่อท�าหน้าที่น�าเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที	่																											

ในต�าแหน่งส�าคัญ	และน�าเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

และเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองและน�าเสนอต่อ												

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	เพือ่ให้การสรรหาบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งทีส่�าคญัมปีระสทิธภิาพ	และเพือ่ให้การพจิารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และมีความเป็นธรรม	ตลอดจนมีมาตรฐานสากล

เทียบเท่าใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	ทั้งนี้	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ตามวาระของการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	และเมื่อครบวาระด�ารงต�าแหน่งแล้ว

อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งได้อกีตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั	ซึง่มรีายละเอยีดผูด้�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ตลอดจนการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน
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	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตหน้าท่ีการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตามที่																

คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	ดังนี้

  ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีรายละเอียด	

ดังนี้

1.	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 และน�าเสนอต่อ																	

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่น�าช่ือเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา

แต่งตั้ง

2.	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท													

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3.	 พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

4.	 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.	 พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการ	 และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท															

เพื่อพิจารณาอนุมัติภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 

3. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 3.1 การแต่งต้ังกรรมการ
	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองบคุคลทีม่คีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์

ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	 ทจ.39/2559	 ทั้งในด้านคุณวุฒิ	 ประสบการณ์ท�างาน	 และไม่มีลักษณะ												

ต้องห้าม	เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณากลัน่กรองเหน็ชอบเพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพจิารณา

อนุมัติแต่งตั้งส�าหรับกรรมการที่เป็นกรณีแต่งตั้งใหม่

	 	 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล	 โดยม	ี												

หลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท	ดังนี้

1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น

2.	 ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินจ�านวนกรรมการ																

ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

3.	 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ใช้สทิธเิลอืกบคุคลมากกว่าหนึง่คนเป็นกรรมการ	ผูถ้อืหุน้มสีทิธลิงคะแนนเสยีงให้แก่บคุคล

แต่ละท่านน้ันได้เท่ากับจ�านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่	 ท้ังนี้	 โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย																	

เพียงใดไม่ได้

4.	 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน

กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จ�านวนกรรมการ

ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

	 	 ทั้งนี้	 บริษัทจะน�าเสนอข้อมูลกรรมการท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อ												

ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ประวัติการศึกษา	 ประวัติการท�างาน	 การด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการในบริษัทอื่นๆ	 รวมถึงจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท	 เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับ																

ผู้ถือหุ้น
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	 	 กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่	 โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ใหม่จะอยู่ในต�าแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

	 	 บรษิทัค�านงึถงึสทิธ	ิความส�าคญั	การมส่ีวนร่วมของผูถ้อืหุน้รายย่อย	และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อ

บคุคลเพ่ือรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการอสิระ	รวมถงึเสนอระเบียบวาระการประชมุในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั

ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	ถึง	30	ธันวาคม	ของแต่ละปี

 3.2 การแต่งต้ังกรรมการอิสระ
	 	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุให้																

คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจแต่งตัง้กรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบทีมี่คณุสมบติัถูกต้องตามการเป็นกรรมการอิสระ	

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.39/2559	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	

รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข	 ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทท่ีว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ	 เพื่อรับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด	และจะต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	โดยในการพิจารณา					

คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะค�านึงถึงข้อก�าหนดทางกฎหมาย	

	 	 ทัง้น้ี	บริษทัมนีโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ	และประธานกรรมการบรษิทักบักรรมการผู้จดัการ

ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล															

กับการบริหารงานประจ�า	 ด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอ�านาจการด�าเนินงาน	 มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ตามหลัก															

ธรรมาภิบาลที่ดี

 3.3 การแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
	 	 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการซ่ึงเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด													

ค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระ	 ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อท่ีประชุม												

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมท้ังก�าหนดค่าตอบแทน	 โดยอ้างอิงจากอัตรา

ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันโดยจะมีการพิจารณาประเมินผล

การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปีเพื่อประกอบการเสนอก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ

	 	 ส�าหรับการสรรหาผู้บริหารในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการ

บริหารเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง	 ส่วนผู้บริหารในระดับต้ังแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอ�านาจการพิจารณาแต่งต้ัง									

ของกรรมการผู้จัดการ
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4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท	 Holding	 Company	 มีการด�าเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์																	

ทีเ่กีย่วข้องของหน่วยงานก�ากบัดูแล	ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์	และ

ให้ผลตอบแทนการลงทนุทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหุ้น	คณะกรรมการบรษิทั	จงึได้ก�าหนดนโยบายและระเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑ์

การก�ากับและควบคุมบริษัทย่อย	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

 4.1 การกำาหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร
	 	 บรษัิทได้จดัท�านโยบายการก�ากบัดแูล	(Corporate	Governance	Policy	:	CG	Policy)	และนโยบายการควบคุม

และกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน	 (Control	Policy)	 เป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งก�ากับ

ดูแลให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ	 เฉกเช่นเดียวกันกับที่บริษัท												

ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติ	 และเพื่อให้การก�ากับดูแลสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม									

มากยิ่งขึ้นในบริษัทย่อย	 บริษัทจึงได้ก�าหนดให้บริษัทย่อยท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย	

(Subsidiaries’	 Charters)	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่ง	 Subsidiaries’	 Charter	 จะมีสาระส�าคัญสอดรับกับ	 Control													

Policy	โดยก�าหนดให้บรษัิทย่อยต่างๆ	ยอมรบัหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดขึน้และน้อมน�าไปปฏบิตัเิสมือนเป็นข้อบงัคบับรษิทัย่อย

นั้นๆ	ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีสาระส�าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

(1)	 การจัดส่งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูค้ดัเลอืกบคุคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ	และ/หรอืผูบ้รหิาร

ในบรษิทัย่อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษัิทในบรษิทัย่อยนัน้ๆ	บรษิทัจงึมัน่ใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบาย

และกฎบตัรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครือ่งมอืในการควบคมุและก�าหนดทศิทางการบรหิารงานในกจิการทีบ่รษิทั

เข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท	 ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	39/2559	ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง	และมั่นใจได้

ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกน�าไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม										

ที่ครอบคลุม	 โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 อันจะท�าให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท				

ได้อย่างแท้จริง

(2)	 การก�าหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทก�าหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยผู้แทนจาก

บรษัิทให้สอดคล้องกบันโยบายของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบันโยบาย

ของบริษัท

(3)	 การควบคุมและก�าหนดทิศทางการบริหารงานและการลงุทน	

 บริษัทก�าหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และรายการได้มาจ�าหน่ายไป	

ที่มีนัยส�าคัญ	 ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัทย่อย																	

ให้บรษิทัทราบ	โดยก่อนเข้าท�ารายการดงักล่าวบรษัิทย่อยจะต้องได้รบัอนมุตักิารเข้าท�ารายการดงักล่าวจาก

บริษัทก่อนเข้าท�ารายการ	เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

	 ทั้งนี้	 กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน	หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม	่

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องน�าเสนอแผนการลงทุน	 ก�าหนดเวลาการพัฒนาโครงการ	 และรายงานความ
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คืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน	 เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของ

โครงการ	แผนการใช้เงิน	และติดตามความคืบหน้า	รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยส�าคัญอาจเกิดขึ้นจาก

การเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

(4)	 การควบคุมด้านการเงิน

	 บริษทัก�าหนดให้บรษิทัย่อยและบรษัิทร่วมมหีน้าทีน่�าส่งผลการด�าเนนิงานรายเดอืนและงบการเงนิฉบับผ่าน

การสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส	ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท�างบการเงินดังกล่าว

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทพร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว	 เพื่อประกอบการจัดท�า

งบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท	รวมถึงมีหน้าที่จัดท�าประมาณการผลการด�าเนินงาน	

และสรุปเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานตามแผนกับการด�าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส	 รวมถึงติดตาม														

ผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท	 พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มี							

นัยส�าคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ด�าเนินการตรวจสอบและรายงาน

	 ทั้งนี้	บริษัทก�าหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี	(auditor	rotation)	หากผู้สอบบัญชีรายเดิม

ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญช	ี										

ติดต่อกัน	โดยการการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก)	 บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส�านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

(ข)		บริษัทจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็น																					

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัได้เมือ่พ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชนีบัแต่วนัทีผู่ส้อบบญัชรีายดงักล่าว

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

	 	 (5)	 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ	 ความระมัดระวัง	 และ																	

ความซื่อสัตย์สุจริต	 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทย่อย	 หรือ

บริษัทร่วม	ตลอดจนมติคณะกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทบริษัทย่อย

นั้นๆ	 รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	 การท�ารายการระหว่างกัน

ของบริษัทย่อย	 ตลอดจนการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส�าคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน	

ถูกต้องและภายในก�าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทก�าหนด	

 4.2 สาระสำาคัญของนโยบายการกำากับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการท่ี
  บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี

1.	 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ	 บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบ	 ตลอดจนไม่มีลักษณะ												

ขาดความน่าไว้วางใจซึง่ผ่านการพจิารณาและแต่งต้ังโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่เป็นตวัแทนของ

บริษัทเข้าเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วน

การถือหุ้นของบริษัท	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

1.1	 ขอบเขต	 อ�านาจหน้าที่	 ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย												

และนโยบายการควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 โดยในการพิจารณาเรื่องท่ีส�าคัญ

โดยผูแ้ทนของบรษิทั	ได้แก่	การพจิารณาเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	การพจิารณาเข้าท�ารายการได้มา
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หรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์	และรายการทีอ่ยูน่อกเหนอืงบประมาณประจ�าปี	หรอืรายการทีไ่ม่ใช่ธรุกจิ

ปกติของบริษัทย่อย	 ซึ่งเมื่อเข้าท�ารายการแล้วมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมี														

นัยส�าคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เป็น																		

ลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าท�ารายการ	 ท้ังนี้	 ให้พิจารณาด�าเนินการตามขนาด

รายการที่ค�านวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศการได้มาจ�าหน่ายไป	

1.2	 ผูแ้ทนของบรษัิทจะต้องใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมในเรือ่งต่างๆ	

ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการด�าเนินงานของบริษัท

1.3	 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ	ลดลงร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้วของบริษัทย่อยนั้น	 หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	 ท้ังทางตรงและทางอ้อม															

ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ	ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ	50	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท

ย่อยนั้น	 หรือการด�าเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	 ท้ังทางตรงและทางอ้อม					

ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ	 ลดลงร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทย่อย	 หรือ											

เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ	ลดลง

เหลือน้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าท�ารายการอื่นใดที่มิใช่

รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย	 หรือ	 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย	 เมื่อค�านวณขนาดของกิจการ

บริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท	 ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศการได้มา

จ�าหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.4	 กรรมการ	 และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ	 และผู้บริหารดังกล่าว

มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์	 และการท�าธุรกรรมกับบริษัทย่อย

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และหลีกเลี่ยงการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว	 โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ือง										

ดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

1.5	ห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม														

รวมถึงคู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	 และ																		

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	 ทั้งที่ได้มาจากการกระท�าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด	 ที่มีหรืออาจม	ี												

ผลกระทบเป็นนัยส�าคัญต่อบริษัท	 บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	 เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	 ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2.	 นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 เพ่ือให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง	บริษัท															

จึงได้ก�าหนดกลไกการก�ากับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านนโยบายและกฎบัตร																	

คณะกรรมการบริษัทย่อย	ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

2.1	บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีน�าส่งผลการด�าเนินงานรายเดือน	 และงบการเงินฉบับผ่านการ															

สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส	 ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท�างบการเงินดังกล่าวของ															

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท	พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดท�า

งบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจ�าไตรมาสหรือประจ�าปีแล้วแต่กรณี
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2.2	บรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมมหีน้าท่ีจดัท�างบประมาณการผลการด�าเนินงาน	และสรปุเปรยีบเทยีบผลการ

ด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส	รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนเพื่อรายงานต่อบริษัท	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมี											

นัยส�าคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ	หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ด�าเนินการตรวจสอบและรายงาน

2.3	บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ	 การขยายธุรกิจ	 โครงการลงทุนขนาดใหญ่	 ตลอดจน									

การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	 ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าเดือน												

และบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าช้ีแจงหรือน�าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว													

ซึง่บรษัิทย่อยต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดัทันที	และบรษิทัย่อยต้องน�าส่งข้อมลูหรอืเอกสารท่ีเกีย่วด้วย

การด�าเนินงานให้กับบริษัท	เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(Shareholders’	agreement)1 

	 เนื่องจากบริษัทเข้าซื้อหุ้นบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(SEAN)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	

(BIC)	และบริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(BKC)	จากบริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	ดังนั้น	บริษัทจึงรับมาซึ่งสิทธิ	หน้าที่								

และภาระผูกพันของบริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่มีต่อผู้ถือหุ้น

	 1.	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด

	 เรื่อง	 รายละเอียด

ข้อตกลงการบริหารที่ส�าคัญ	 •	 คณะกรรมการของ	 SEAN	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่เกิน	 11	 ท่าน	 โดยในสัญญา														
ได้ก�าหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

	 •	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการบริหารและจัดการ														
ใน	SEAN	เช่น

	 -	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย	 1	 ท่านต้องเป็นกรรมการตัวแทนจาก	
บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 -	 องค์ประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการตวัแทนจาก	บรษิทั	ซเีค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 -	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร	์ จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้มีสิทธิแต่งตั้งประธานกรรมการ	 กรรมการ											

ผู้จัดการ	และประธานกรรมการบริหาร	เป็นต้น
	 	 อย่างไรก็ตามมกีารก�าหนดเปิดช่องให้โอนสิทธิดงักล่าวให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น	และ/หรอื	ทีป่ระชุม

คณะกรรมการเป็นผู้ก�าหนดทั้งหมด	(แล้วแต่กรณี)

ข้อจ�ากัดในการโอนหุ้น	 •	 ผู้ถือหุ้นคนใดที่ประสงค์จะโอนหุ้นต้องด�าเนินการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก	่										
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	ก่อนตามอัตราส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ	ถืออยู่ในบริษัทในขณะนั้น	เว้นแต่
เป็นการโอนหุน้โดยได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรจากบรรดาผู้ถอืหุน้อืน่ๆ
ท้ังหมดของบริษัท	 หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทย่อยใดๆ	 ของผู้ถือหุ้นรายนั้นซึ่งถือหุ้น												
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของหุ้นในบริษัทย่อยนั้นๆ	 หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทภายใต้									
การควบคุมของบริษัทผู ้ถือหุ ้นโดยที่ผู ้รับโอนหุ ้นจะต้องลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ																					
(Accession	Agreement)	 เพื่อยอมรับผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
โอนหุ้นดังกล่าวภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
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	 •	 ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน															

30	 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายอื่น	 ผู้ถือหุ้นรายอื่นนั้นสามารถเลือกใช้

สิทธิ	(Call	Option)	คือ	

	 	 1)	ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ท�าผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น	หรือ	

	 	 2)	ยกเลิกสัญญา

	 	 ท้ังน้ี	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเลือกท่ีจะใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ท�าผิดสัญญาก�าหนดให้

ราคารบัซ้ือมจี�านวนเท่ากบัร้อยละ	70	ของราคายตุธิรรมทีป่ระมาณการโดยผูเ้ชีย่วชาญอิสระ

	 •	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	จะต้องถือหุ้นใน	SEAN	อย่างน้อยร้อยละ	51	จนถึง

วันครบรอบ	1	ปีของ	COD	และจะต้องถือหุ้นใน	SEAN	อย่างน้อยร้อยละ	25	จนถึงปีที่	5	

ของ	COD

การสิ้นสุดของสัญญา	 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น	SEAN	ฉบับนี้จะสิ้นสุด	เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน

	 •	 การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจอื่นและท�าให้	SEAN	สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล

	 •	 การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย

	 •	 การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาท่ีไม่ได้กระท�าผิดสัญญา	 ในกรณีที่มีคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง

กระท�าผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อที่ผิดสัญญาได้ภายใน	30	วันหลังจากได้รับการแจ้ง

เป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระท�าผิดสัญญา

	 •	 วันครบก�าหนด	5	ปีภายหลังจาก	COD

 2.	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(BIC)

	 เรื่อง	 รายละเอียด

ข้อตกลงการบริหารที่ส�าคัญ	 -	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน	5	คน	โดยคู่สัญญา	มีสิทธิที่จะแต่งตั้งกรรมการ

ดังนี้

	 	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	 (มหาชน)	4	คน	บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	 จ�ากัด	

(มหาชน)	1	คน

	 -	 เรื่องดังต่อไปนี้	 ต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ											

อย่างน้อย	 3	 ใน	 4	 ของหุ้นทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึง	 บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร	์																						

ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าร่วมประชุม	

	 1.		 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับบริษัท	ชื่อบริษัท

	 2.		 การเพิ่มหรือลดทุน

	 3.		 การเลิกบริษัท	 (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 หรือเป็นไปตามสัญญานี้)																								

การยื่นขอล้มละลาย

	 4.		 การควบรวมกิจการ	หรือการควบบริษัท

	 5.		 การออกหุ้นใหม่ที่ไม่ได้ช�าระค่าหุ้นด้วยเงิน

	 6.	 การลงทุนหรือการก่อหนี้ที่มูลค่าเกินกว่าอ�านาจของคณะกรรมการ

	 เรื่อง	 รายละเอียด
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เรื่องพิเศษ	 เรื่องท่ีก�าหนดไว้เป็นพิเศษดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ	 75	 ของ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

	 ทัง้นี	้ในกรณก่ีอนวนัเริม่ด�าเนนิการของโครงการจะต้องได้รบัคะแนนเสยีงเหน็ชอบจากกรรมการ

ที่แต่งตั้งโดย	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	

จ�ากัด	(มหาชน)	

	 1.	 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับบริษัท	ชื่อบริษัท

	 2.	 การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	(“โครงการดังกล่าว”)

	 3.	 การลงทนุในโครงการใหม่	จดัซือ้ทรพัย์สิน	หรอืการก่อภาระหรอืหนีใ้ดๆ	ทีม่มีลูค่าเกนิกว่า

ยี่สิบล้าน	(20,000,000)	บาท	แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้าน	(100,000,000)	บาท

	 4.	 การก่อตัง้	หรอืปิดบรษิทัย่อยใดๆ	ไม่ว่าบรษิทัจะเป็นเจ้าของทัง้หมด	หรอืแต่บางส่วนกต็าม

	 5.	 การควบรวม	ผนวก	หรือรวมกิจการของบริษัท

	 6.	 การเลิก	 การช�าระบัญชี	 หรือการปิดกิจการของบริษัท	 เว้นแต่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว	้

หรือกรณีที่มีการยื่นค�าร้องโดยสมัครใจในนามของบริษัทเพื่อขอล้มละลาย

	 7.	 การอนุมัติงบประมาณประจ�าปีของบริษัท	และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว

	 8.	 การก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัท

	 9.	 การด�าเนินการ	หรือยุติข้อเรียกร้อง	การฟ้องร้องด�าเนินคดี	กระบวนการอนุญาโตตุลาการ	

หรือกระบวนพิจารณาทางตุลาการ	 หรือทางปกครองอื่นใด	 ซึ่งมีทุนทรัพย์เกินมูลค่า														

เทียบเท่าหนึ่งร้อยล้าน	(100,000,000)	บาท

	 10.	 การอนุมัติการเพิ่มเงินทุนในโครงการดังกล่าว	 ซ่ึงเกินกว่างบประมาณต้นทุนเดิมที	่													

ก�าหนดไว้ส�าหรับโครงการดังกล่าว

	 11.	 การเพิ่ม	หรือลดทุนจดทะเบียน

	 12.	 การจัดสรรหุ้นใหม่ให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว	หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้วตัวอย่างอื่น

นอกเหนือไปจากตัวเงิน	และ

	 13.	 การลงทุน	หรือการก่อหนี้ใดๆ	ที่มีมูลค่าเกินกว่าอ�านาจของคณะกรรมการบริษัท

การโอนหุ้น	 ภายใต้ข้อยกเว้นที่ก�าหนดในสัญญานี้	คู่สัญญาจะโอนหุ้น	จ�าหน่ายจ่ายโอนหุ้น	จ�าน�าหุ้น	หรือ	

ก่อภาระผกูพนัเหนอืหุ้นของบรษิทั	โดยไม่ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจากคู่สัญญา

ไม่ได้	

	 หากผู้ถือหุ้นอื่นไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น	 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องเสนอขายหุ้น										

ตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญาก่อน	 (คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน)	 หากคู่สัญญาไม่ซ้ือหุ้น										

ในเวลาทีก่�าหนด	คูส่ญัญาทีป่ระสงค์จะขายหุน้มสิีทธขิายหุน้ให้แก่บคุคลอ่ืนได้โดยต้องมเีงือ่นไข

และราคาการขายที่ไม่เป็นประโยชน์กว่าที่เสนอให้แก่คู่สัญญา	

การผิดสัญญา	 หากคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ผดิสญัญาในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญัและไม่เยยีวยาการผดิสญัญานัน้

ภายใน	 30	 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา	 คู่สัญญาที่													

ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นบริษัทที่ถือโดยคู่สัญญาที่ผิดสัญญาหรือเลิก										

สัญญานี้	

	 เรื่อง	 รายละเอียด
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	 หากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระท�าผิดสัญญาเพียงรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย	 (แต่ไม่ใช่ทุกราย)																	

ใช้สทิธิในการซือ้หุน้	คูส่ญัญาทีใ่ช้สิทธิดงักล่าวมสิีทธทิีจ่ะซือ้หุน้ทัง้หมดของคู่สัญญาทีก่ระท�าผดิ

สัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

หมายเหตุ : 1	บรษิทั	ไฟฟ้าน้ำางมึ	2	จำากดั	และบรษิทั	บางเขนชยั	จำากดั	ไมม่ขีอ้ตกลงระหวา่งผู้ถอืหุ้นอ่ืนในการบรหิารจัดการ	(Shareholders’	Agreement) 

 

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึง											

ความส�าคญัและความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัทกุภาคส่วนอย่างเท่าเทยีม	บรษิทัได้มกีารดแูล

การใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

 1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน
	 	 บริษัทได้ก�าหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตาม													

ความส�าคญั	และการใช้ข้อมลูภายในของบคุลากรบรษิทัต้องอยูภ่ายในกรอบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย

เท่านั้น	ส�าหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย	

	 	 บรษิทัมนีโยบายการเปิดเผยสารสนเทศทีส่อดคล้องกบัแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน

ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ	

ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 	 ทั้งนี้	 บริษัทมีหน่วยงานกลางท�าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน	 ได้แก่	นักลงทุนสัมพันธ์และบริษัทก�าหนด

ให้การรัว่ไหลของข้อมลูเป็นหนึง่ในปัจจยัความเสีย่งของบรษิทัท่ีบรรจไุว้ในแผนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั	ซึง่บริษทั

ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

 2. แนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 	 บริษัทมีมาตรการก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ	ขาย	

โอน	หลักทรัพย์ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	ทันทีที่มีการท�ารายการ	เพื่อด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของ

บริษทัจดทะเบยีนอย่างถกูต้องครบถ้วน	อกีทัง้บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผูบ้รหิารทราบถงึช่วงเวลา

งดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราว																								

ไม่น้อยกว่า	1	เดือน	เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทั้งนี้	

บริษัทมีมาตรการลงโทษผู้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของ

บริษัทตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

	 ทั้งน้ี	 บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	 1	 เดือนก่อนการเปิดเผย											

งบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว	 1	 วัน	 ของทุกไตรมาส	 โดยจัดส่งเป็นอีเมลล์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว																						

ที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

	 เรื่อง	 รายละเอียด
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2559
 6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

หน่วย : บาท

	 รายการ	 ชื่อบริษัทผู้จ่าย	 ชื่อผู้สอบบัญชี1	 ค่าสอบบัญชี

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 นางสาววราพร	ประภาศิริกุล	 930,000.00

	 2	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	 นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	 172,000.00

	 3	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	 นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	 885,000.00

	 4	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	 นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	 640,000.00

	 5	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	 นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	 495,000.00

	 	 	 รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 3,122,000.0

หมายเหตุ : 1	ผู้สอบบัญชีแห่ง	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

	 	 บริษัทกำาหนดนโยบายจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุก	5	ป ี  

 6.2 ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee)
หน่วย : บาท

 
   

	 ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

   
ประเภทของ

  
ค่าตอบแทน

	 ค่าตอบแทน

	 รายการ	 ชื่อบริษัทผู้จ่าย	
งานบริการอื่น

	 ผู้ให้บริการ	
ที่จ่ายแล้ว

	 ที่ต้องจ่าย	

	 	 	 	 	 	 ในอนาคต

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์		 การให้ค�าปรึกษา	 บริษัท	ส�านักงาน	 -	 -

	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ด้านบัญชี	 อีวาย	จ�ากัด

	 2	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 การให้ค�าปรึกษา	 บริษัท	ส�านักงาน	 -	 -

	 	 เอนเนอร์จี	จ�ากัด	 ด้านบัญชี	 อีวาย	จ�ากัด

	 3	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	 การให้ค�าปรึกษา	 บริษัท	ส�านักงาน	 -	 -

	 	 จ�ากัด	 ด้านบัญชี	 อีวาย	จ�ากัด

	 4	 บริษัท	บางปะอิน	 รับรองแบบขอใช้สิทธิ	 บริษัท	ส�านักงาน	 -	 70,000.00

	 	 โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	 BOI	 อีวาย	จ�ากัด

	 5	 บริษัท	บางเขนชัย	 รับรองแบบขอใช้สิทธิ	 -	 -	 70,000.00

	 	 จ�ากัด	 BOI

	 	 รวมค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอื่น	(non-audit	fee)	 -	 140,000.00
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7. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ
	 บริษทัได้ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องจดัท�าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์ของกรรมการและผู้บรหิาร

รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารน้ันๆ	 ทุกครั้งท่ีมีการซ้ือ	 ขาย	 โอน	 หลักทรัพย์										

บริษัทต่อบริษัท	 เพื่อด�าเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง	ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และฉบับที่แก้ไข	 มาตรา	 59	 ประกอบกับประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ															

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ที่	 สจ.12/2552	 เรื่อง	 การจัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ													

ผูบ้รหิาร	และผูส้อบบญัช	ีทัง้น้ี	ในปี	2559	กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลกัทรพัย์บรษิทัรวมถึงการเปลีย่นแปลง

การถือครองให้บริษัททราบ	 ซึ่งได้ด�าเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง	 รวมถึงได้											

รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาสด้วย	

โดยทีผ่่านมาต้ังแต่บรษิทัด�ารงสถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์มกีารถอืครองและเปลีย่นแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ	และ/หรือ	ผู้บริหาร	รายละเอียด1	ดังนี้

  
	 สถานะ

	 จ�านวนหุ้น	 จ�านวนหุ้น	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	
การถือครอง

		 ณ	วันท�ารายการ	 ภายหลังท�ารายการ	 ในบริษัท/

	 	 	 	 (หุ้น)	 เพิ่ม/(ลด)	(หุ้น)	 วันที่ท�ารายการ

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	 1,000,000	 1,340,000	 0.0182

	 (กรรมการอิสระ)	 ตามสัดส่วน	 	 	 (29	พฤษภาคม	2558)

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 บรรษัทภิบาลและ

	 บริหารความเสี่ยง

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหา	 ซื้อ	 400	 2,000	 0.0000

	 และก�าหนดค่าตอบแทน	 	 	 	 (19	มีนาคม	2558)

	 (กรรมการอิสระ)	 เพิ่มทุน	 680	 2,680	 0.0000

	 	 ตามสัดส่วน	 	 	 (29	พฤษภาคม	2558)

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการบริษัท	 รับโอน	 450,000	 450,000	 0.0061

	 (กรรมการอิสระ)	 	 	  (22,	23	สิงหาคม	2559)

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

นายแวน	ฮวง	ดาว	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -
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	 สถานะ

	 จ�านวนหุ้น	 จ�านวนหุ้น	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	
การถือครอง

		 ณ	วันท�ารายการ	 ภายหลังท�ารายการ	 ในบริษัท/

	 	 	 	 (หุ้น)	 เพิ่ม/(ลด)	(หุ้น)	 วันที่ท�ารายการ

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์3	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

	 และกรรมการผู้จัดการ

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ2	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

นายอัลวิน	จี3	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

นายมิชาเอล	อีริค	เรดเดอร์	 รองกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นางสาวนิธาวดี	ลิมโปดม	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นางสาวปาริฉัตร	โอทยากุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นางสาวรุจิรา	ช่วยบ�ารุง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นายวรท	ศักดิ์สุจริต	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

หมายเหตุ : 1	รวมการถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 2	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 6/2559	 เมื่อวันที่	 22	กันยายน	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้	นาย	แวน	ฮวง	ดาว	 เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการแทน	นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	ที่ขอลาออกจากตำาแหน่ง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	22	กันยายน	2559

 3	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2559	มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการแทน	นายอัลวิน	จี	ที่ขอลาออกจากตำาแหน่ง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2559

  

	 ในรอบปี	 2559	 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารการกระท�าผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม	 รวมถึงไม่มีกรณีที่

กรรมการลาออกจากต�าแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน
 และการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	สอบทานความเพียงพอ	

และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 โดยมีส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น															

อย่างอสิระว่า	ระบบการควบคมุภายในมีความเพยีงพอเหมาะสมและมปีระสิทธผิล	ครอบคลมุด้านทีส่�าคญัหลกัขององค์กร	

ได้แก่	 ด้านการด�าเนินงาน	 ด้านการรายงานทางการเงิน	 และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในองค์กรและหน่วยงาน

ภายนอกองค์กร	 โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัทและบริษัทย่อย																	

ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี	 2559	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยอ้างอิงตามกรอบแนวทาง

การควบคมุภายในทีด่ขีอง	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	

ทัง้น้ี	การปฏิบตังิานตรวจสอบของส�านกัตรวจสอบภายในยงัได้ให้ความเชือ่มัน่รวมถงึความมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล

ของการด�าเนินงาน	 ความถูกต้องความเช่ือถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน	 ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย											

กฎระเบยีบภายในบรษัิท	ข้อก�าหนดกฎหมาย	และข้อบงัคบัของทางราชการทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้บรษิทัสามารถด�าเนนิธรุกิจ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	นอกจากนี้	

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก	และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	

พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง	 ครบถ้วนในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจ												

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 ในระหว่างปี	 2559	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม	 6	 ครั้ง	 โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง																			

คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมประชมุด้วย	1	ครัง้	เพือ่ซกัถามเกีย่วกับแผนงานสอบบญัชี

และประเด็นต่างๆ	ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการน�าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ																

โดยมีคณะท�างานซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกสายงานด�าเนินการระบุปัจจัยเสี่ยง	 วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส								

ทีจ่ะเกดิขึน้	รวมทัง้ก�าหนดมาตรการจดัการความเสีย่งนัน้ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	และสอดคล้องกบันโยบายของบรษิทั	

แล้วน�าเสนอคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่พจิารณาความเพยีงพอและ

ความเหมาะสมเป็นรายไตรมาส	 โดยมีส�านักตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบติดตามผลสม�่าเสมอ	 เพื่อให้ความเช่ือมั่น				

ต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ	 โดยรายงานผลให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการบริษัท	เพื่อรับทราบหรือพิจารณาหากมีข้อสังเกตที่ส�าคัญที่มีความเสี่ยงต่อบริษัท	

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังท่ี	 1/2560	 เมื่อวันท่ี	 22	 กุมภาพันธ์	 2560	 กรรมการอิสระของบริษัท																			

3	 ท่าน	 ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	 1	 ท่าน	 รวม	 2	 ท่าน											

เข้าร่วมประชุมด้วย	 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและ

อนุมัติรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว						

รวมถึงผลจากการตอบค�าถามในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่	 ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ก�าหนด												

โดยมคีวามเหน็ตรงกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า	ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัและบรษิทัท่ีเข้าไปลงทนุในด้านต่างๆ         

5	 องค์ประกอบ	 คือ	 การควบคุมภายในองค์กร	 การประเมินความเสี่ยง	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	 ระบบสารสนเทศ														

และการสื่อสารข้อมูล	ระบบการติดตาม	มีความเพียงพอและความเหมาะสม	โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ						

ที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังมีระบบควบคุมภายใน	 ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการ												
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ด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทท่ีเข้าลงทุน	จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหาร

น�าไปใช้ในทางมิชอบ	 หรือโดยไม่มีอ�านาจ	 รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอแล้ว																	

นอกจากนั้น	 ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องท่ีเป็น

สาระส�าคัญจากผู้สอบบัญชี	และส�านักตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
	 	ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2556	ครั้งที่	6/2556	ได้แต่งตั้ง	บริษัท	ช.การช่าง	

จ�ากัด	(มหาชน)	ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2556	ซึ่งบริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	

(มหาชน)	 ได้มอบหมายให้	 นางสุดารัตน์	 โพธิ์แย้มจิตร์	 ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 และนางสุดารัตน์	 โพธิ์แย้มจิตร์	 แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวเนื่องจาก																

นางสุดารัตน์	 โพธิ์แย้มจิตร์	 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา	 8	 ปี	 และมี															

ความเข้าใจในการด�าเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า	อีกทั้ง	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	มีจ�านวนทีมงานตรวจสอบภายใน	

เพียงพอในการรองรับการตรวจสอบบริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดนครราชสีมา											

จังหวัดเชียงราย	 และเวียงจันทน์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 ทั้งนี้	 เพื่อความชัดเจนในการ															

แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทและบริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 นางสุดารัตน์	 โพธิ์แย้มจิตร์																		

จะรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 โดยไม่ข้ึนต่อ																			

สายบังคับบัญชาของ	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อรักษาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน	 โดยในระหว่างปี	 2559	 บริษัท													

ได้สรรหาบคุลากรทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	เพือ่มาปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในแทน	บรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากดั	(มหาชน)	

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	บริษัทจึงได้สิ้นสุดสัญญาว่าจ้างดังกล่าวเมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2559	

	 ทั้งน้ี	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่	 4/2559	 วันที่	 10	 สิงหาคม	 2559	 คณะกรรมการตรวจสอบ																	

ได้อนุมตัแิต่งตัง้นายธนนัท์รฐั	กติตสิรวงศ์	ต�าแหน่งผูช้�านาญการตรวจสอบภายใน	เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทแทน	นางสุดารัตน์	โพธิ์แย้มจิตร์	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	

นายธนันท์รัฐ	 กิตติสรวงศ์	 เป็นผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถ	ประสบการณ์การท�างาน	และวุฒิการศึกษา	อีกทั้งยังเป็นผู้ที่									

ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย	 (Certified	 Professional	 Internal	 Auditor	 of	 Thailand)											

ซ่ึงมีคณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	 1	 กันยายน	 2559	 เป็นต้นไป	 โดยในการแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 และโยกย้าย																							

ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 นอกจากนั้น	 บริษัทมอบหมายให้	 นางสาวปาริฉัตร	 โอทยากุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ก�ากับดูแล	 ด�ารงต�าแหน่ง															

เป็นหัวหน้างานก�ากบัดูแลการปฏบัิติงานของบรษิทั	เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ

ที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท	

  ทั้งนี้	คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	

ของบริษัท	ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ	3	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2559	(แบบ	56-1)	ของบริษัท	
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รายการระหว่างกัน

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี	2559	ภายใต้หลักการพิจารณา

การเข้าท�ารายการ	ดังนี้

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	 บริษัทพิจารณาเข้าท�ารายการระหว่างกันตามความจ�าเป็นและสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท														

โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ	 และมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ	 และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือ													

บริษทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	โดยมีเงือ่นไขไม่แตกต่างไปจากการท�ารายการกบับุคคลภายนอก	และเป็นไปตาม

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามปกติของธุรกิจ	 หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการก�ากับ					

ตลาดทุน	ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนในแต่ละรายการ	เพื่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานของบริษัท

และบริษัทย่อย	ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	 บริษัทก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันแบ่งเป็น	3	กรณี	กล่าวคือ	

1)	 กรณีรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเข้าท�ารายการโดยฝ่ายบริหาร

ตามระดับอ�านาจการพิจารณาอนุมัติ	

2)		 กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ	 คณะกรรมการ

บรษัิทได้พจิารณาอนมุติัมอบอ�านาจในหลกัการให้ฝ่ายจัดการมอี�านาจพจิารณาเข้าท�ารายการได้ตามระดบัอ�านาจ

การพิจารณาอนุมัติ	 โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ	และ

3)		 รายการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทอืน่	บรษิทัก�าหนดให้ทกุรายการจะต้องผ่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือสอบทานและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ท่ีบริษัทหรือ

บริษทัย่อยจะได้รบัจากการเข้าท�ารายการดงักล่าวก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทั

พิจารณาอนุมัติ	 โดยกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธ	ิ															

เข้าร่วมพิจารณาการท�ารายการดังกล่าวและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกอบกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเงื่อนไขและ

หลักเกณฑ์การเข้าท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการท�ารายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก	 โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการ								

ในปัจจุบัน	 เช่น	 สัญญาซ่อมบ�ารุง	 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน�้าดิบ	 สัญญาจ้างบริหาร	 เป็นต้น	 โดยจะเป็นไปตาม

ลักษณะการค้าปกติ	 และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 ซ่ึงก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณา										

ให้ความเห็นการท�ารายการประเภทดังกล่าวว่ามีความจ�าเป็น	 สมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ	 และราคาท่ีก�าหนด																	

มีความเหมาะสม	เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการท�ารายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอกเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

	 ทั้งน้ี	 บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญช	ี											

ของบริษัทแล้ว



รายงานประจำาปี 2559134

1 ข้อมูล	 ณ	 วันแจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำาหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ	 (แบบ	 246-2)	 ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(สำานักงาน	ก.ล.ต.)	โดย	CK	ลงวันที่	7	ตุลาคม	2559

1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	 บริษัท	 สัดส่วนถือหุ้น	 ประกอบธุรกิจ

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	 N/A	 บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

(มหาชน)	(CKP	หรือ	บริษัท)	 	 (Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

	 	 ไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ	และให้บริการค�าปรึกษา

	 	 และบริการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย		 ถือหุ้นร้อยละ	56	โดย	CKP	 SEAN	ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า

เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(SEAN)	 	 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)

บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	 ถือหุ้นร้อยละ	75	โดย	SEAN	 NN2	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้า

(NN2)	 (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ		 พลังน�้า	โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล	สปป.ลาว

	 CKP	ใน	NN2	เท่ากับร้อยละ	42)	 ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	มีก�าลัง

	 NN2	เป็นบริษัทแกนของ	CKP	 การผลิตไฟฟ้า	615	เมกะวัตต์	โดยโครงการตั้งอยู่ที่

	 	 แขวงไซสมบูน	นครหลวงเวียงจันทน์	สปป.ลาว

บริษัท	บางปะอิน	 ถือหุ้นร้อยละ	65	โดย	CKP	 BIC	ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าจาก

โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(BIC)	 	 โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน	โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ

	 	 เป็นเชื้อเพลิง	มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	117.5	เมกะวัตต์	และ

	 	 ไอน�้า	19.6	ตันต่อชั่วโมง	(ส�าหรับโครงการ	BIC-1)	

	 	 โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	

	 	 อ�าเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(BKC)	 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 BKC	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า

	 	 พลังแสงอาทิตย์	มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	8	เมกะวัตต์

	 	 โครงการตั้งอยู่ที่	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จ�ากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จ�ากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จ�ากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	วิส	โซลิส	จ�ากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จ�ากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

 บริษัท/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง

	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	(CK)
	 CK	 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 รวมถึงการพัฒนา	 ลงทุน	 และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภค													
ขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร	 และเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท	 เนื่องจาก	 CK																					
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	 โดย	CK	ถือหุ้น	CKP	 ในสัดส่วนร้อยละ	29.241	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว											
ของบริษัท	ทั้งนี้	CK	และบริษัทมีกรรมการร่วมกันจ�านวน	4	ราย	ได้แก่	(1)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	(2)	นายณรงค์	แสงสุริยะ	
(3)	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	และ	(4)	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 135

	 บริษัท	ช.การช่าง	(ลาว)	จ�ากัด	(CHK)
	 CHK	เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง	สปป.ลาว	ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน	สปป.ลาว	เนื่องจาก	CHK	
ถือหุ้นทั้งหมดโดย	 CK	 จึงท�าให้	 CHK	 เป็นผู้เกี่ยวข้องของ	 CK	 ดังนั้น	 CHK	 กับบริษัทจึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	 และ									
CHK	เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	ทั้งนี้	CHK	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	(TTW)
	 TTW	 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	 เนื่องจาก	 TTW	 เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดย	 TTW														
ถือหุ ้น	 CKP	 ในสัดส่วนร้อยละ	 25.312	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วของบริษัท	 TTW	 จึงเข้าข่ายเป็น																								
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	 ทั้งนี้	 TTW	 และบริษัทมีกรรมการร่วมกันจ�านวน	 4	 ราย	 ได้แก่	 (1)	 ดร.	 ทนง	 พิทยะ																																			
(2)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	(3)	นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	และ	(4)	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์

	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	(BEM)
	 BEM	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช	 (ทางด่วนขั้นที่	 2)	และส่วนต่อขยายต่างๆ	
และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	เนื่องจาก	BEM	เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	โดย	BEM	ถือหุ้น	
CKP	ในสดัส่วนร้อยละ	19.402	ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้วของบรษิทั	BEM	จงึเข้าข่ายเป็นบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกนั
กับบริษัท	ทั้งนี้	BEM	และบริษัทมีกรรมการร่วมกันจ�านวน	1	ราย	ได้แก่	(1)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์

	 บริษัท	พีที	จ�ากัดผู้เดียว	(PT)
	 PT	ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ	ในสปป.ลาว	เนื่องจากกรรมการของ	PT	เป็นผู้เกี่ยวข้องของกรรมการ
บริษัท	1	ราย	ได้แก่	นายแวน	ฮวง	ดาว3	ซึ่ง	นายแวน	ฮวง	ดาว	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่	22	กันยายน	
2559	 จึงมีผลท�าให้	 PT	 เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตั้งแต่วันดังกล่าว	 ดังนั้นรายการระหว่างกันระหว่าง
บริษัทกับ	PT	จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	22	กันยายน	-	31	ธันวาคม	2559	ทั้งนี้	PT	และบริษัทไม่มีกรรมการ
ร่วมกัน

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(RATCH)
	 RATCH	ประกอบธรุกจิในรปูของ	Holding	Company	โดยมหีน้าทีเ่ป็นแกนน�าของกลุม่บรษิทั	RATCH	ในการก�าหนด	
ทิศทางการด�าเนินงาน	 และแผนกลยุทธ์ต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา	 และการขยายกิจการ	 ที่มุ่งลงทุน																
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	 เนื่องจาก	RATCH	ถือหุ้นร้อยละ	33.33	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว							
ใน	 SEAN	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 RATCH	 จึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท	 ท้ังนี้	 RATCH	 และบริษัทไม่ม	ี									
กรรมการร่วมกัน

	 บริษัท	ราช-ลาว	เซอร์วิส	จ�ากัด	(ราช-ลาว)
	 ราช-ลาว	 เป็นบริษัทจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายแห่ง	 สปป.ลาว	 ประกอบธุรกิจด�าเนินงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา																			
ซึ่งให้บริการรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	ด้วย	เนื่องจาก	RATCH	ถือหุ้นทั้งหมดใน	ราช-ลาว	จึงท�าให้	ราช-ลาว	
เป็นผู้เกี่ยวข้องของ	RATCH	ซึ่ง	RATCH	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	SEAN	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ดังนั้น	ราช-ลาว										
จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	ทั้งนี้	ราช-ลาว	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน
 เนื่องจากในปี	2559	ได้มีการให้บริการและจ่ายค่าบริการระหว่างบริษัทกับ	ราช-ลาว	ในช่วงเวลา	วันที่	1	มกราคม	-             
31	 มีนาคม	 2559	 ดังน้ัน	 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับ	 ราช-ลาว	 จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันท่ี																																	
1	มกราคม	-	31	มีนาคม	2559	เท่านั้น

2	 ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2559
3 นายแวน	ฮวง	ดาว	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทน	นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2559	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2559



รายงานประจำาปี 2559136

	 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(GPSC)
	 GPSC	เป็นบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ธุรกิจหลัก	คือ	การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	ไอน�้า	และน�้าส�าหรับอุตสาหกรรมให้กับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมและ	กฟผ.	โดย	GPSC	มีหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่	คือ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	เนื่องจาก	GPSC	
ถือหุ้น	BIC	ในสัดส่วนร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วของ	BIC	ดังนั้น	GPSC	จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ	BIC	และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท	ทั้งนี้	GPSC	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(ปตท.)
	 ปตท.	ประกอบกิจการปิโตรเลียม	และด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม	รวมทั้ง
ร่วมลงทุนในบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม	 เนื่องจาก	 ปตท.	 ถือหุ้นร้อยละ	 22.584	 ของทุนจดทะเบียน													
และเรียกช�าระแล้วใน	 GPSC	 ปตท.	 จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	 GPSC	 และเข้าข่ายเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท						
ทั้งนี้	ปตท.	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

	 บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จ�ากัด	(BLDC)
	 BLDC	 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	 ขายพ้ืนท่ีในนิคม	 และให้บริการสาธารณูปโภค													
บางส่วนภายในนิคมอุตสาหกรรม	 ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่	 4	 ถนนอุดม-สรยุทธ์	 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่	 308)																	
แยกจากถนนสายเอเซีย	(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	32)	ในพื้นที่หมู่ที่	2	ต�าบลคลองจิก	และหมู่ที่	16	ต�าบลบางกระสั้น	
อ�าเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เนื่องจาก	BLDC	และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน	2	ราย	ได้แก่	 (1)	นายปลิว								
ตรีวิศวเวทย์	และ	(2)	นางสาวสุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	BLDC	จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(GOL)
	 GOL	 เป็นผู้ให้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม	 2	 แก่	 SEAN	 (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่	 NN2)																	
เป็นระยะเวลา	25	ปี	นับตั้งแต่วันเปิดจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	โดย	NN2	มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน										
และภาษีให้กับ	GOL	ตามระยะเวลาและอัตราที่ก�าหนดในสัญญาสัมปทาน	ซึ่ง	NN2	ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ	
GOL	แล้ว	นับตั้งแต่วันที่เปิดด�าเนินการในช่วงแรก	(26	มีนาคม	2554)	เป็นต้นมา	โดย	GOL	เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว	(EDL)	ซึ่ง	EDL	ถือหุ้นใน	บริษัท	ผลิต-ไฟฟ้าลาว	มหาชน	(EDL-Gen)	ในสัดส่วนร้อยละ	75	และ	EDL-Gen												
ถือหุ้น	NN2	ในสัดส่วนร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วใน	NN2	ซึ่ง	NN2	 เป็นบริษัทย่อยของ	SEAN													
และ	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ดังนั้น	GOL	จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	ทั้งนี้	GOL	และบริษัท
ไม่มีกรรมการร่วมกัน

	 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(EDL)
	 EDL	 เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของ	 สปป.ลาว	 ด�าเนินธุรกิจหลัก																					
ในการผลติ	จดัให้ได้มา	และจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใน	สปป.ลาว	พร้อมทัง้น�าเข้าและส่งออกพลงังานไฟฟ้า	นอกจากนี	้EDL	
ยังท�าหน้าที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า	 ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน�้าของ	 สปป.ลาว	 ด้วย	 เนื่องจาก	 EDL	 เป็นผู้ถือหุ้น														
รายใหญ่ของ	EDL-Gen	โดยถือหุ้นร้อยละ	75	และ	EDL-Gen	ถือหุ้นร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว									
ใน	NN2	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	SEAN	และ	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ดังนั้น	EDL	จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	
กับบริษัท	ทั้งนี้	EDL	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

	 บริษัท	ผลิต-ไฟฟ้าลาว	มหาชน	(EDL-Gen)
	 EDL-Gen	เป็นบรษัิทจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายแห่ง	สปป.ลาว	ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า	และพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าใน	 สปป.ลาว	 เนื่องจาก	 EDL-Gen	 ถือหุ้นร้อยละ	 25	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วใน	NN2										
ซ่ึง	 NN2	 เป็นบริษัทย่อยของ	 SEAN	 และ	 SEAN	 เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 ดังนั้น	 EDL-Gen	 จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่														
เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	ทั้งนี้	EDL-Gen	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

4 ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	เมื่อวันที่	2	กันยายน	2559	จาก	www.set.or.th
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รายละเอียดของรายการระหว่างกันสำาหรับปี 2559

1. รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) (CK)
	 CK	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	โดยถือหุ้น	CKP	ในสัดส่วนร้อยละ	29.24	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว

  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ
	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี

	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การเช่าพื้นที่ส�านักงาน

บริษัทในอาคารของ	CK	

•	ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน	 6.87	 7.41	 บริษัทได้ใช้พื้นที่ชั้น	CH,	ชั้น	20	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

•	เจ้าหนี้รายการ		 0.19	 -	 และ	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	 การเช่าพืน้ทีเ่พือ่ใช้เป็นพืน้ทีส่�านกังานของ

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	 	 จ�ากัด	(“BIC”)	เช่าพื้นที่ชั้น	17	ของ	 บริษัทมีความสมเหตุสมผล	และราคา

	 	 	 	 อาคารวิริยะถาวรของ	CK		 ค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม

	 	 	 	 โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานและ	 เพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่	CK	ให้เช่า

	 	 	 	 อัตราค่าสาธารณูปโภค	เป็นอัตราปกติ		 กับลูกค้าทั่วไปในอาคารวิริยะถาวร

	 	 	 	 ที่	CK	เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป

การเช่า	Server	

•	ค่าเช่า	 0.60	 0.55	 บริษัทย่อย	(BIC)	ได้เช่าพื้นที่	Server	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

•	เจ้าหนี้การค้า	 0.10	 0.05	 3	ชุด	ชุดละ	430	GB	ระยะเวลา	1	ปี		 การเช่าพื้นที่	Server	เพื่อใช้เป็นะบบ

	 	 	 	 นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2559	โดยเป็น	 ปฏิบัติการฐานข้อมูลของ	BIC	โดยมี

	 	 	 	 อัตราค่าเช่าปกติที่	CK	ให้เช่ากับลูกค้า	 ความจ�าเป็น	เนือ่งจากเดมิ	BIC	ถอืหุน้โดย

	 	 	 	 ทั่วไป	และพิจารณาถึงความปลอดภัย	 CK	จึงใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันกับ	CK

	 	 	 	 ของข้อมูลที่จัดเก็บ	 อย่างไรก็ตาม	ในอนาคตบริษัทมีแผนการ

	 	 	 	 	 พัฒนาระบบปฏิบัติการและลงทุนใน	

	 	 	 	 	 Server	ส�าหรับบริษัทในเครือ	ดังนั้น	BIC	

	 	 	 	 	 จึงจ�าเป็นต้องใช้	Server	ของ	CK	เป็นการ

	 	 	 	 	 ชั่วคราว	นอกจากนั้นการช�าระค่าเช่า	

	 	 	 	 	 Server	เป็นรายเดือนจะช่วยแบ่งเบา

	 	 	 	 	 ภาระ	BIC	ในการซื้อ	Server	เอง	จึงเป็น

	 	 	 	 	 ความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว	

	 	 	 	 	 และราคาค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว



รายงานประจำาปี 2559138

  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ
	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี

	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การจ้างรับเหมาก่อสร้าง

•	ต้นทุนโครงการระหว่าง	 3,417.17	 1,052.17	 บริษัทย่อย	(BIC)	ว่าจ้างให้	CK	ออกแบบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

	 ก่อสร้าง	 	 	 ด�าเนินงานด้านวิศวกรรม	ผลิต	จัดซื้อ	 การว่าจ้าง	CK	เพื่อท�าหน้าที่ออกแบบ

•	เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	 23.71	 46.11	 จัดหามาให้	ก่อสร้าง	ติดตั้ง	และ	 ด�าเนินงานด้านวิศวกรรมผลิต	จัดซื้อ

	 	 	 	 ด�าเนินการทดสอบ	(Commission)		 จดัหามาให้	ก่อสร้าง	ตดิตัง้และด�าเนนิการ

	 	 	 	 โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน		 ทดสอบ	(Commission)	ให้กับโรงไฟฟ้า

	 	 	 	 รายเล็ก	ระบบโคเจนเนอเรชั่น	(BIC-2)			 BIC-2	มีความสมเหตุสมผลและเป็น

	 	 	 	 ขนาด	117	MW	มูลค่าสัญญา		 ประโยชน์ต่อ	BIC	เนือ่งจาก	CK	มศีกัยภาพ

	 	 	 	 4,310.15	ล้านบาท	โดยที่ประชุม	 มีความรู้ความช�านาญในการก่อสร้าง

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ได้มีมติอนุมัติ	 โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	และมี

	 	 	 	 รายการดังกล่าวในการประชุมวิสามัญ	 ประสบการณ์เป็นทีน่่าพอใจ	ในการก่อสร้าง

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	 โรงไฟฟ้า	BIC-1	นอกจากนั้นมูลค่าสัญญา

	 	 	 	 28	ตุลาคม	2557	โดยมีที่ปรึกษา	 4,310.15	ล้านบาท	ต�า่กว่าราคาทีป่รกึษา

	 	 	 	 ทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าราคา	 ทางด้านวศิวกรรมอสิระได้ประเมนิไว้	ดงันัน้ 

	 	 	 	 ค่างานก่อสร้างมีความเหมาะสม	 ราคาดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

การจ้างตรวจสอบภายใน	

และบริหารงาน

•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 1.71	 5.26	 บริษัทจ้าง	CK	เพื่อตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

•	เจ้าหนี้ค่าบริหาร	 -	 0.54	 ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	และ	 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 (1	มกราคม	-	31	สิงหาคม		 	 	 บริษัทย่อย	(BIC)	ได้ว่าจ้างบุคลากรของ		 เนือ่งจาก	CK	มบีคุลากรและมคีวามช�านาญ

	 2559)	 	 	 CK	เพื่อบริหารงานเกี่ยวกับธุรกิจ	 ในด้านการบรหิารจดัการ	นอกจากนีร้าคา

	 	 	 	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น		 ค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังค�านวณ

	 	 	 	 โดย	CK	มีประสบการณ์ในการท�างาน	 มาจากจ�านวนบุคลากร	ลักษณะงาน	และ

	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเดิม	 ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว	ดังนั้น

	 	 	 	 ของโครงการต่างๆ	จึงเหมาะสมที่ว่าจ้าง	 ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

	 	 	 	 บุคลากรของ	CK	ในระหว่างที่บริษัท	

	 	 	 	 และบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการสรรหา

	 	 	 	 บุคลากรที่เหมาะสม	โดยอัตราค่าจ้าง	

	 	 	 	 ยังค�านวณมาจากจ�านวนบุคลากร	

	 	 	 	 ลักษณะงาน	ค่าตอบแทนของพนักงาน	

	 	 	 	 จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล	
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2. รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำากัด (CHK)
	 CHK	ถือหุ้นทั้งหมดโดย	CK	ซึ่ง	CK	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	CKP	โดยถือหุ้น	CKP	ในสัดส่วนร้อยละ	29.24	ของทุน

จดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว	

  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ
	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี

	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การว่าจ้างซ่อมแซมถนน	 49.00	 -	 เกิดเหตุการณ์หินถล่มบริเวณหน้าผา	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ในโครงการ	NN2		 	 	 ข้างทางขึ้นสันเขื่อนเมื่อวันที่	4	-	7	 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ

เนื่องจากอุบัติเหตุหินถล่ม		 	  กันยายน	2558	ส่งผลให้เกิดการกีดขวาง	 สมเหตุสมผล	เข้าข่ายเป็นการสนับสนุน

    ทางสัญจรบริเวณโครงการ	ท�าให้	 ธรุกจิปกต	ิและเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุ

	 	 	 	 ไม่สามารถเดินทางไปยังสันเขื่อนได้		 ต่อบริษัท	อีกทั้ง	CHK	ยังเป็นผู้ด�าเนินการ

	 	 	 	 และมีหินบางส่วนตกลงมากองบริเวณ	 ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม	2

	 	 	 	 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้า	เพื่อเป็นการ	 จงึมคีวามเชีย่วชาญในโครงสร้างของเขือ่น

	 	 	 	 ป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น		 และภูมิประเทศรอบโครงการ	ซึ่งจะ

	 	 	 	 ซึ่งเป็นเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	จึงควรให้	 สามารถซ่อมแซมได้รวดเร็ว	และ

	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ด�าเนินการซ่อมแซม		 มีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 อีกทั้งราคาที่	CHK	เสนอมาต�่ากว่าราคา

   	 ที่วิศวกรที่ปรึกษาของโครงการประเมินไว้

การว่าจ้างปรับปรุง	 856.10	 -	 NN2	ได้ว่าจ้าง	CHK	ด�าเนินการ	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ยกระดับแรงดันไฟฟ้า	 	 	 ปรับปรุง	ยกระดับ	และก่อสร้าง	 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม

และก่อสร้าง	 	 	 สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	ให้เป็นระดับ		 และมคีวามสมเหตสุมผลในการว่าจ้าง	CHK

สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง		 	 	 500	กิโลโวลต์	ระยะเวลาก่อสร้าง	 ให้เป็นผู้ด�าเนินการปรับปรุงยกระดับและ

230/500	กิโลโวลต์		 	 	 แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม	2561		 ก่อสร้าง	โดย	CHK	มีบุคลากรที่มีความรู้

	 	 	 	 เพื่อให้	NN2	ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา	 ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

	 	 	 	 ซื้อขายไฟฟ้ากับ	EGAT	เพื่อให้	 เป็นอย่างดี	อีกทั้ง	NN2	ได้ว่าจ้าง	บริษัท

	 	 	 	 สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงสามารถรองรับ	 Poyry	Energy	จ�ากัด	เป็นวิศวกร

    โครงการไฟฟ้าต่างๆ	ใน	สปป.ลาว	 ที่ปรึกษาอิสระ	เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ

	 	 	 	 ที่มีสัญญาซื้อขายกับ	EGAT	ให้สามารถ	 ความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง

	 	 	 	 ส่งไฟฟ้าเข้ามาประเทศไทยได้	 และความสมเหตุสมผลในการเข้าท�า

	 	 	 	 	 รายการดังกล่าว
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3. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) ( TTW) 
	 TTW	เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	25.31	ของทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว

ของบริษัท

  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ
	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี

	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การซื้อขายน�้าประปา
•	ค่าน�้าประปา	 27.48	 25.14	 บริษัทย่อย	(BIC)	ได้ท�าสัญญาซื้อขาย	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
•	ค่าบ�าบัดน�้าเสีย	 1.74	 1.56	 น�้าประปากับ	TTW	โดยมีอัตราค่า	 เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการ
•	เจ้าหนี้การค้า	 5.45	 5.48	 น�้าประปา	22.50	บาทต่อลูกบาศก์เมตร		ซือ้ขายน�า้ดบิเพือ่การด�าเนนิธรุกจิตามปกติ
	 	 	 	 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	และในช่วงระยะ	 และเป็นราคาที่เหมาะสมและ
	 	 	 	 เวลาระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะช�าระ	 สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตาม
	 	 	 	 ค่าบ�าบัดน�้าเสียในปริมาณ	80%	ของ	 แบบสัญญา
	 	 	 	 ปริมาณการใช้น�้าประปา	ในช่วง
	 	 	 	 ระยะเวลาตั้งแต่เปิดด�าเนินการ	ช�าระ
	 	 	 	 ค่าบ�าบัดน�้าเสียในปริมาณ	20%	ของ
   	 ปริมาณการใช้น�้าประปา	รายการดังกล่าว
	 	 	 	 เป็นการซื้อขายน�้าประปาเพื่อการด�าเนิน
	 	 	 	 ธุรกิจตามปกติ	และเป็นรายการที่มี
	 	 	 	 การจ่ายตามสัญญา

4. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พีที จำากัดผู้เดียว (PT)
	 PT	ถือหุ้นร้อยละ	5.33	ของทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้วใน	SEAN	ซึ่ง	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	

	 ทั้งนี้	 เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตั้งแต่วันท่ี	 22	 กันยายน	 2559	 เนื่องจาก	 นายแวน	 ฮวง	 ดาว																					

ผู้เกี่ยวข้องของ	PT	เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทตั้งแต่วันดังกล่าว	ดังนั้นรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับ	

PT	จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	22	กันยายน	-	31	ธันวาคม	2559	และเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
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  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ
	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี

	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ	
NN2	(Implementation 
of	EMP&RAP	during	
Operation	Phase)
•	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	 1.65	 3.30	 NN2	ว่าจ้าง	PT	เพื่อด�าเนินการ	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
•	เจ้าหนี้การค้า	 5.16	 38.89	 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	จัดเตรียม	 การด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
	 	 	 	 เสบียงอาหาร	ดูแลประชาชน	 ของสัญญาสัมปทานดังกล่าว
	 	 	 	 ผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนิน	 มีความสมเหตุสมผล	อีกทั้งยังช่วย
	 	 	 	 โครงการ	NN2	ให้อพยพมายังเมืองเฟือง	 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
	 	 	 	 รวมถึงฝึกอาชีพตลอดอายุสัมปทาน	 ต่อผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย
	 	 	 	 ซึี่งเน้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัปทาน
	 	 	 	 กับรัฐบาล	สปป.ลาว

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ	
NN2	-	โครงการปลูก
ยางพาราเพื่อฟื้นฟูชีวิต
ความเป็นอยู่และแผน
พัฒนาประชาชน
(Implementation	
of	EMP&RAP	during	
Operation	Phase)	
(Para-Rubber)
•	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	 3.58	 3.58	 NN2	ว่าจ้างให้	PT	ด�าเนินการฝึกอาชีพ	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
•	เจ้าหนี้การค้า	 3.25	 3.25	 และฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กับ	 การฝึกอาชีพและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่
    ประชาชนที่ได้รับกระทบและอพยพมายัง	 ของประชาชนทีต้่องอพยพย้ายถิน่ฐานนัน้
    เมืองเฟืองเพิ่มเติม	โดยการปลูกยางพารา	 ต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้	และเป็นไป
	 	 	 	 ในพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล	 ด้วยความยัง่ยนื	ซึง่การเพาะปลกูยางพารา
	 	 	 	 ตลอดอายุสัมปทาน ถือได้ว่าเป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชน
	 	 	 	 	 เหล่านี้ได้ในระยะยาวและยั่งยืน	ดังนั้น
	 	 	 	 	 การเข้าท�ารายการเกี่ยวโยงดังกล่าว
	 	 	 	 	 จึงมีความสมเหตุสมผล
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5. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) (RATCH)
	 RATCH	ถือหุ้นร้อยละ	33.33	ของทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้วใน	SEAN	ซึ่ง	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	

  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ
	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี

	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การจ้างบริหารงาน

•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 2.83	 0.25	 บริษัทย่อย	(SEAN)	ได้ท�าสัญญา	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

•	เจ้าหนี้	 2.65	 0.24	 ระหว่างผู้ถือหุ้นของ	SEAN	ได้ก�าหนด	 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 	 	 	 เงื่อนไขว่า	RATCH	จะส่งบุคลากร	 เนื่องจาก	RATCH	มีบุคลากรที่มี

	 	 	 	 ร่วมปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมและ	 ความช�านาญในด้านการบริหารจัดการ

	 	 	 	 การเงินของ	SEAN	ส�าหรับโครงการ	 โครงการไฟฟ้า	นอกจากนี้	ราคาค่าจ้าง

	 	 	 	 ไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	เนื่องจาก	RATCH		ตามสัญญาดังกล่าวยังค�านวณมาจาก

   	 เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ	 จ�านวนบุคลากร	ลักษณะงาน	และ

	 	 	 	 ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว	ดังนั้น	

	 	 	 	 	 ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

การจ้างที่ปรึกษา

งานปฏิบัติการเดินเครื่อง

และบ�ารุงรักษาโครงการ

น�้างึม	2

•	ค่าบริการปรึกษางาน	 25.00	 25.00	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	(NN2)		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

	 ปฏิบัติการเดินเครื่อง	 	 	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	SEAN	ได้ท�า	 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 และบ�ารุงรักษา	 	 	 สัญญาบริการปรึกษางานเดินเครื่องและ	 เนื่องจาก	RATCH	เป็นบริษัทที่มี

•	เจ้าหนี้	 -	 -	 บ�ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า		 ประสบการณ์ในการด�าเนินงานโครงการ

	 	 	 	 น�้างึม	2	กับ	RATCH	โดยก�าหนดให้		 ไฟฟ้า	นอกจากนี	้การก�าหนดค่าตอบแทน

   	 RATCH	เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา	 ของสัญญาดังกล่าว	ได้ผ่านการเจรจา

	 	 	 	 โครงการ	งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญา	 ต่อรองมาแล้วจากผู้บริหารของ	SEAN

	 	 	 	 แนะน�าด้านเทคนิคและการก่อสร้าง		 และได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการ

	 	 	 	 การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ		 และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ	SEAN	แล้ว

	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ		ดังนั้น	คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี

	 	 	 	 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ	หรือ		 ความเหน็ว่าการพจิารณาค่าตอบแทนตาม

	 	 	 	 Equity	IRR	ของ	SEAN	และ/หรือ	NN2		สัญญาดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ

	 	 	 	 มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ	14	ต่อปี	แล้วแต่	 ทีค่วรจะเป็น	ณ	ขณะทีม่กีารอนมุตัริายการ

	 	 	 	 เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน	การก�าหนด	 และการก�าหนดราคาดงักล่าวเป็นทีย่อมรบั

	 	 	 	 ค่าตอบแทนของทั้งสองสัญญาดังกล่าว	 ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 	 	 	 ได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจาก

	 	 	 	 ผู้บริหาร	เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 ทุกฝ่าย	และมีความเหมาะสมเนื่องจาก	

	 	 	 	 RATCH	เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

	 	 	 	 ในการด�าเนินงานโครงการไฟฟ้า
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6. รายการระหว่าง บริษัทย่อย กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำากัด (ราช-ลาว)
	 RATCH	 ถือหุ้นใน	 ราช-ลาว	 ร้อยละ	 100	 โดย	 ราช-ลาว	 จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของ	 สปป.ลาว	 และ										

ประกอบธุรกิจด�าเนินงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้างึม	 2	 และเกี่ยวข้องกับบริษัท	 เนื่องจาก														

เป็นบริษัทย่อยของ	RATCH	ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	SEAN	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	

 ทั้งนี้	เนื่องจากในปี	2559	ได้มีการให้บริการและจ่ายค่าบริการระหว่าง	NN2	กับ	ราช-ลาว	ระหว่างวันที่	1	มกราคม	-                  

31	 มีนาคม	 2559	 ดังนั้น	 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับ	 ราช-ลาว	 จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา											

ดังกล่าวเท่านั้น

  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ
	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี

	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การให้บริการเดินเครื่อง

และซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า

ระยะยาว	(Operation	

&	Maintenance)

•	ค่าบริการภายใต้สัญญา	 36.63	 264.14	 บริษัทย่อย	(SEAN	และ	NN2)	ได้ว่าจ้าง	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

	 เดินเครื่อง	และซ่อมบ�ารุง	 	 	 ราช-ลาว	ในการเดินเครื่องและซ่อมบ�ารุง	 ตรงตามทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ	NN2

	 โรงไฟฟ้า	 	 	 โรงไฟฟ้า	ครอบคลุมถึงการเดินเครื่อง	 ซึ่งมีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและ

•	ค่าจ้างงานซ่อมบ�ารุงอื่น	 2.76	 5.09	 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	งานบ�ารุงรักษา	 ซ่อมบ�ารงุโรงไฟฟ้าระยะยาว	ระหว่าง	NN2

•	เจ้าหนี้การค้า	 -	 173.72	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	กังหันน�้า	ระบบ	 กับ	RATCH	Lao	โดยมีการจ่ายค่าชดเชย

•	เจ้าหนี้อื่น	 -	 1.33	 ควบคุมและอุปกรณ์	รวมถึงตัวเขื่อน		 จากการยกเลิกสัญญาระหว่างกัน

	 	 	 	 อาคารโรงไฟฟ้า	อาคารและโครงสร้าง	 ซึ่งรายการดังกล่าวนี้

   	 ทางชลศาสตร์	รวมถึงระบบสาธารณูปโภค	 มีความสมเหตุสมผลแล้ว

	 	 	 	 ต่างๆ	และพื้นที่โดยรอบโครงการ	และ

	 	 	 	 งานอื่นๆ	สัญญาสิ้นสุดอายุสัมปทาน	

	 	 	 	 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ	NN2	

	 	 	 	 ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	

	 	 	 	 2558	มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่อง

	 	 	 	 และซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าระยะยาว	และ	

	 	 	 	 สัญญาซ่อมบ�ารุงรักษาใหญ่	ระหว่าง	

	 	 	 	 NN2	กับ	ราช-ลาว	โดย	NN2	มีภาระ

	 	 	 	 ที่จะต้องจ่ายช�าระค่าชดเชยจากการ

	 	 	 	 ยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน

	 	 	 	 ประมาณ	135	ล้านบาท
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  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ
	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี

	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การให้บริการ
ซ่อมบ�ารุงรักษาใหญ่	
(Major	Maintenance)
•		ค่าบริการภายใต้สัญญา	 16.88	 65.56	 บริษัทย่อย	(SEAN	และ	NN2)	ได้ว่าจ้าง	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
	 ซ่อมบ�ารุงรักษาใหญ่	 	 	 ราช-ลาว	เพื่อเป็นผู้ให้บริการงาน	 ตรงตามทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ	NN2
•		เจ้าหนี้		 -	 10.93	 ซ่อมบ�ารุงรักษาใหญ่ให้กับโครงการไฟฟ้า	ซึ่งมีมติให้ยกเลิกสัญญาซ่อมบ�ารุง
	 	 	 	 พลังน�้าน�้างึม	2	โดยสัญญาดังกล่าว	 รักษาใหญ่	ระหว่าง	NN2	กับ	ราช-ลาว
	 	 	 	 มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึง	 โดยมีการจ่ายค่าชดเชยจากการยกเลิก
	 	 	 	 เรื่องต่างๆ	แบ่งเป็น	3	ด้าน	คือ	 สัญญาระหว่างกัน	ซึ่งรายการดังกล่าวนี้
	 	 	 	 1)	 งานบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน		 มีความสมเหตุสมผลแล้ว
	 	 	 	 2)	 การบ�ารุงรักษาเพื่อแก้ไข	
	 	 	 	 3)	 งานบ�ารุงรักษาชนิดที่มีการวางแผน
	 	 	 	 	 ล่วงหน้า	และกรณีฉุกเฉินที่อาจจะ
	 	 	 	 	 เกิดขึ้น
	 	 	 	 โดยสัญญาดังกล่าวได้ลงนามในวันที่	
	 	 	 	 3	กันยายน	2554	ระยะเวลาของสัญญา
	 	 	 	 รวม	7	ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา	
	 	 	 	 และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญา
	 	 	 	 ออกไปได้อีกขึ้นอยู่กับการตกลงกัน	
	 	 	 	 เนื่องจากสัญญาทั้ง	2	สัญญา	การให้
	 	 	 	 บริการมีลักษณะเฉพาะ	จึงไม่สามารถ
	 	 	 	 เปรียบเทียบค่าตอบแทนตามสัญญาจาก
	 	 	 	 การใช้ข้อมูลสาธารณะได้	อย่างไรก็ตาม
    การก�าหนดราคาได้ผ่านการเจรจาต่อรอง
	 	 	 	 แล้วจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแล้ว	
    นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับของ	EDL-Gen	
	 	 	 	 ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล	สปป.ลาว	
   	 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
	 	 	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าและยังถือหุ้น	25%	
	 	 	 	 ในบริษัทย่อย	(“SEAN”)	ของบริษัทด้วย
	 	 	 	 ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ	NN2	
	 	 	 	 ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	
	 	 	 	 2558	มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่อง
	 	 	 	 และซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าระยะยาว	และ	
    สัญญาซ่อมบ�ารุงรักษาใหญ่	ระหว่าง	NN2
	 	 	 	 กับ	ราช-ลาว	โดย	NN2	มีภาระที่จะต้อง
	 	 	 	 จ่ายช�าระค่าชดเชย	ตามที่กล่าวข้างต้น	
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7. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัท โกลบอล เพาวเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จำากัด (มหาชน) (GPSC) 
 และ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (ปตท.)
	 GPSC	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	BIC	โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วของ	BIC	

	 เนื่องจาก	GPSC	ถือหุ้นโดย	ปตท.	ในสัดส่วนร้อยละ	22.58	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วใน	GPSC	ดังนั้น	

GPSC	และ	PTT	จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

  ขนาดของรายการ

	 	 (ล้านบาท)	
	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ

	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี
	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การซื้อก๊าซธรรมชาติ

กับ	ปตท.

•	ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ	 1,461.95	 1,826.97	 บริษัทย่อย	(BIC)	ท�าสัญญาซื้อ	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

•	เจ้าหนี้การค้า	 119.27	 147.81	 ก๊าซธรรมชาติกับ	ปตท.	โดยสัญญา	 เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการ

	 	 	 	 ดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญาตามปกติ	 ซือ้ขายก๊าซธรรมชาตเิพือ่การด�าเนนิธรุกจิ

	 	 	 	 ส�าหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ		 ตามปกติและเป็นราคาที่เหมาะสมและ

	 	 	 	 SPP	โดยมีอายุสัญญา	25	ปีจากวันที่	 สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบ

	 	 	 	 เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า	มีจ�านวนซื้อต่อวัน	 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติส�าหรับ

	 	 	 	 เท่ากับ	18.83	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 โครงการ	SPP	ที่	ปตท.	ใช้ส�าหรับลูกค้า

	 	 	 	 และใช้ก๊าซได้สูงสุดไม่เกินวันละ	21.55		 SPP	รายอื่นๆ	ทั่วไปและมีอัตราค่าก๊าซ

	 	 	 	 ล้านลูกบาศก์ฟุต	นอกจากนี้	สัญญาระบุ	 ที่มีสูตรค�านวณค่าก๊าซอย่างชัดเจน

    ให้ซื้อก๊าซจาก	ปตท.	ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	85 

	 	 	 	 ของปริมาณรวมทั้งปี	ค�านวณจากสูตร

	 	 	 	 ที่ระบุในสัญญาจึงเป็นสัญญามาตรฐาน

	 	 	 	 ส�าหรับโรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกัน	โดย

	 	 	 	 ราคาก๊าซจะเป็นราคาเนื้อก๊าซและอัตรา

	 	 	 	 ค่าผ่านท่อตามสูตรที่ระบุในสัญญา
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8. รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จำากัด (BLDC) 
	 BLDC	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท	โดยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ
	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี

	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การเช่าพื้นที่ใน
นิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
วางท่อก๊าซ	วางท่อไอน�้า	
และปักเสาไฟฟ้า
•	จ่ายค่าเช่าพื้นที่	 1.45	 8.17	 บริษัทย่อย	(BIC)	ได้เช่าที่ดินจาก	BLDC	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
•	เจ้าหนี้	 -	 0.69	 เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โดยมี	 การเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความ
	 	 	 	 วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง	ขยาย		 สมเหตสุมผล	เนือ่งจากการเข้าท�ารายการ
	 	 	 	 ใช้งาน	การบริการรักษาและซ่อมบ�ารุง	 เพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็น
	 	 	 	 ระบบท่อ	(แนวท่อก๊าซธรรมชาติ)	และ	 วัตถุดิบหลักของ	BIC	ตลอดจนเสาไฟฟ้า
	 	 	 	 ใช้ปักเสาไฟฟ้า	115	kV,	22	kV	และ		 และแนวท่อไอน�า้	เพือ่ขายไฟฟ้าและไอน�า้
	 	 	 	 วางท่อไอน�้า	เพื่อด�าเนินการผลิตไฟฟ้า		 ให้แก่ลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ
	 	 	 	 การท�ารายการดังกล่าว	เพื่อให้ได้มาซึ่ง	 และเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็น
	 	 	 	 ก๊าซธรรมชาติ	ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ		 อัตราที่	BLDC	เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่
	 	 	 	 BIC	ตลอดจนเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน�้า		เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน
	 	 	 	 เพื่อขายไฟฟ้า	และไอน�้า	ให้ลูกค้าใน
	 	 	 	 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	และเป็น
	 	 	 	 ราคาที่เหมาะสม	เนื่องจากเป็นราคา	
	 	 	 	 BLDC	เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้
	 	 	 	 ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน

การเช่าพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นพื้นที่ส�านักงาน
และบ้านพักพนักงาน
•	ค่าเช่าที่ดิน	 8.16	 8.16	 บริษัทย่อย	(BIC)	ท�าสัญญาเช่าพื้นที่	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
•	เจ้าหนี้การค้า	 0.69	 0.69	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างเป็น	 การเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความ
	 	 	 	 ส�านักงานโครงการ	ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 สมเหตุสมผล	และราคาค่าเช่าเป็นราคา
	 	 	 	 ระบบโคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	2	และ	 ที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราปกติที่
	 	 	 	 เป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว	เท่านั้น		 BLDC	เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
	 	 	 	 ระยะเวลา	32	เดือน	ตั้งแต่วันที่		 เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน
	 	 	 	 1	มกราคม	2558	ถึง	31	สิงหาคม	2560	
	 	 	 	 ในอัตรา	680,000	บาทต่อเดือน
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  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี
	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การจ้างบริหารระหว่าง	
BIC	กับ	BLDC
•	ค่าใช้จ่ายบริหาร	 1.13	 1.77	 บริษัทย่อย	(BIC)	ว่าจ้าง	BLDC	เป็น	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
•	เจ้าหนี้ค่าบริการ	 0.17	 0.33	 ผู้จัดหาบุคลากรเข้าด�าเนินการบริหารงาน	 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
   	 ใน	BIC	ส�าหรับการบริหารโครงการไฟฟ้า	 เนื่องจาก	BLDC	มีบุคลากรและมี
	 	 	 	 ระบบโคเจนเนอเรชั่น	โดยอัตรา	 ความช�านาญในด้านการบริหารจัดการ
	 	 	 	 ค่าตอบแทนดังกล่าวค�านวณมาจาก	 และมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ใน
	 	 	 	 จ�านวนบุคลากรและลักษณะงาน	 การด�าเนินธุรกิจของ	BIC	ได้	นอกจากนี้	
	 	 	 	 	 ราคาค่าตอบแทนส�าหรบับรกิารตามสญัญา
	 	 	 	 	 ดงักล่าวยงัค�านวณมาจากจ�านวนบคุลากร	
	 	 	 	 	 ลักษณะงาน	ดังนั้น	ราคาดังกล่าวจึงเป็น
	 	 	 	 	 ราคาที่สมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ
	 	 	 	 	 ดังกล่าวมีการเจรจาต่อรองเป็นไปตาม
	 	 	 	 	 เงื่อนไขการค้าทั่วไป	และไม่มีการถ่ายเท
	 	 	 	 	 ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคล
	 	 	 	 	 ที่อาจมีความขัดแย้ง

9. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( GOL)
	 GOL	เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(Electricite	du	Laos	:	EDL)	ซึ่งมี	EDL-Gen	เป็นบริษัทย่อยโดย	EDL	
ถือหุ้นใน	EDL-Gen	ร้อยละ	75	และ	EDL-Gen	ถือหุ้นร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วใน	NN2	ซึ่ง	NN2	
เป็นบริษัทย่อยของ	SEAN	และ	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี
	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การจ่ายค่าตอบแทน
สัมปทาน	(Royalty	Fee)	
•	ค่าตอบแทนสัมปทาน	 130.29	 132.59	 บริษัทย่อย	(SEAN	และ	NN2)	ต้องจ่าย	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
•	เจ้าหนี้การค้า	 68.93	 72.08	 ค่าตอบแทนสัมปทาน	ตามอัตราที่	 การเข้าท�าสัญญาสัมปทานดังกล่าว
	 	 	 	 ก�าหนดให้แก่	GOL	ภายใต้ตามสัญญา	 มคีวามเหมาะสม	เนือ่งจากการเข้าท�าสญัญา
    สัมปทาน	ซึ่งการเข้าท�าสัมปทานดังกล่าว	 ดังกล่าวเป็นการเข้าท�าสัญญากับภาครัฐ
	 	 	 	 มีความเหมาะสม	เนื่องจากเป็นการ	 ของ	สปป.ลาว	ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติ
	 	 	 	 ท�าสัญญากับภาครัฐของ	สปป.ลาว	ซึ่งมี	 ในการก�าหนดราคาที่ชัดเจน
	 	 	 	 ระเบียบวิธีปฏิบัติในการก�าหนดราคา
	 	 	 	 ที่ชัดเจน	

ภาษี
•	ค่าภาษี	 13.46	 -	 NN2	มีหน้าที่จ่ายภาษีให้กับ	GOL	ตาม	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
•	ค่าภาษีค้างจ่าย	 4.80	 -	 เงื่อนไขแห่งสัญญาสัมปทาน	กล่าวคือ	 รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	เนื่องจาก
	 	 	 	 ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น	 เป็นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาสมัปทาน
    (วันที่	26	มีนาคม	2554)	จนถึงวันสิ้นอายุ
	 	 	 	 สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2
	 	 	 	 ทั้งนี้	NN2	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็น
	 	 	 	 เวลา	5	ปี	นับตั้งแต่วันที่เริ่มด�าเนินการ
	 	 	 	 ขายไฟฟ้าช่วงต้น	ส�าหรับปีปัจจุบัน	NN2	
	 	 	 	 เสียภาษีในอัตราร้อยละ	3
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10. รายการระหว่าง บริษัทย่อยกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL)
	 EDL	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	EDL-Gen	โดยถือหุ้นร้อยละ	75	ใน	EDL-Gen	และ	EDL-Gen	ถือหุ้นร้อยละ	25	ของ

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วใน	NN2	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	SEAN	และ	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

  ขนาดของรายการ
	 	 (ล้านบาท)	

	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น	 ความเห็นของ
	 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี

	 และความสมเหตุสมผลของรายการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	59	 31	ธ.ค.	58

การบริการด้าน
ปฏิบัติการบ�ารุงรักษา
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
และระบบส่งไฟฟ้า	
•	ค่าบริการภายใต้สัญญา	 20.14	 19.45	 บริษัทย่อย	(SEAN	และ	NN2)	ว่าจ้าง	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
	 ด�าเนินการให้บริการด้าน	 	 	 EDL	ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการ	 การเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความ
	 ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	 	 	 และบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 เหมาะสม	เนื่องจาก	EDL	เป็นผู้มี
	 สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 	 	 และระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยัง	 ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัระบบสายส่งไฟฟ้า
	 และระบบสายส่งไฟฟ้า	 	 	 จุดส่งมอบไฟฟ้า	ได้แก่	สายส่งไฟฟ้า	 ของ	สปป.ลาว	อีกทั้งการเข้าท�าสัญญา
•	เจ้าหนี้การค้า	 1.71	 1.70	 230	กิโลโวลต์	จากโครงการถึง	 ดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการเข้าท�าสัญญา
	 	 	 	 สถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง	และ	 กับหน่วยงานภาครัฐของ	สปป.ลาว
	 	 	 	 สายส่งไฟฟ้า	500	กิโลโวลต์จาก	 ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการก�าหนด
	 	 	 	 สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงมายังจุดขายไฟฟ้า	 ราคาที่ชัดเจน
	 	 	 	 กึ่งกลางแม่น�้าโขง	โดย	EDL	เป็น
	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้า
	 	 	 	 ของ	สปป.ลาว	อีกทั้งการเข้าท�าสัญญา
	 	 	 	 ดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของ	
	 	 	 	 สปป.ลาว	ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
	 	 	 	 ก�าหนดราคาที่ชัดเจน

การส่งพนักงานจาก	EDL	
ปฏิบัติงานให้แก่	NN2	
•	ค่าใช้จ่ายการบริหาร	 0.03	 -	 EDL	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	EDl-Gen	ได้	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
	 	 	 	 จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานให้กับ	NN2	 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
	 	 	 	 จ�านวน	1	ราย	ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	 เนื่องจาก	EDL	มีบุคลากรมีความช�านาญ
	 	 	 	 (General	Manager-General	affair)	 ในด้านการบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้า
	 	 	 	 ท�าหน้าที่ดูแลงานระบบส่งของสถานี	 ในพื้นที่	สปป.	ลาว	นอกจากนี้
	 	 	 	 ไฟฟ้านาบง	โดยมีผลตั้งแต่	วันที่	1	 ราคาค่าจ้างตามสญัญาดงักล่าวยงัค�านวณ
	 	 	 	 พฤศจิกายน	2559	โดย	NN2	จะจ่าย	 มาจากฐานค่าตอบแทนของบุคลากร
	 	 	 	 ค่าบริการประจ�าเดือนให้กับ	EDL	ตามที่	 ที่ปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าว
	 	 	 	 EDL	และ	NN2	ก�าหนดร่วมกัน
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          Responsibility
    Transparency
Good Society
               Better Environment
  Sustainability

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

	 บริษัท	 ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	
และบริษัทในเครือมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม	 และสร้างองค์กรให้
เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน	 ด้วยการ
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ													
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	
	 กลยุทธ์ของบริษัทคือ	การดำาเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของชุมชน									
และสังคมโดยรอบโครงการ	 และการดูแล									
ส่ิงแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการ
ดำาเนินกิจการของบริษัท	 รวมถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

	 การด�าเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม												

ของบริษัทนั้น	 บริษัทได้น�าเอามาตรฐานและแนวปฏิบัติของ																	

กรมโรงงานอตุสาหกรรมท่ีก�าหนดและส่งเสรมิให้โรงงานอุตสาหกรรม	

ด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

มาปรับใช้ร่วมกับแนวทางของโรงงานเพื่อให้มีการด�าเนินการที่

สอดคล้องกัน	

	 โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

การจัดการทรัพยากรภายในโครงการโรงไฟฟ้า
	 บรษิทัตระหนักว่าการผลิตไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

และชุมชนใกล้เคียง	 จึงได้น�าระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล	

(ISO	9001	:	2008	/	ISO	18001	:	2007	/	ISO	14001	:	2004)	เข้ามา	 

ใช้ในระบบการผลิต	พร้อมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนได้ว่าโครงการโรงไฟฟ้ามีความปลอดภัยในการท�างาน

และพร้อมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้มีคุณภาพที่ดี
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การจัดการทรัพยากรภายในสำานักงาน
	 เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่า	 บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึกของพนักงานให้ตระหนักถึง							
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การปริ้นเอกสารเท่าที่จ�าเป็น	 รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการท�างาน																							
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงาน

การดูแลชุมชน	สังคม	และส่ิงแวดล้อม
	 บริษัทไม่เพียงแต่ให้ความส�าคัญกับชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโครงการเท่านั้น	 บริษัทยังเห็นถึง														
ความส�าคัญของสังคม	 และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล	 ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ด้วยการสนับสนุน												
ชุมชนและชาวบ้านให้ได้มีการศึกษา	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 ทัง้นีบ้รษิทัยงัได้ด�าเนินการตามแนวทางนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	8	ข้อ	ดังนี้

	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	
	 สิ่งส�าคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	คือการได้รับความไว้วางใจ	และการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 ดังนั้นการด�าเนินธุรกิจต้องค�านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
หลักทุกภาคส่วน	 เช่น	 พันธมิตร	 บุคลากร	 ชุมชน	 สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ	 โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทด�าเนินการ																	
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ	ที่มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักกับทางบริษัท	

	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
 บริษัทประกอบธุรกิจ	Holding	Company	มีหน้าที่ต้องสร้างกลไกที่แน่ใจได้ว่าการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย	
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จึงตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นแม้เพียงระดับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่ง										
ผลกระทบเสียหายต่อการด�าเนินงาน	ความเชื่อมั่น	และภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ดังนั้น	บริษัทและบริษัทย่อย	
จึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม	เพื่อผลตอบแทนที่ดี	มั่นคง	
และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น	 และค�านึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง	 บริษัทจึงได้ก�าหนดมาตรการ
ด�าเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้

	 1.	 การกำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร
	 	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจึงได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผ่านทางนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Policy	:	CG	Policy)	และนโยบายการควบคุมและ
กลไกลการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน	 (Control	 Policy)	 พร้อมท้ังสื่อสารและบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับ
พนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษัท	ในการนี้	บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับ
ดูแลกจิการไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท	(รายละเอยีดปรากฏตามข้อที	่9	การก�ากบัดแูลกจิการ)	เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การก�ากับดูแลกิจการที่เป็นสากล	 และใช้เป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล									
ซ่ึงนโยบายดังกล่าวได้ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 ขอบเขต	 อ�านาจหน้าที่ของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และบุคลากร																					
ทุกหน่วยงาน	 รวมถึงนโยบายการเข้าท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล														

ดังกล่าว	เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
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	 2.		 การใช้ข้อมูลภายใน	การคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดจนหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหาร
	 	 ของบริษัทและบริษัทย่อย
	 	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 จึงได้ก�าหนดนโยบาย

การเข้าถึง	 การใช้	 และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 ผู้สอบบัญชีและบุคลากรทุกหน่วยงาน															

รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย	และเพื่อก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทจึงได้	

ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารตามนยิามของส�านกังาน	ก.ล.ต.	มหีน้าทีต้่องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์เป็นครัง้แรก

เมื่อได้รับการแต่งตั้ง	โดยจะต้องรายงานต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	และต้องรายงาน

การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ	 ขาย	 โอนหรือรับโอนภายใน	 3	 วันท�าการนับแต่วันท่ีมีการซ้ือ																		

ขาย	 โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผย

ข้อมูลภายในดังกล่าวโดยก�าหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส	 รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลจ�านวนหุ้นท่ีกรรมการและผู้บริหาร									

ถือครองไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย	

	 	 นอกจากนั้น	 บริษัทได้ก�าหนดห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวน�าข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนออกเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติ

มาตรา	241	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(มาตรา	242	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559)	และบริษัทยังได้ก�าหนดมาตรการป้องกันส�าหรับการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว	

โดยก�าหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดการซื้อขายหลักทรัพย์	กล่าวคือ	1	เดือนก่อนมี

การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัท	 และภายหลังการเปิดเผยงบการเงิน	 1	 วัน	 รวมทั้ง											

ได้ก�าหนดบทลงโทษและการบังคับใช้ส�าหรับการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดด้วย	

	 	 ทั้งนี้	 บริษัทได้ด�าเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันตามนโยบายท่ีก�าหนดไว	้

โดยจดัให้มีการอบรมสมัมนาแก่บคุลากรของบรษิทั	เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจอย่างแท้จรงิเกีย่วกับการต่อต้านการทุจรติ	

คอร์รัปชั่น	รวมทั้งให้บุคลากรของบริษัทสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกัน	และตรวจสอบการทุจริตในองค์กร	และ

เมือ่วันที	่20	กนัยายน	2559	บรษัิทได้จดัให้บคุลากรระดับบรหิารในกลุม่บรษิทัเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรแนวทางการก�าหนด

มาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนที่จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	และได้มีการถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรเพื่อให้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 3.		 การจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ัน
	 	 บรษัิทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคมุภายใน	จงึได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุในทกุกจิกรรม

ของบริษัท	 รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์	 และ

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ตลอดจนแนวทางปฏิบตัด้ิานการควบคมุภายในของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	

of	 the	 Tradeway	 Commission	 (COSO)	 ท้ังนี้	 บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อด�าเนินการตามกระบวนการ							

ตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทัง้บรษัิทและบรษิทัย่อย	เพือ่ทบทวนและตรวจสอบกระบวนการท�างานและก�าหนด

มาตรการจัดการกรณีตรวจพบข้อพิรุธที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปช่ันในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท	

เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย	 เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกข้ันตอน													

การด�าเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน	 โปร่งใสตรวจสอบได้	 และสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน
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	 	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 และมีคุณสมบัติ											
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	 3	 ท่าน	 ท่ีมีขอบเขตหน้าที	่										
และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ตลอดจนรายการได้มาจ�าหน่ายไปให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด									
ที่เกี่ยวข้อง	 สมเหตุสมผล	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 รวมท้ังสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ										
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	
	 	 ทั้งนี้	 บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระท�าทุจริตคอร์รัปชั่นตามล�าดับขั้นตอน	 กล่าวคือ	 ส�านักตรวจสอบ
ภายในด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส	 และหากพบว่ามีการกระท�าความผิดจริง																	
จะน�าเสนอผลการตรวจสอบต่อต้นสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล	และกรรมการผู้จัดการ	พร้อมจัดให้มีการไต่สวนเพื่อหา
ข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	 ในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วม	 และเมื่อตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะด�าเนินการตาม						
ขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว	 ได้แก่	 การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	 การเลิกจ้าง	 ตลอดจนการด�าเนินการ													
ทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม
	 	 และในปี	 2558	 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2558	 ขึ้น	 บริษัทได้ตระหนักถึง														
ความส�าคญัของกฎหมายฉบบัดังกล่าว	จึงได้มกีารทบทวนเพือ่ก�าหนดแนวทางการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมในการป้องกนั
การทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อไป

	 4.		 การกำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	(Whistleblower)
	 	 บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ	การกระท�าผดิกฎหมาย	หรอืพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการกระท�าทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบของบคุคลในองค์กร	
รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ	
	 	 ในปัจจุบัน	บริษัทได้ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่าน	3	ช่องทาง	ดังนี้

1)	 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	www.ckpower.co.th/th/ir	
2)	 ผ่านทาง	E-mail	ที่	directors@ckpower.co.th	หรือ	ir@ckpower.co.th
3)	 แจ้งทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	

เลขที่	587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 ทั้งนี้	 บริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ	 ซ่ึงบริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทา										
ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด

	 5.	 การกำาหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร
	 	 บรษัิทสือ่สารให้บคุลากรจากทกุหน่วยงานน้อมน�านโยบายการก�ากบัดแูลไปใช้กบัการตดิต่อประสานงานกับคูค้่า
และบุคคลภายนอก	 เพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และผลักดันให้คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัทและ
บริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด	 เพื่อป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับ	
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยก�าหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท�า						
ทุจริตคอร์รัปชั่นและยกเลิกการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
	 	 ในส่วนของการด�าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันแล้ว	 บริษัทยังได้ปลูก				
จิตส�านึกป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส�านึก										
และตระหนักถึงแนวทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
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	 6.		 การกำาหนดความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปช่ันในแผนการบริหารความเส่ียงของบริษัท
	 	 บริษัทก�าหนดให้การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท														
เพือ่ให้ทกุหน่วยงานตระหนกัถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการทจุรติ	รวมถงึเฝ้าระวังความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากขัน้ตอน
การด�าเนินงาน	 โดยคณะท�างานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินความเสี่ยงตามแผน												
การบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส	และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
เพื่อพิจารณา	 รวมถึงน�าเสนอประเด็นที่น่าสนใจและควรเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด	 หากตรวจพบความเปลี่ยนแปลง											
หรือข้อควรพิจารณาที่มีนัยส�าคัญ	 ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะน�าเสนอรายงานการพิจารณา
ประเมินความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
	 	 ในปี	2558	ได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ	
(ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2558	 โดยมุ่งเน้นในเรื่องการควบคุมภายในเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการให้สินบน									
เจ้าหน้าที่รัฐ	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงได้จัดอบรมแก่พนักงานโดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ปปช.)	เพือ่ทบทวนแนวทางทีเ่หมาะสมในการก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่ดีให้สอดคล้องตามมาตรา	 123/5	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2558

	 การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยการค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 และเช่ือว่าการเคารพและ																								
การให้เกยีรติผูอ้ืน่	ถอืเป็นพ้ืนฐานของการท�างานร่วมกัน	บรษิทัสนบัสนนุให้พนกังานใช้สทิธติามชอบธรรมในฐานะพลเมอืง
ตามกฎหมาย	 โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งทางวาจาและการกระท�า	 รวมถึงเคารพและยอมรับ															
ความแตกต่างทางความคิด	

	 การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม
	 บุคลากรเป็นทรัพยากรหลักที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย	 การบริหาร
ทรัพยากรบคุคลให้พนกังานมคีวามสขุในการท�างานถอืเป็นเรือ่งทีส่�าคญัอย่างยิง่	บรษิทัได้ยดึหลกัการของกฎหมายแรงงาน
และกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการดูแลพนักงานให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการท�างาน	 รวมถึงมีสวัสดิการที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร	เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
	 บริษัทเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกัน	 เคารพความแตกต่าง	 ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเช้ือชาติ	
ศาสนา	ภาษา	หรือสถานะทางสังคมใด
	 บริษัทก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานแต่ละระดับไว้เท่าเทียมกัน	 โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศและไม่ว่าจะ
ท�างานในประเทศหรือต่างประเทศ	 บริษัทมีระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ									
ที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามการพิจารณาความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม	
นอกจากนั้นยังมีระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
อาทิเช่น	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	การตรวจสุขภาพประจ�าปี	และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
	 บริษทัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญต่อการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง	ท้ังยงัสนบัสนนุให้พนกังานมโีอกาสเตบิโต	ก้าวหน้า
ในสายงานอย่างเท่าเทยีมกนัโดยมุง่เน้นการอบรมท่ีเกีย่วกบัหน้าท่ีงานโดยตรงและการอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพในด้านอืน่ๆ	
	 บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท�างาน	นอกจากนี้
บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	อีกทั้งบริษัทยังได้รณรงค์สร้างจิตส�านึกให้พนักงานตระหนัก
ถึงจรรยาบรรณ	และหลักบรรษัทภิบาล	โดยเน้นให้สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ�าวันได้
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	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	
	 เนื่องด้วยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต	การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกและยั่งยืน	จึงถือเป็น	
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 แม้ว่าบริษัทจะไม่มีผู้บริโภคโดยตรง	 เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจ	 Holding	 Company										
ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ	 ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 แต่ทุกการลงทุนของบริษัทจะค�านึงถึง
ประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับเป็นหลัก

	 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม	
	 บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะแสดงความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมโดยให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อมตัง้แต่ก่อนเข้าลงทนุในโครงการ
โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการแต่ละโครงการโดยต้องมั่นใจว่าโครงการนั้นๆ	 มีการจัดท�า															
การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม	 (SIA,	 EIA)	 ตามกฎหมายที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ																					
ซึ่งต้องสามารถบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยกว่าผลประโยชน์ที่มีต่อชุมชน	 สังคม	 และประเทศ	 เมื่อโครงการ																
ด�าเนินการแล้ว	 บริษัทโดยตัวแทนคณะกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ด�าเนินการโรงไฟฟ้าต่างๆ	 ที่บริษัทลงทุนดูแลให้													
โรงไฟฟ้าต่างๆ	ปฏิบัติตามกฎหมาย	รวมถึงมีมาตรการที่บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องอีกด้วย
	 ด้วยความยดึมัน่ในพนัธกจิซึง่ให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อม	ทกุโครงการทีบ่รษิทัเข้าลงทนุ	ล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้า
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและดูแลสิง่แวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยบรษิทัมุง่เน้นลงทนุในโครงการพลงังานไฟฟ้าสะอาด	
พลังงานหมุนเวียนที่สร้างมลภาวะน้อย	 สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่าง															
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เช่น	 การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 และโรงไฟฟ้าระบบ													
โคเจนเนอเรชั่น	เป็นต้น
	 ภายในแต่ละโรงไฟฟ้า	 บริษัทย่อยมีระบบการจัดการ	 และระบบดูแลความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมตาม										
มาตรฐานสากล	(ISO	9001	:	2008	/	ISO	18001	:	2007	/	ISO	14001	:	2004)	ทั้งนี้	เพื่อความปลอดภัย	บริษัทย่อยได้มี	
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	โดยในสัปดาห์นั้นจะมีการซ้อมแผนไฟไหม้และอพยพหนีไฟ	
ซ้อมแผนระงับเหตุก๊าซไวไฟรั่วไหล	 สารเคมีและน�้ามันหกรั่วไหล	 ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	 EIA	 และ
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
	 โดยในปีน้ีไม่ปรากฎอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็จากการท�างานเกนิ	3	วนั	อบัุตเิหตุสารเคมีหกรัว่ไหลกระทบสิง่แวดล้อม	
ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
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	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	 บริษัทตระหนักดีว่าการสื่อสารที่ดี	จะน�าไป
สูค่วามสัมพันธ์อนัดรีะหว่างบรษัิทกบัชุมชนและ
สงัคม	รวมถงึการแลกเปลีย่นข้อมลูซึง่กนัและกนั
จะท�าให้เกดิความเข้าใจกนัมากยิง่ข้ึน	ซึง่จะส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือ	 ร่วมใจกันสร้างสรรค์ชุมชน
และสังคมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่	
	 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนไม่เพียงแต่
เยาวชนที่อยู่ในชุมชนรอบๆ	 โรงไฟฟ้าแต่รวมถึง
เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีโอกาสได้ศึกษา								
เพื่อให้ได้มีความรู้	 ความสามารถทัดเทียมกับ
เยาวชนในเมือง	

	 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
 บริษทัสนบัสนนุการสร้างสรรค์และการพฒันา	
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 แม้บริษัท									
จะไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่บริษัทมุ่งมั่นใน									

 กิจกรรม	ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา	ร่วมทอดกฐินสามัคคี	
	 ปี	2559	ณ	วัดนาห้วย	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมกับ	 กลุ่มบริษัท																						
ช.	 การช่าง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ	 ถาวรวัตถุ	 และเสนาสนะ
ภายในวัดที่ช�ารุดทรุดโทรม	 ณ	 วัดนาห ้วย	 อ�าเภอปราณบุรี																										
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ในวันเสาร์ที่	5	พฤศจิกายน	2559

การถ่ายทอดองค์ความรู	้ประสบการณ์	และความส�าเรจ็ในด้านต่างๆ													
ให้แก่ทุกภาคส่วน	 รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลังงานสะอาด	พลังงานหมุนเวียน	และนวัตกรรมในการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่า	 ซ่ึงมีความจ�าเป็นต่อ
เสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต	 โดยบริษัทและ					
บรษิทัย่อยเข้าร่วมในกจิกรรมต่างๆ	ทีม่ส่ีวนเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบั
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ

กิจกรรมเพ่ือสังคม
ท่ีบริษัทได้ร่วมสนับสนุน

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมด้วยการ
ท�างานบนความสัมพันธ์ท่ียั่งยืน	 เพราะเราตระหนักเสมอว่าเราเป็น
สมาชกิของชมุชนและสงัคมเดยีวกนั	บรษิทัไม่เพยีงแต่สนบัสนนุชมุชน	
รอบๆ	 โครงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 แต่ยังสร้างเสริมให้ชุมชน	
และสงัคมในประเทศของเราได้มชีวีติความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้อย่างยัง่ยนื
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 กิจกรรม	โครงการห่ิงห้อย	ปี	1	อาคารเรียนพลังแสงอาทิตย์	
	 และกังหันน้ำาผลิตไฟฟ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 บรษิทั	ซเีค	พาวเวอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้เข้าไปปรบัปรงุอาคารเรยีน	
พร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและ													
การศึกษาตามอัธยาศัย	 (ศศช.)	 บ้านปู ่ค�าน ้อย	 อ�าเภอสบเมย															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 และจัดท�าระบบกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก													
เพื่อใช้ในช่วงฤดูฝนส�าหรับนักเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ปะกลาง	
อ�าเภอสบเมย	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 จนถึงเดือน
พฤศจกิายน	2559	และได้มกีารส่งมอบในวนัที	่5	และ	6	ธนัวาคม	2559

	 โครงการห่ิงห้อยนี้	 เป็นโครงการท่ีบริษัทได้เชิญชวนให้
พนักงานท่ีมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีในการท�างาน	 และให้พนักงานได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน								
รวมถงึการท�างานเพ่ือผูอ้ืน่โดยมไิด้หวงัสิง่ตอบแทนตามปณธิาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2559
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

1. ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจ
	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	 (Holding															

Company)	 ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ	 ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน	 6	 บริษัท																				

ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน	3	ประเภท	ได้แก่	โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	จ�านวน	2	โครงการ	คือ	โครงการไฟฟ้าพลังน�้า

น�้างึม	2	(NN2)	ซึ่งด�าเนินการโดย	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(SEAN)	และโครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี	

ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท	 ไซยะบุรี	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (XPCL)	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน	 จ�านวน	 2	 โครงการ													

ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(BIC)	และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	จ�านวน	3	โครงการ	

ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(BKC)	บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จ�ากัด	(CRS)	และ	บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	

จ�ากัด	(NRS)	

พลังน้ำา

1,900 MW

ระบบ
Cogeneration

237.5 MW

พลังแสงอาทิตย์

22 MW

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด 
(มหาชน) (CKP)

2,159.5 MW

บริษัท เซาท์อีสท์ 
เอเชีย เอนเนอร์จี 
จำากัด (SEAN)

บริษัท 
ไฟฟ้าน้ำางึม 2 
จำากัด (NN2)

615 MW

บริษัท บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น 

จำากัด (BIC)

237.5 MW

บริษัท เชียงราย 
โซล่าร์ จำากัด 

(CRS) 

8 MW

บริษัท ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จำากัด

1,285 MW

บริษัท 
บางเขนชัย จำากัด 

(BKC) 

8 MW

บริษัท นครราชสิมา 
โซล่าร์ จำากัด 

(NRS)

6 MW56% 30% 65%

75%

30% 30%100%
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2. เหตุการณ์สำาคัญในปี 2559
 2.1 มติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำาปี 2559
	 	 เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ประจ�าปี	2559	ได้มีมติอนุมัติที่ส�าคัญ	ดังนี้

(1)	 อนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี	2558	และการจดัสรรเงนิก�าไรไว้เป็นทนุส�ารองตามกฎหมายและการจ่าย
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ	 0.0223	 บาท	 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	 164,351,000	 บาท	 คิดเป็น																							
ร้อยละ	 51.16	 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	 และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย									
เป็นจ�านวน	16,063,738	บาท	โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ	ณ	วันก�าหนด
สิทธิผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	ในวันที่	22	มีนาคม	2559	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	16	พฤษภาคม	
2559	

(2)	 อนุมัติให้	บริษัท	 ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	 เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง	บริษัท	ช.การช่าง	 (ลาว)	
จ�ากดั	เป็นผูด้�าเนนิงานปรบัปรงุยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อยนาบงจาก	230	กโิลโวลต์
เป็น	 500	 กิโลโวลต์	 ในวงเงินรวม	 799,850,000	 บาท	 และ	 39,113,320	 ดอลล่าร์สหรัฐฯ	 (ไม่รวมภาษ	ี							
มูลค่าเพิ่ม)	

(3)	 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน	 10,000	 ล้านบาท	 หรือในเงินสกุลอื่นในจ�านวน												
เทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

 2.2 การออกหุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 
  ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้”)
	 	 วันที่	17	มิถุนายน	2559	บริษัทได้ออกหุ้นกู้	จ�านวน	4,000	ล้านบาท	โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภท								
ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอน	โดยเสนอขายให้แก่
ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ	ผู้ลงทุนรายใหญ่	อายุหุ้นกู้	3	ปี	ครบก�าหนดวันที่	17	มิถุนายน	2562	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4	
ต่อปี	ก�าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกไตรมาส	

 2.3 ความสำาเร็จจากการรีไฟแนนซ์ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด (NN2)
	 	 เมื่อวันที่	14	กันยายน	2559	NN2	ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มผู้ให้กู้	ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์					
ในประเทศไทย	เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวเดิมและก่อหนี้เพิ่ม	เพื่อใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
ผลส�าเร็จของการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้	ท�าให้ต้นทุนทางการเงินของ	NN2	ลดลงและ	NN2	มีสภาพคล่องมากขึ้น

 2.4 การยกเลิกการลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำาบาก ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด (NN2)
	 	 เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(SEAN)	มีมติ
อนมุตัใิห้บริษทัย่อยยกเลกิการลงทุนพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้	น�า้บาก	และตัดจ�าหน่ายต้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้าง
ของโครงการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวน	 เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดเล็ก	 สามารถผลิตไฟฟ้าได	้									
ในปริมาณน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของบริษัท

 2.5  ความคืบหน้าของโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ ส้ินปี 2559 
(1)	 โครงการบางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 โครงการ	 2	 (BIC	 2)	 เป็นโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน	 มีก�าลัง								

การผลิตไฟฟ้าติดตั้ง	120	เมกะวัตต์	และมีก�าลังการผลิตไอน�้า	20	ตันต่อชั่วโมง	ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม	
บางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เริ่มต้นการก่อสร้างในต้นปี	2558	ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คิดเป็นร้อยละ	84	และมีก�าหนดเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	2560
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(2)	 โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ไซยะบรุ	ี(XPCL)	เป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้แบบฝายน�า้ล้น	(Run-of-River	Barrage)	

มีก�าลังการผลิตติดต้ัง	 1,285	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)													

ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	เป็นร้อยละ	74	และมีก�าหนดเริ่มด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562

3. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานตามงบการเงินรวมสำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย:	ล้านบาท

	 รายการ
	 รายปี	 เปลี่ยนแปลง

	 	 2559	 2558	 ล้านบาท	 ร้อยละ

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า	 6,256.06		 6,696.51		 (440.45	)	 (6.58	)

รายได้ค่าบริหารโครงการ	 62.68		 60.59		 2.09		 3.45

รายได้อื่น	 40.44		 93.59		 (53.15	)	 (56.79	)

รวมรายได้	 6,359.18		 6,850.69		 (491.51	)	 (7.17	)

หัก	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 4,985.85		 4,962.66		 23.19		 0.47

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนใน	 (24.98	)	 8.57		 (33.55	)	 (391.48	)

กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	 1,348.35		 1,896.60		 (548.25	)	 (28.91	)

หัก	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 1,140.61		 1,110.19		 30.42		 2.74

หัก	ภาษีเงินได้	 13.64		 0.29		 13.35		 4,603.45

ก�าไรสุทธิส�าหรับงวด	 194.10		 786.12		 (592.02	)	 (75.31	)

-	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 55.06		 411.88		 (356.82	)	 (86.63	)

-	 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

	 ควบคุมของบริษัทย่อย	 139.04		 374.24		 (235.20	)	 (62.85	)

	 ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ	194.10	ล้านบาท	ลดลง	592.02	ล้านบาท	หรือร้อยละ	75.31	จาก									

งวดเดียวกันของปีก่อน	โดยก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ	55.06	ล้านบาท	ลดลง	356.82	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	86.63	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	รายละเอียดดังนี้

 1) รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำา
	 	 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้าลดลง	440.45	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	6.58	เนื่องจาก	(1.1)	รายได้จาก

การขายไฟฟ้าและไอน�้าของโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน	 โคเจนเนอเรช่ัน	 1	 (BIC	 1)	 ลดลง	 361.57	 ล้านบาท	 หรือ																	

ร้อยละ	 13.62	 จากการท่ีราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยปรับตัวลดลงท�าให้รายได้จากการขายไอน�้าและรายได้จากค่าพลังงาน

ไฟฟ้า	(Energy	Payment)	ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของราคาขายไฟฟ้าของ	BIC	1	ลดลง	อีกทั้งปริมาณจ�าหน่ายไฟฟ้า				

ลดลง	 6.31	 ล้านหน่วย	 จากการหยุดเดินเครื่อง	 เพื่อปิดซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ในช่วงเดือนมีนาคม	 -	 พฤษภาคม	 และ

กรกฎาคม	 (1.2)	 รายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าน�้างึม	 2	 (NN2)	 ลดลง	 68.23	 ล้านบาท	 เนื่องจากใน											

เดือนธันวาคม	2558	มีการน�าบัญชีส�ารองไฟฟ้าหลัก	 (PE	Account)	มาใช้	94.12	ล้านหน่วย	จึงท�าให้มีการรับรู้รายได้	
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จ�านวน	 99.45	 ล้านบาท	 ขณะที่ปี	 2559	 ไม่มีการรับรู้รายได้ในส่วนนี้เกิดขึ้น	 และ	 (1.3)	 รายได้จากการขายไฟฟ้าของ

โครงการโรงไฟฟ้าบางเขนชัย	 (BKC)	 ลดลง	 10.64	 ล้านบาท	 จากปริมาณจ�าหน่ายไฟฟ้าลดลง	 0.62	 ล้านหน่วย	 และ														

จากราคาค่าไฟฟ้าผันแปร	(Ft)	ลดลงเป็นค่าติดลบ	

	 	 ปริมาณการขายไฟฟ้าและรายได้จากการขายไฟฟ้า	 	 	 	 	 	 	

 

  	 ปริมาณการขายไฟฟ้า	(ล้านหน่วย)	 รายได้จากการขายไฟฟ้า	(ล้านบาท)

	 	 รายปี	 เปลี่ยนแปลง	 รายปี	 เปลี่ยนแปลง

	 	 2559	 2558	 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ	 2559	 2558	 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ

NN2		 2,108.93		 2,198.96		 (90.03	)	 (4.09	)	 3,814.92		 3,883.15		 (68.23	)	 (1.76	)

BIC	1	 752.71		 759.02		 (6.31	)	 (0.83	)	 2,232.09		 2,578.35		 (346.26	)	 (13.43	)

BKC		 13.36		 13.98		 (0.62	)	 (4.43	)	 147.83		 158.47		 (10.64	)	 (6.72	)

รวม		 2,875.00		 2,971.96		 (96.96	)	 (3.26	)	 6,194.84		 6,619.97		 (425.13	)	 (6.42	)
 

หมายเหตุ: ปริมาณไฟฟ้าของ NN2 เป็นปริมาณรวม Primary Energy: PE, Secondary Energy: SE, Test Energy: TE และ PE Account

	 	 ปริมาณการขายไอน�้าและรายได้จากการขายไอน�้า

	 			 ปริมาณการขายไอน�้า	(ตัน)	 รายได้จากการขายไอน�้า	(ล้านบาท)

	 	 รายปี	 เปลี่ยนแปลง	 รายปี	 เปลี่ยนแปลง

	 	 2559	 2558	 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ	 2559	 2558	 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ

BIC	1	 97,513		 97,311		 202		 0.21		 61.22		 76.54		 (15.32	)	 (20.02	)

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

	 	 ปริมาณน�้าไหลเข้าและระดับน�้าในอ่างเก็บน�้าของเขื่อนน�้างึม	2
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	 	 ปริมาณการขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าน�้างึม	2		 	 	 	 	 	 	

 

หน่วย:	ล้านหน่วย	

	 ปริมาณขายไฟฟ้า:	NN2	 2559	 2558

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

การใช้	PE	Account	(2)	 -	 94.12

ปริมาณขาย	PE	 2,031.55	 2,152.51

การผลิต	Secondary	Energy	(SE)	(3)	 70.62	 40.97

การใช้	SE	Account	(4)	 -	 -

ปริมาณขาย	SE	 70.62	 40.97

ปริมาณขาย	Excess	Energy	(EE) (5) - -

ปริมาณขาย	Test	Energy	(TE)	(6)	 6.76	 5.48

รวมปริมาณขาย	 2,108.93	 2,198.96

หมายเหตุ:
(1)	พลังงานไฟฟ้าหลัก	(Primary	Energy:	PE)	คือ	ไฟฟ้าที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้กำาหนดเป้าหมายรับซื้อปีละ	2,218	ล้านหน่วย	(Annual	Supply	Target)	

โดยแต่ละวันสามารถผลิตได้ไม่เกิน	 16	 ชั่วโมง	 การชำาระค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะชำาระเป็นสกุลเงินบาทและดอลล่าร์สหรัฐฯ	 ท้ังน้ี	 การท่ี	 NN2	 ผลิต	 PE																

ได้ต่ำากว่าเป้าหมายไม่ถือว่า	NN2	ปฎิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(2)	บัญชีสำารองไฟฟ้าหลัก	 (PE	 Account)	 คือ	 บัญชีท่ีใช้บันทึกปริมาณไฟฟ้าหลักท่ีสามารถผลิตได้เกินปริมาณไฟฟ้าหลักเป้าหมาย	 เพ่ือนำาไปเบิกใช้ในปีท่ีมี											

ปริมาณน้ำาน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำาหนด
(3)	พลังงานไฟฟ้ารอง	(Secondary	Energy:	SE)	คือ	ไฟฟ้าที่ผลิตและจำาหน่ายได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม	กันยายน	และตุลาคมของทุกปี	โดยสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้ากำาหนดเป้าหมายรับซื้อปีละ	92	ล้านหน่วย	(Annual	Supply	Target)	การชำาระค่าไฟฟ้าจะชำาระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด	ทั้งนี้	การที่	NN2	ผลิต	SE	

ได้ต่ำากว่าเป้าหมายไม่ถือว่า	NN2	ปฎิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(4)	บัญชีสำารองไฟฟ้ารอง	 (SE	 Account)	 คือ	 บัญชีท่ีใช้บันทึกปริมาณไฟฟ้ารองท่ีสามารถผลิตได้เกินปริมาณไฟฟ้ารองเป้าหมาย	 เพ่ือนำาไปเบิกใช้ในปีท่ีมี											

ปริมาณน้ำาน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำาหนด
(5)	พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน	(Excess	Energy:	EE)	คือ	ไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้น	เมื่อปริมาณน้ำามีมากกว่าคาดการณ์	ทำาให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำานวน	

PE	และ	SE	ซึ่ง	NN2	ได้แจ้งล่วงหน้าต่อ	กฟผ.	ไว้แล้วในแต่ละเดือน	การชำาระค่าไฟฟ้าจะชำาระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด
(6)	พลังงานไฟฟ้าระหว่างการทดสอบ	(Test	Energy:	TE)	คือ	ไฟฟ้าที่จำาหน่ายในช่วงทดสอบโรงไฟฟ้า	การชำาระค่าไฟฟ้าจะชำาระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

 2) ค่าใช้จ่ายรวม
	 	 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น	23.19	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.47	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	แม้ว่าในปี	 2559	

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน�้าลดลงรวม	470.29	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.69	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	แต่ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารเพิ่มขึ้น	จ�านวน	425.29	ล้านบาท	หรือร้อยละ	123.43	เนื่องจาก	NN2	ได้ตัดจ่ายต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

โครงการน�้าบาก	 จ�านวน	 377.61	 ล้านบาท	 เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนในไตรมาส	 4	 ของปีนี้	 ภายหลังจากการยกเลิก																		

การพัฒนาโครงการ	เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดเล็ก	ผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุน	

อีกท้ัง	 ต้นทุนบริหารโครงการเพิ่มข้ึน	 23.55	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 32.21	 และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน												

44.64	ล้านบาท	รายละเอียดค่าใช้จ่ายรวม	มีดังนี้
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หน่วย:	ล้านบาท

	 รายปี	 เปลี่ยนแปลง

	 2559	 2558	 ล้านบาท	 ร้อยละ

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน�้า	 3,553.41		 4,023.70		 (470.29	)	 (11.69	)
ค่าเชื้อเพลิง	 1,461.96		 1,826.97		 (365.01	)	 (19.98	)
ค่าเสื่อมราคา	 1,323.55		 1,320.63		 2.92		 0.22
ค่าด�าเนินการและซ่อมบ�ารุง	 518.71		 633.28		 (114.57	)	 (18.09	)
ค่าสัมปทาน	 130.29		 132.59		 (2.30	)	 (1.73	)
อื่นๆ	 118.90		 110.23		 8.67		 7.87

ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าตัดจ�าหน่าย	 521.28		 521.28		 -		 -

ต้นทุนบริหารโครงการ	 96.67		 73.12		 23.55		 32.21

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 769.85		 344.56		 425.29		 123.43

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 44.64		 -		 44.64		 100.00

ค่าใช้จ่ายรวม	 4,985.85		 4,962.66		 23.19		 0.47

 

 3) การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 	 การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 คือ	 บริษัท	 ไซยะบุรี	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (XPCL)	 จ�านวน												
52.34	ล้านบาท	ทั้งนี้	เมื่อรวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	คือ	บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จ�ากัด	
(CRS)	 และบริษัท	 นครราชสีมา	 โซล่าร์	 จ�ากัด	 (NRS)	 จ�านวน	 27.36	 ล้านบาท	 ท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่ง								
ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมสุทธิเท่ากับ	24.98	ล้านบาท	

 4) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
	 	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น	30.42	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.74	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	จากค่าธรรมเนียม
การออกหุ้นกู้และดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นหลัก	ขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทย่อยลดลง

 5) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
	 	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	13.35	ล้านบาท	เนื่องจาก	NN2	ครบก�าหนดต้องเริ่มจ่ายภาษีตามสัญญาสัมปทาน
ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	2559	เป็นต้นมา	

	 	 ความสามารถในการท�าก�าไรและอัตราส่วนส�าคัญทางการเงิน

	 รายปี

	 2559	 2558

อัตราก�าไรขั้นต้น	(%)	 43.20	 39.91

อัตราก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	ภาษี	และค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจ�าหน่าย	(%)	 50.46	 54.92

อัตราก�าไรสุทธิ	(%)	 3.05	 11.48

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)	 0.01	 0.06
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4. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
 4.1 สินทรัพย์
  ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม	59,305.27	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	4,738.73	ล้านบาท 

จาก	ณ	สิ้นปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	8.68	ดังนี้

หน่วย:	ล้านบาท

	 รายการ	 31	ธ.ค.	2559	 31	ธ.ค.	2558
 เปลี่ยนแปลง

	 	 	 	 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน	 7,666.01	 5,195.70	 2,470.31	 47.55

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 51,639.26	 49,370.84	 2,268.42	 4.59

รวมสินทรัพย์	 59,305.27	 54,566.54	 4,738.73	 8.68

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียน	จ�านวน	7,666.01	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	2,470.31	ล้านบาท	หรือร้อยละ	47.55	จากสิ้นปี	2558	

สาเหตุหลักเกิดจากเงินลงทุนชั่วคราว	เพิ่มขึ้น	3,013.47	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	254.90	เนื่องจากบริษัทฯ	น�าเงิน

จากการขายหุ้นกู้ไปลงทุนชั่วคราว

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 จ�านวน	 51,639.26	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 2,268.42	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 4.59	 จาก																									

สิ้นปี	2558	สาเหตุหลักดังนี้

(1)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 (บริษัท	 ไซยะบุรี	 พาวเวอร์	 จ�ากัด:	 XPCL)	 เพิ่มขึ้น	 1,282.94	 ล้านบาท	 หรือ																										

ร้อยละ	26.64	จากการที่บริษัททยอยช�าระเงินเพิ่มทุนให้กับ	XPCL	ทุกเดือน

(2)	 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	 เพิ่มขึ้น	 3,128.30	 ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 193.73	 จากการลงทุน

ก่อสร้างโครงการ	BIC	2	เป็นหลัก	

 4.2 หน้ีสิน
  ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีหนี้สินรวม	28,799.14	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	6,044.78	ล้านบาท 

จากสิ้นปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	26.57	ดังนี้

หน่วย:	ล้านบาท

 
รายการ	 31	ธ.ค.	2559	 31	ธ.ค.	2558

	 เปลี่ยนแปลง

	 	 	 	 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน	 1,488.43	 2,416.42	 (927.99	)	 (38.40	)

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 27,310.71	 20,337.94	 6,972.77		 34.28

รวมหนี้สิน	 28,799.14	 22,754.36	 6,044.78		 26.57

 หนี้สินหมุนเวียน	จ�านวน	1,488.43	ล้านบาท	ลดลง	927.99	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	38.40	จากสิ้นปี	 2558											

จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 เนื่องจากในเดือนกันยายน	2559	

NN2	ได้รีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวเดิม	และได้ปรับตารางการช�าระคืนเงินกู้ใหม่	
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 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 จ�านวน	 27,310.71	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 6,972.77	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 34.28	 จาก																

สิน้ปี	2558	จากการออกหุน้กูจ้�านวน	4,000.00	ล้านบาทของบรษัิท	และการเบิกเงินกูเ้พิม่เตมิส�าหรบัการก่อสร้างโครงการ	

BIC2	เป็นหลัก	

 4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 30,506.13	 ล้านบาท	 ลดลง												

1,306.05	ล้านบาท	จากสิ้นปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	4.11	ดังนี้

หน่วย:	ล้านบาท

 
รายการ	 31	ธ.ค.	2559	 31	ธ.ค.	2558

	 เปลี่ยนแปลง

	 	 	 	 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	 7,370.00		 7,370.00		 	-	 	-

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 9,522.33		 9,522.33		 	-	 	-

ก�าไรสะสม	-	ส�ารองตามกฎหมาย	 81.12		 26.34		 54.78		 207.97

ก�าไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร		 988.42		 1,152.42		 (164.00	)	 (14.23	)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 (218.13	)	 (316.65	)	 98.52		 31.11

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ	 12,762.39		 14,057.74		 (1,295.35	)	 (9.21	)

บริษัทย่อย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 30,506.13		 31,812.18		 (1,306.05	)	 (4.11	)

  ก�าไรสะสม	 -	 ยังไม่ได้จัดสรร	 ลดลง	 164.00	 ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	 14.23	 จากการจ่ายเงินปันผลให้กับ													

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.0223	บาท/หุ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม	2559	เป็นหลัก

  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 เพิ่มข้ึน	 98.52	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	 31.11	 ส่วนใหญ่เกิดจาก

รายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	โดยแบ่งเป็น	2	รายการ	ดังนี้

(1)	 การบัญชีส�าหรับการป้องกันความเสี่ยง	 (Hedge	 Accounting)	 ของ	 NN2	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก																

อตัราแลกเปลีย่นของรายได้จากการขายไฟฟ้าสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ	ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตโดยก�าหนดให้													

รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง	 (Hedged	 Item)	 และเงินกู้ยืม											

ระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกันความเสี่ยง	 (Hedging	 Instrument)												

ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของก�าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

(2)	 การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของ	BIC	 และ	

XPCL	 โดยก�าหนดให้กระแสเงินสดเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่ายเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง	 (Hedged	

Item)	และตราสารอนุพันธ์	 Interest	Rate	Swap	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง	 (Hedging	

Instrument)	ซึง่จะสามารถลดความผนัผวนของก�าไรขาดทนุจากการตมีลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ได้

	 	 ทั้งนี้	ส่วนที่มีประสิทธิผล	(Effective	Portion)	ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน

ความเส่ียงในกระแสเงนิสดจะรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่แทนการรบัรูโ้ดยผ่านก�าไรขาดทนุของบริษทั	และจะถกูโอน

ไปรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุน
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อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 31	ธ.ค.	2559	 31	ธ.ค.	2558	 เปลี่ยนแปลง

งบการเงินรวม	(เท่า)	 0.94	 0.72	 0.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ	(เท่า)	 0.22	 0.03	 0.19

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ 
31	ธ.ค.	2559	 31	ธ.ค.	2558	 เปลี่ยนแปลง

	ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	

งบการเงินรวม	(เท่า)	 0.67		 0.53		 0.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ	(เท่า)	 (0.03	)	 (0.05	)	 0.02

5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
 5.1 แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน
  ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	จ�านวน	2,279.59	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	จ�านวน	139.01	ล้านบาท	หรือ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.49	ดังนี้	

หน่วย:	ล้านบาท

	 รายการ	 รายปี	 เปลี่ยนแปลง

	 2559	 2558	 เพิ่ม(ลด)	 ร้อยละ

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 3,740.25		 4,058.19		 (317.94	)	 (7.83	)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 (7,148.19	)	 (6,984.38	)	 (163.81	)	 (2.35	)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 3,546.52		 3,234.31		 312.21		 9.65

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด	 0.42		 2.33		 (1.91	)	 (81.97	)

และรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 139.00		 310.45		 (171.45	)	 (55.23	)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	 2,140.58		 1,830.13		 310.45		 16.96

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	 2,279.59		 2,140.58		 139.01		 6.49

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 จ�านวน	 3,740.25	 ล้านบาท	 เกิดจากก�าไรสุทธิซึ่งเป็นผลการด�าเนินงาน												

ตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	จ�านวน	7,148.19	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการ

ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นของโครงการ	BIC	2	และน�าเงินไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว	

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 จ�านวน	 3,546.52	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จ�านวน	

4,000.00	ล้านบาท	และเบิกเงินกู้เพิ่มเติมส�าหรับการก่อสร้างโครงการ	BIC2	เป็นหลัก	

 5.2 ความเพียงพอของสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง		 31	ธ.ค.	2559	 31	ธ.ค.	2558	 เปลี่ยนแปลง

งบการเงินรวม	(เท่า)	 5.15	 2.15	 3.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ	(เท่า)	 121.19	 27.81	 93.38
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (กลุ่มบริษัท)																							
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 งบแสดง																											
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบ																		
งบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	 และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ																					
บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน
	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงินสด	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	
จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ												
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทั
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	 ในส่วนที่
เกีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ	และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ	ตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนด
นัน้ด้วย	ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ของข้าพเจ้า
 
เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ 
	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั	ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวม	
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย	 การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า																				
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง												
อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	11	และข้อ	12	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มียอดคงเหลือ
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ	เป็นจ�านวน	11,499	ล้านบาท	ซึ่งเป็น
จ�านวนเงินที่มีนัยส�าคัญ	 ฝ่ายบริหารจึงต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการคาดการณ์ผลการด�าเนินงาน	 และประมาณการ												
กระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทฯ	 คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน	 รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโต																
ในระยะยาว	และข้อสมมติอื่นที่เหมาะสมในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
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	 ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุม

ร่วมกัน	 ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินกระบวนการพิจารณาแบบจ�าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ											

เลือกใช้	ประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�าแผนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเงินลงทุนดังกล่าว	โดยการ

ท�าความเข้าใจในกระบวนการที่ท�าให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว	 เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและ

ภายในของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	และสอบทานประมาณการกระแสเงินสดกับผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

ประเมินอัตราคิดลดโดยวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ	 และทดสอบการค�านวณประมาณการ									

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามแบบจ�าลองทางการเงิน	 รวมถึงพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง											

ข้อสมมติที่ส�าคัญต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้	

 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	15	ในระหว่างปี	2559	บริษัทย่อยได้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งที่	 2	 และโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 โดยต้นทุนโครงการ

ระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 อุปกรณ์เครื่องจักร	 ต้นทุนอ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหา

สินทรัพย์	และต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ

ระหว่างก่อสร้าง	 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจท่ีส�าคัญในการพิจารณาและบันทึกต้นทุนโครงการดังกล่าว	 รวมถึงการ																

หยุดรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการหากเข้าเงื่อนไขตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางเงิน

	 ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	 การจ่าย										

ช�าระเงิน	การจัดท�ารายงานทางการเงิน	รวมถึงวิธีการและดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการบันทึกรายการ	ต้นทุนโครงการ

ระหว่างก่อสร้าง	และได้สุ่มตัวอย่างตรวจสอบรายการต้นทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี	รวมทั้งทดสอบการค�านวณและ

การบนัทกึต้นทนุการกูย้มืเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้าง	และตรวจสอบว่าต้นทนุโครงการเป็นสนิทรัพย์

ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้ายังได้ประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอ่ืน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท	 (แต่ไม่รวมถึง														

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	 ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ี											

ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่มัน่	

ในรูปแบบใดๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น																							

มีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	 หรือปรากฏว่า

ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล																		

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการ									

ด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
	 ผูบ้ริหารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน																

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง															

การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที	่									

ด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

อีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก										

การแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่	ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด	และเสนอรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป	ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรือข้อผดิพลาดและถือว่ามสีาระส�าคญั

เมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ	

ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

เหล่านัน้	และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง								

ที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน																	

การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ																	

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ								

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

•	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร	 และ									

สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	
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หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	

ของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องในงบการเงนิ	หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ข้าพเจ้า

จะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที	่																

ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้															

กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

•	 ประเมนิการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

•	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนด

แนวทางการควบคุมดูแล	 และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว												

ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้	

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบ

ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ

ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้า															

เชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

	 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 	 ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุดในการ											

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบัุนและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ที่ยาก																

ที่จะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถ													

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ

สื่อสารดังกล่าว

	 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ	นางสาว	วราพร	ประภาศิริกุล

    

	 	 	 	 วราพร	ประภาศิริกุล

	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4579

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

กรุงเทพฯ : 22 กุมภำพันธ์ 2560



รายงานประจำาปี 2559170

(หน่วย:	บาท)

	 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 หมายเหตุ	 2559	 2558	 2559	 2558

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7	 	2,279,585,182		 	2,140,584,830		 	480,313,830		 	270,888,704	

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น	 7	 	213,556,232		 	528,774,885		 -	 -

เงินลงทุนชั่วคราว	 8	 	4,195,714,414		 	1,182,239,606		 	4,088,993,554		 	1,105,555,626	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 6,	9	 	719,718,313		 	1,219,268,919		 	22,879,746		 	17,724,660	

อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	 	 	49,227,836		 	47,227,753		 -	 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	208,209,383		 	77,606,258		 	3,429,437		 	2,602,171	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 		 7,666,011,360		 	5,195,702,251		 	4,595,616,567		 	1,396,771,161	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	 10	 	792,509,698		 	1,220,677,307		 -	 -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 11	 -	 -	 	11,305,761,474			11,305,761,474	

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 12	 	272,234,417		 	261,067,824		 	192,938,970		 	192,938,970	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 13	 	6,098,940,274		 	4,815,999,217		 	6,161,749,200		 	4,862,700,000	

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	-	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 14	 	4,767,187,804		 	5,009,534,821		 -	 -

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	-	

	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย	 14	 	6,042,091,585		 	6,321,028,392		 -	 -

เงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับต้นทุนโครงการ	 6	 	100,268,889		 -	 -	 -

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	 15	 	4,743,104,366		 	1,614,807,030		 -	 -

สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน�้าภายใต้

	 สัญญาสัมปทาน	 16	 	23,240,066,101		 	24,312,865,393		 -	 -

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 17	 	5,374,175,956		 	5,610,909,139		 	46,785,044		 	52,023,874	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	23,052,325		 -	 -	 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	185,623,661		 	203,951,235		 	5,464,752		 	5,173,568	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 51,639,255,076		 	49,370,840,358		 	17,712,699,440			16,418,597,886	

รวมสินทรัพย์	 	 	59,305,266,436		 	54,566,542,609		 	22,308,316,007			17,815,369,047 

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย:	บาท)

	 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 หมายเหตุ	 2559	 2558	 2559	 2558

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนี้สินหมุนเวียน 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 6,	18	 	512,506,705		 	618,638,343		 	23,445,895		 	13,208,319	

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด	

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 	 	1,443,892		 	1,873,632		 	1,443,892		 	1,873,632	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 19	 	932,295,598		 	1,765,675,455		 -	 	30,000,000	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 		 4,891,306		 	131,069		 -	 -

เงินประกันผลงาน		 6	 	806,492		 	95,237		 	88,037		 	88,037	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 		 36,482,634		 	30,005,726		 	12,943,657		 	5,049,588	

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 		 1,488,426,627		 	2,416,419,462		 	37,921,481		 	50,219,576	

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก	

	 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 	 	411,266		 	1,855,158		 	411,266		 	1,855,158	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจาก	

	 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 19	 	23,103,707,121		 	20,138,630,012		 -	 	439,159,761	

หุ้นกู้	 20	 	3,992,581,147		 -	 	3,992,581,147		 -

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	 		 21,746,488		 	24,661,190		 -	 -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 		 22,577,895		 	15,107,034		 	10,096,237		 	7,262,537	

หนี้สินระยะยาวอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6,	21	 	169,687,699		 	157,687,658		 -	 -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	27,310,711,616		 	20,337,941,052		 	4,003,088,650		 	448,277,456	

รวมหนี้สิน	 	 	28,799,138,243		 	22,754,360,514			 4,041,010,131			 498,497,032

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนเรือนหุ้น	 23	 	

	 ทุนจดทะเบียน	 	

	 	 หุ้นสามัญ	9,240,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 	9,240,000,000		 	9,240,000,000			 	9,240,000,000			 	9,240,000,000	

	 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	 	

	 	 หุ้นสามัญ	7,370,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 7,370,000,000		 	7,370,000,000			 	7,370,000,000			 	7,370,000,000	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 23	 9,522,332,101		 	9,522,332,101			 	9,522,332,101			 	9,522,332,101	

ก�าไรสะสม

	 	 จัดสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย	 24	 81,117,511		 	26,343,853			 	81,117,511			 	26,343,853	

	 	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	988,419,024		 1,152,418,946			 	1,266,884,041			 	390,535,539	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	(218,132,295	)	 (316,649,666	)	 26,972,223			 	7,660,522	

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	17,743,736,341		 17,754,445,234			 	18,267,305,876			 	17,316,872,015	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย		 	12,762,391,852		 14,057,736,861			 -		 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	30,506,128,193		 31,812,182,095			 	18,267,305,876			 	17,316,872,015	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	59,305,266,436		 54,566,542,609			 	22,308,316,007			 	17,815,369,047

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559



รายงานประจำาปี 2559172

(หน่วย:	บาท)

	 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 หมายเหตุ	 2559	 2558	 2559	 2558

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย	 	

	 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า	 6	 6,149,624,650			 	6,585,089,829			 -		 -

	 รายได้จากการขายไฟฟ้า	-	เงินส่วนเพิ่มราคา

	 รับซื้อไฟฟ้า	 	 	106,431,360			 	111,416,640			 -		 -

รายได้ค่าบริหารโครงการ	 6	 62,686,196			 	60,591,241			 	249,254,738			 	189,928,260	

รายได้เงินปันผล	 6,	11,	12	 -		 -		 	1,175,374,307			 	315,459,522	

รายได้อื่น	 	

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 	21,790,245			 	30,548,788			 	1,132,379			 	8,150,293	

	 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 -			 41,874,201			 -		 -

	 อื่นๆ	 	 	18,650,508			 	21,171,135			 	16,112,621			 	7,957,125	

รวมรายได้	 	 	6,359,182,959			 	6,850,691,834			 	1,441,874,045			 	521,495,200	

ค่าใช้จ่าย  

ต้นทุนขาย	 	

	 ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน�้า	 6	 	3,553,411,092			 	4,023,695,873			 -		 -

	 ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

	 ตัดจ�าหน่าย	 	 	521,283,824			 	521,283,824			 -		 -

ต้นทุนการบริหารโครงการ	 	 	96,666,426			 	73,122,554			 	96,666,426			 	73,122,554	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 6	 769,846,913			 	344,562,797			 	139,350,086			 	103,376,149	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 	44,645,190			 -		 	14			 	2,119	

รวมค่าใช้จ่าย	 	 	4,985,853,445			 	4,962,665,048			 	236,016,526			 	176,500,822	

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน

	 ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	1,373,329,514			 	1,888,026,786			 	1,205,857,519			 	344,994,378	

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 12	 27,366,593			 	35,749,932			 -		 -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 13	 (52,343,125	)	 	(27,180,654	)	 -		 -

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  	1,348,352,982			 	1,896,596,064			 	1,205,857,519			 	344,994,378	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 	(1,140,613,414	)	 	(1,110,185,022	)	 	(110,384,359	)	 	(23,719,628	)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	207,739,568			 	786,411,042			 	1,095,473,160			 	321,274,750	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 27	 	(13,641,824	)	 	(292,709	)	 	-	 	-

ก�าไรส�าหรับปี	 	 	194,097,744			 	786,118,333			 	1,095,473,160			 	321,274,750	
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย:	บาท)

	 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 หมายเหตุ	 2559	 2558	 2559	 2558

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:	 	

รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง  

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 	 	19,919,846			 	5,690,534			 	19,311,701			 	5,653,915	

ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง	 	

			ในกระแสเงินสด	 	 	113,086,811			 	(438,831,468	)	 -		 -

บวก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้	 	 	23,052,325			 -		 -		 -

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 ในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	 	 	156,058,982			 	(433,140,934	)	 19,311,701			 	5,653,915	

รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง  

ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 107,690			 -		 -		 -

  

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	 	 	156,166,672			 	(433,140,934	)	 19,311,701			 	5,653,915	

  

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 	350,264,416			 	352,977,399			 	1,114,784,861			 	326,928,665

การแบ่งปันก�าไร  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	55,054,737		 411,875,203			 	1,095,473,160			 	321,274,750	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย	 	 139,043,007		 374,243,130			

	 	 		 	 194,097,744		 786,118,333			

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	153,642,107		 220,894,438			 	1,114,784,861			 	326,928,665	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย	 	 196,622,309		 132,082,961			

	 	 		 	 350,264,416		 352,977,399			

ก�าไรต่อหุ้น	 29	 	

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 		 		 		 		

	 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 0.01		 0.06			 	0.15			 	0.05	

          

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(หุ้น)	 	 7,370,000,000		 6,611,753,425			 	7,370,000,000			 	6,611,753,425	

          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย:	บาท)

	 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 	 2559	 2558	 2559	 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี	 	207,739,568		 786,411,042				 1,095,473,160				 321,274,750	

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)		 	

	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 1,338,941,061			 	1,344,430,156			 	7,262,514			 	6,402,060	

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 (27,366,593	)	 	(35,749,932	)	 -		 -

	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 52,343,125			 	27,180,654			 -		 -

	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์	 72,922			 	826,382			 	51,539			 	(29,203	)

	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 19,822,075			 	(25,772,691	)	 -		 -

	 ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

	 และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	 13,103,640			 	11,790,507			 	2,615,006			 	168,048	

	 ตัดจ�าหน่ายต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	 377,609,936			 -		 -		 -

	 ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าตัดจ�าหน่าย	 521,283,824			 	521,283,824			 -		 -

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 1,196,463,589			 	1,112,749,976			 	107,681,435			 	23,551,580	

	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 5,574,343			 	4,245,276			 	2,833,700			 	2,137,801	

	 รายได้เงินปันผล	 -		 -		 	(1,175,374,307	)	 	(315,459,522	)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	 	

	 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 3,705,587,490			 	3,747,395,194			 	40,543,047			 	38,045,514	

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	500,821,449			 	261,309,745			 	(5,155,086	)	 	930,472	

	 อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	 (2,000,083	)	 	(2,280,598	)	 -		 -

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 (104,826,756	)	 	(24,045,246	)	 	(380,466	)	 	2,410,244	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 9,367,609			 	(11,687,708	)	 	(825,530	)	 	(681,704	)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 (243,014,960	)	 	151,913,596			 	5,967,600			 	2,353,274	

	 เงินประกันผลงาน	 711,255			 	(2,266,289	)	 -		 -

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 6,476,908			 	(11,558,349	)	 	7,894,069			 	471,361	

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 3,873,122,912			 	4,108,780,345			 	48,043,634			 	43,529,161	

	 จ่ายดอกเบี้ย	 (123,542,315	)	 	(49,949,016	)	 	(101,667,421	)	 	(23,561,484	)

	 จ่ายภาษีเงินได้	 (9,331,108	)	 	(641,742	)	 	(446,799	)	 	(251,720	)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 3,740,249,489			 	4,058,189,587			 	(54,070,586	)	 19,715,957

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย:	บาท)

	 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 	 2559	 2558	 2559	 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 313,924,905			 	(12,828,015	)	 -		 -
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง	(เพิ่มขึ้น)		 408,831,724			 	(2,661,083	)	 -		 -
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	 (2,993,554,961	)	 (941,500,306	)	 	(2,964,126,227	)	 (920,257,477	)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	 -		 -		 -		 	(221,686,074	)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	 (1,299,049,200	)	 	(4,862,700,000	)	 (1,299,049,200	)	 (4,862,700,000	)
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 (3,393,180,875	)	 (1,103,747,617	)	 -		 -
เงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น	 (100,268,889	)	 -		 -		 -
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น	 (26,501,443	)	 (63,295,069	)	 (5,158,548	)	 (27,689,415	)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์	 1,273,023			 	10,555,564			 -		 	10,504,666	
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 -		 -		 	1,159,174,307			 	304,959,522	
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 16,200,000			 	10,500,000			 	16,200,000			 	10,500,000	
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ	 	
	 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	 (75,861,673	)	 (18,703,832	)	 -		 -
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (7,148,187,389	)	 (6,984,380,358	)	 (3,092,959,668	)	 	(5,706,368,778	)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	  
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	 -		 	120,113,922			 -		 -
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 -		 	(71,333,690	)	 -		 -
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 2,536,157,355			 	(982,539,000	)	 	(470,000,000	)	 (15,000,000	)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	 4,000,000,000			 -		 	4,000,000,000			 -
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้	 (383,579,254	)	 (34,042,500	)	 -		 -
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้	 (9,193,620	)	 -		 	(9,193,620	)	 -
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 -		 	5,595,423,441			 -		 	5,595,423,441	
จ่ายดอกเบี้ย	 (940,548,182	)	 (1,033,401,022	)	 -		 -
เงินปันผลจ่าย	 (164,351,000	)	 (109,997,660	)	 (164,351,000	)	 (109,997,660	)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	 (1,491,967,318	)	 (249,913,476	)	 -		 -
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 3,546,517,981			 	3,234,310,015			 	3,356,455,380			 	5,470,425,781	
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด
	 และรายการเทียบเท่าเงินสด	 420,271			 	2,333,003			 -		 -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 139,000,352			 	310,452,247			 	209,425,126			 	(216,227,040	)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 2,140,584,830			 	1,830,132,583			 	270,888,704			 	487,115,744	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	 2,279,585,182			 	2,140,584,830			 	480,313,830			 	270,888,704	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด		 		 		 		 	
	 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	 		 		 		 	
	 	 เจ้าหนี้ค่าโครงการ	และเจ้าหนี้อื่น	 133,925,384			 	47,355,709			 	-			 	-	
	 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่าย	 142,967			 	185,567			 	-			 	-	
			อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 -			 	-			 	-			 	201,885	
         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลท่ัวไป
	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 จัดตั้งข้ึนเป็นบริษัทจ�ากัดเมื่อวันท่ี	 8	 มิถุนายน	 2554	 และ																				
มภีมูลิ�าเนาในประเทศไทย	และได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั	ตามพระราชบญัญติั	บรษิทัมหาชนจ�ากดั	
พ.ศ.	 2535	 เมื่อวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2556	 โดยมีบริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง																					
ในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือ	การลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า	และ				
ให้บริการค�าปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
	 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู่ที่	 เลขที่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ชั้น	 19	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	 แขวงดินแดง									
เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
	 2.1	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี	 28	 กันยายน	 2554	 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543
	 	 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ	ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	งบการเงนิฉบับภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
	 	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
	 2.2	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก)	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	
“บริษัทฯ”)	และบริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปนี้

    
จัดตั้งขึ้นใน

 อัตราร้อยละ
	 	 ชื่อบริษัท	 ลักษณะธุรกิจ	

ประเทศ
 ของการถือหุ้น

	 	 	 	 	 2559	 2558
	 	 	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	
	 (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)    
บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	 ลงทุนในบริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	 ไทย	 56	 56
	 (รวมส่วนได้เสียในบริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	
	 จ�ากัด)	 		
บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100
	 	 	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า	 ไทย	 65	 65
	 	 	 และพลังงานอื่นทุกประเภท
บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จ�ากัด(1)	 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100
บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จ�ากัด(1)	 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100
บริษัท	วิส	โซลิส	จ�ากัด(1)	 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100
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จัดตั้งขึ้นใน

 อัตราร้อยละ
	 	 ชื่อบริษัท	 ลักษณะธุรกิจ	

ประเทศ
 ของการถือหุ้น

	 	 	 	 	 2559	 2558
	 	 	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ
บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จ�ากัด(1)	 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100
บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จ�ากัด(1)	 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100
	 (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ)    
บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	(ถือหุ้นโดย	 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 สาธารณรัฐ	 42	 42
	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี		 โครงการพลังน�้า	น�้างึม	2	 ประชาธิปไตย	
	 จ�ากัด	ในอัตราร้อยละ	75)		 	 ประชาชนลาว	
(1)	ยังไม่ได้เริ่มดำาเนินธุรกิจการค้า

ข)	 บริษัทฯ	 จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้	 หากบริษัทฯ	 มีสิทธิได้รับหรือ																						
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน	 และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่ง													
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้	

ค)	 บริษัทฯ	น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	มีอ�านาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ	สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น	

ง)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ	
จ)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจาก																					

งบการเงินรวมนี้แล้ว	
ฉ)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 คือ	 จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย

ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ	 และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและ														
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

	 2.3	บริษัทฯ	จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม										
ตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
	 	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2558)									
และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี	ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่	1	มกราคม	2559	มาถือปฏิบัติ	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและ
ค�าศพัท์	การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว
มาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
	 	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2559)	 รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ	 ซึ่งม	ี																										
ผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี	 1	 มกราคม	 2560	 มาตรฐานการรายงาน												
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ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน									
ระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	 การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ											
ผู้ใช้มาตรฐาน	
 	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับปรับปรุง	 และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ	
อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ	สรุปได้ดังต่อไปนี้
	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก�าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 เงินลงทุน											
ในการร่วมค้า	และเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้	ตามที่อธิบาย
ไว้ในมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 28	 (ปรับปรุง	 2559)	 เรื่อง	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	 ทั้งนี้	 กิจการต้องใช้												
วิธกีารบนัทกึบญัชเีดยีวกนัส�าหรบัเงนิลงทนุแต่ละประเภทและหากกจิการเลอืกบนัทกึเงนิลงทนุดงักล่าวตามวธิส่ีวนได้เสยี
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
	 	 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน�ามาตรฐาน				
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ		

4. นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ
 4.1 การรวมธุรกิจ
	 	 บริษัทฯ	บันทึกบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ	บริษัทฯ	 (ผู้ซื้อ)	 วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจ
ด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันที่ซื้อ	 และจ�านวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ	ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง	ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	(ถ้ามี)	ในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมนั้น	
	 	 บริษทัฯ	บันทกึต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้ธรุกจิเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีต้่นทนุดงักล่าวเกดิขึน้และเมือ่ได้รบับรกิาร	

 4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
	 	 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า
	 	 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
	 	 รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน�้าคิดจากปริมาณไฟฟ้าท่ีตกลงขายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต															
แห่งประเทศไทย	 (ปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายจริง	 และปริมาณไฟฟ้าท่ีพร้อมจ่าย	 ซ่ึงรอค�าส่ังผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต										
แห่งประเทศไทย)	ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	
	 	 รายได้จากการขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าและการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ	(ค่า	Ft)	สุทธิจากค่าด�าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	 	 รายได้ค่าบริหารโครงการ
	 	 รายได้ค่าบริหารโครงการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน
	 	 ดอกเบี้ยรับ
	 	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
	 	 เงินปันผลรับ
	 	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
		 	 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย
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 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่ม	ี																							
สภาพคล่องสูง	ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้	

 
 4.4 ลูกหน้ีการค้า
	 	 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
ส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	 ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ์											
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้	

 4.5 อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
	 	 อะไหล่และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน	(ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต�่ากว่า	และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

 4.6 เงินลงทุน
ก)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์

ดังกล่าวบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 และจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่าย														
หลักทรัพย์นั้นออกไป

ข)	 เงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัและบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวมแสดงมลูค่าตามวธิส่ีวนได้เสยี
ค)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุน
	 	 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 4.7 สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและค่าตัดจำาหน่าย
	 	 บริษัทฯ	 บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 (สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า)	 ที่ได้มา
จากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น	ณ	 วันที่ซื้อธุรกิจ	 ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก	 สิทธิในการ									
ด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)
	 	 บริษัทฯ	 คิดค่าตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าที่เหลือ
อยู่ของบริษัทย่อย	นับจากวันที่บริษัทฯ	มีอ�านาจควบคุมบริษัทย่อย	หรือในกรณีที่บริษัทย่อยยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า	ณ	 วันที่บริษัทฯ	 มีอ�านาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น	 บริษัทฯ	 จะเร่ิมคิดค่าตัดจ�าหน่ายนับจากวันท่ีบริษัทย่อย										
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 (ประมาณ	10	ถึง	27	ปี)	 เเละจะมีการประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯ	 จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการ																			
ตัดจ�าหน่ายของสิทธิในการด�าเนินการผลิตเเละจ�าหน่ายไฟฟ้าทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย																
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 4.8 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
	 	 บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์											
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างรวมถึงค่าบริหารและจัดการโครงการ	 ค่าท่ีปรึกษา	 ค่าออกแบบ	 ดอกเบ้ียจ่าย	 และ																				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า



รายงานประจำาปี 2559182

 4.9 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาภายใต้สัญญาสัมปทาน
  บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	บันทึกต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน�้า 
น�้างึม	2	เป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ	“สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน�้าภายใต้สัญญาสัมปทาน”	ในงบแสดงฐานะการเงิน	
	 	 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน�้าภายใต้สัญญาสัมปทานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	 เเละ																							
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	 (ถ้ามี)	 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน�้าภายใต้สัญญาสัมปทาน															
ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์	 โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานโดยประมาณ	 27	 ปี																	
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 4.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา
	 	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	 เเละ																			
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)
	 	 ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์	โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
	 	 	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 25	ปี
	 	 	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและอุปกรณ์	 5	ถึง	25	ปี
	 	 	 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน	 3	ปี	5	ปี	และ	10	ปี
	 	 	 ยานพาหนะ	 5	ปี
	 	 	 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าของบริษัทย่อย	 10	ปี	และ	24	ปี
	 	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
	 	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 4.11 ต้นทุนการกู้ยืม
	 	 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่น�าไปใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้พร้อมใช้	 ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได	้													
ตามที่มุ่งประสงค์	 ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ	 ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบ้ีย													
และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

 4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	 หรือ																					
ถูกบริษัทฯ	ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ	
	 	 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารส�าคัญ	 กรรมการหรือพนักงานของ				
บริษัทฯ	ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
 
 4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
	 	 สัญญาเช่าที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้
กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน	 สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า															
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	 ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า	สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
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	 	 สัญญาเช่าท่ีดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน																
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 จ�านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไร											
หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

 4.14 เงินตราต่างประเทศ
	 	 บริษัทฯ	 แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท	 ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ													
ด�าเนินงานของบริษัทฯ	 รายการต่างๆ	 ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการ														
ด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
	 	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันส้ินรอบ				
ระยะเวลารายงาน	
	 	 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน								
ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ารวมเป็น													
ส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

 4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
และบริษทัย่อย	หากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
 
 4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน	 ค่าจ้าง	 โบนัส	 รางวัลประจ�าปีและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม																
เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
	 	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
  โครงกำรสมทบเงิน
	 	 บริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และพนักงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ																									
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของ												
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 เงินที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจ่ายสมทบ								
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
  โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
	 	 บริษัทฯ	และบรษัิทย่อยมภีาระส�าหรับเงนิชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	
ซึ่งบริษัทฯ	และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน
	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 โดยใช้วิธ	ี																	
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	 (Projected	 Unit	 Credit	 Method)	 โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท�าการประเมิน																			
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	
	 	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuarial	 gains	 and	 losses)	
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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 4.17 ประมาณการหน้ีสิน
	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ	์									
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	 และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป										
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	และบริษัทฯ	และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
 
 4.18 ภาษีเงินได้
	 	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี											
ของรัฐ	โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากรและสัญญาสัมปทาน
	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	
	 	 บรษิทัฯ	และบรษัิทย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสยีภาษทีกุรายการ	
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษัิทฯ	และบรษัิทย่อยจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
	 	 บริษทัฯ	และบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีทุกสิน้รอบระยะเวลา
รายงานและจะท�าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว	หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะไม่มี
ก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

 4.19 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการป้องกันความเส่ียง
	 	 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
	 	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและบริษัทร่วมได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย	คือ	สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	
	 	 ตราสารอนุพันธ์จะบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	 วันที่เข้าท�ารายการ	 และมีการวัดมูลค่า						
ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม	 โดยใช้อัตราที่ก�าหนดโดยตลาด	ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 ก�าไรหรือขาดทุนจาก											
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมูลค่ายุติธรรม
เป็นก�าไรและบันทึกเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมูลค่ายุติธรรมเป็นขาดทุน	 อย่างไรก็ตาม	 หากตราสารอนุพันธ์เข้าเง่ือนไข											
มีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง	 การบันทึกรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม														
จะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง
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	 	 การบัญชีส�าหรับการป้องกันความเสี่ยง	-	การป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด
	 	 บรษัิทย่อยและบริษทัร่วมจะน�าการบัญชสี�าหรับการป้องกนัความเสีย่งมาใช้เมือ่การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว
สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน	และสามารถวัดผลของการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงของมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทีใ่ช้ป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวน
ของกระแสเงนิสดทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่งประเภทใดประเภทหน่ึง	ซึง่เกดิจากสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ
หรือรายการพยากรณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะเกิดในอนาคต	 (Highly	 probable	 forecast	 transactions)												
และสามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	และเมื่อรายการที่มีการป้องกัน
ความเส่ียงจากกระแสเงินสดได้เกิดขึ้น	 จะโอนก�าไรหรือขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 เป็นก�าไรหรือ
ขาดทุนในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ	 ก�าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของมลูค่ายติุธรรมของเครือ่งมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงจะถูกรับรูไ้ปยงัส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ
ทันที

 4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 	 มลูค่ายตุธิรรม	หมายถงึ	ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีสิ้น
ให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 (ผู้ร่วมในตลาด)	ณ	 วันที่วัดมูลค่า	
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน													
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	และ
พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	
	 	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน											
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้
	 	 ระดับ	1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
	 	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
	 	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	
	 	 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี
	 ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ในบางสถานการณ์ฝา่ยบรหิารอาจต้องใช้การประมาณ
และการตั้งสมมติฐาน	 ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ด้วยเหตุนี	้											
ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
	 ในระหว่างปี	บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน	รายการธรุกจิดงักล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	 และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น												
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้	
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(หน่วย:	ล้านบาท)

   
งบการเงินรวม

	 งบการเงิน 
นโยบาย   	 เฉพาะกิจการ

	 การก�าหนดราคา	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558	

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย    
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)	 	 	 	 	
รายได้ค่าบริหารโครงการ	 -	 -	 187	 129	 ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	 -	 -	 1,159	 305	 ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	 -	 -	 1	 1	 ราคาตามสัญญา
     
รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    
เงินปันผลรับ	 -	 -	 16	 11	 ตามที่ประกาศจ่าย
     
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     
รายได้ค่าบริหารโครงการ	 63	 36	 63	 36	 ราคาตามสัญญา
     
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
รายได้จากการขายไฟฟ้า	 3,815	 3,883	 -	 -	 ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริหารโครงการ	 -	 25	 -	 25	 ราคาตามสัญญา
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	 4,282	 1,061	 -	 -	 ราคาตามสัญญาก่อสร้าง
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน�้า	 1,932	 2,426	 -	 -	 ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 17	 29	 9	 10	 ราคาตามสัญญา	
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	 42	 250	 -	 -	 ตามที่ประกาศจ่าย
 
	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	มีรายละเอียด
ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

    
 งบการเงินรวม

	 งบการเงิน

    ลักษณะความสัมพันธ์	 	 เฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	9)     

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

	 บริษัทย่อย	 	 -	 -	 17,211	 11,699

	 บริษัทร่วม	 	 5,485	 5,334	 5,485	 5,334

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

	 -	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	 483,426	 923,471	 -	 -

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	

	 	 	 	 	 488,911	 928,805	 22,696	 17,033
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(หน่วย:	พันบาท)

    
 งบการเงินรวม

	 งบการเงิน

    ลักษณะความสัมพันธ์	 	 เฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

-	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	 141	 -	 -	 -

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการ	 	 489,052	 928,805	 22,696	 17,033

	 ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับต้นทุนโครงการ

-	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

	 -	 บริษัท	ช.การช่าง	(ลาว)	จ�ากัด	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	 100,269	 -	 -	 -

     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	18)     

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

	 -	 บริษัท	พีที	จ�ากัดผู้เดียว	 เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	 8,413	 42,141	 -	 -

	 -	 บริษัท	ราช	-	ลาว	เซอร์วิส	จ�ากัด	 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	 -	 184,647	 -	 -

	 -	 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	 1,708	 1,702	 -	 -

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย

	 -	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	 21,416	 3,147	 -	 -

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย

	 -	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย	 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	 68,929	 72,080	 -	 -

		 	 ประชาชนลาว	

	 -		บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	 119,271	 147,812	 -	 -

	 -		บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จ�ากัด	 มีกรรมการร่วมกัน	 81	 63	 -	 -

	 -		บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	 มีกรรมการร่วมกัน	 5,458	 5,480	 -	 -

	 	 	 	 	 225,276	 457,072	 -	 -

     

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 ก)	เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	-	กิจการ

	 				ที่เกี่ยวข้องกัน     

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

	 -	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	 มีกรรมการร่วมกัน	 23,710	 46,111	 -	 -
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(หน่วย:	พันบาท)

    
 งบการเงินรวม

	 งบการเงิน

    ลักษณะความสัมพันธ์	 	 เฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

	 ข)	เจ้าหนี้ค่าโครงการ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

	 -	 บริษัท	พีที	จ�ากัดผู้เดียว	 เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	 -	 1,000	 -	 -

	 -	 บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จ�ากัด	 มีกรรมการร่วมกัน	 698	 691	 -	 -

	 -	 บริษัท	ช.การช่าง	(ลาว)	จ�ากัด	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	 110,668	 -	 -	 -

	 	 	 	 	 111,366	 1,691	 -	 -

     

	 ค)	เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

	 บริษัทร่วม	 	 -	 509	 -	 255

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

	 -	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	 มีกรรมการร่วมกัน	 293	 701	 169	 246

	 -	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	 เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	 253	 236	 -	 -

	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

	 -	 บริษัท	ราช	-	ลาว	เซอร์วิส	จ�ากัด	 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	 -	 1,333	 -	 -

	 -	 บริษัท	ช.การช่าง	(ลาว)	จ�ากัด	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	 -	 6,980	 -	 -

	 -		บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จ�ากัด	 มีกรรมการร่วมกัน	 181	 340	 -	 -

	 	 	 	 	 727	 10,099	 169	 501

     

	 ง)	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	กิจการ

	 			ที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

	 -	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	 มีกรรมการร่วมกัน	 208	 -	 208	 -

     

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการ	 	

	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 	 361,287	 514,973	 377	 501

     

เงินประกันผลงาน	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

-	 บริษัท	พีที	จ�ากัดผู้เดียว	 เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	 674	 -	 -	 -

     

หนี้สินระยะยาวอื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

-		การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	 169,688	 157,688	 -	 -

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และ	 2558	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน												
ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น	 102.6	 74.1	 59.8	 28.9
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 3.3	 4.7	 1.4	 1.3
รวม		 105.9	 78.8	 61.2	 30.2

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันระยะส้ัน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:	พันบาท)

	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

เงินสด	 718	 769	 100	 100
เงินฝากธนาคาร	 2,278,867	 2,139,816	 480,214	 270,789
รวม		 2,279,585	 2,140,585	 480,314	 270,889

	 บริษัทย่อยได้จ�าน�าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	
เป็นจ�านวนประมาณ	1,616	ล้านบาท	(2558:	1,392	ล้านบาท)	ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้	 เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาวของบริษัทย่อย	 ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทย่อยสามารถถอนเงินฝากใน																
บัญชีธนาคารเพื่อน�าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานตามปกติได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบัญชี
 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.05	ถึง	1.50	ต่อปี 
(2558:	ร้อยละ	0.05	ถึง	1.80	ต่อปี)

 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันระยะส้ัน
	 บริษัท	 ไฟฟ้าน�้างึม	 2	 จ�ากัด	 ได้จ�าน�าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ	ณ	 วันท่ี																
31	 ธันวาคม	2559	 เป็นจ�านวน	214	ล้านบาท	 (2558:	 529	ล้านบาท)	 ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้	 เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน																			
เงินกูย้มืระยะยาวของบริษัทดงักล่าวตามเงือ่นไขในสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาว	โดยเงนิฝากธนาคารดงักล่าวมข้ีอจ�ากดัในการ
เบิกใช้	เพื่อกันไว้เป็นเงินส�าหรับการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน	6	เดือน
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว
(หน่วย:	พันบาท)

	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

เงินฝากประจ�าธนาคาร	 1,029	 57,662	 1,029	 1,015
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย    
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	 4,167,069	 1,116,880	 4,060,993	 1,096,880
บวก:	ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 27,616	 7,698	 26,972	 7,661
มูลค่ายุติธรรม	 4,194,685	 1,124,578	 4,087,965	 1,104,541
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	 4,195,714	 1,182,240	 4,088,994	 1,105,556

9. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน
(หน่วย:	พันบาท)

	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 488,911	 928,805	 22,696	 17,033
ค้างช�าระ	 	 	 	
	 ไม่เกิน	3	เดือน		 -	 -	 -	 -
	 3	-	6	เดือน	 -	 -	 -	 -
	 6	-	12	เดือน	 -	 -	 -	 -
	 มากกว่า	12	เดือน	 -	 -	 -	 -
รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 488,911	 928,805	 22,696	 17,033
ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 226,651	 283,113	 -	 -
ค้างช�าระ	 	 	 	
	 ไม่เกิน	3	เดือน		 -	 -	 -	 -
	 3	-	6	เดือน	 -	 -	 -	 -
	 6	-	12	เดือน	 -	 -	 -	 -
	 มากกว่า	12	เดือน	 -	 -	 -	 -
รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 226,651	 283,113	 -	 -
รวมลูกหนี้การค้า		 715,562	 1,211,918	 22,696	 17,033

ลูกหนี้อื่น    
เงินทดรอง	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 -	 22	 -	 -
ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 141	 -	 -	 -
ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 177	 39	 177	 39
ดอกเบี้ยค้างรับ	 3,838	 7,290	 7	 653
รวมลูกหนี้อื่น	 4,156	 7,351	 184	 692
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		 719,718	 1,219,269	 22,880	 17,725



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 191

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันระยะยาว
	 บริษัทย่อยได้จ�าน�าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	
เป็นจ�านวน	793	ล้านบาท	(2558:	1,278	ล้านบาท)	ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้	เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของ
กลุ่มบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวโดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวมีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้	เพื่อกันไว้
เป็นเงินส�ารองส�าหรับงานซ่อมบ�ารุงใหญ่โรงไฟฟ้า	โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	และจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	
ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตรงตามงวดที่ครบก�าหนดช�าระ

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 11.1	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

  
	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 สัดส่วนเงินลงทุน	 ราคาทุน

	 เงินปันผลที่บริษัทฯ	

  บริษัท	 	 	 	 รับในระหว่างปี	

	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558

	 	 	 	 	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)	 	 	 	
บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 6,606,750	 6,606,750	 56	 56	 9,249,450	 9,249,450	 1,013,740	 133,192
	 เอนเนอร์จี	จ�ากัด
บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	 234,250	 234,250	 100	 100	 527,062	 527,062	 39,939	 65,590
บริษัท	บางปะอิน	 1,707,050	 1,707,050	 65	 65	 1,522,501	 1,522,501	 105,495	 106,177
	 โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จ�ากัด(1)	 5,748	 5,748	 100	 100	 5,748	 5,748	 -	 -
บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	 250	 250	 100	 100	 250	 250	 -	 -
	 จ�ากัด(1)

บริษัท	วิส	โซลิส	จ�ากัด(1)	 250	 250	 100	 100	 250	 250	 -	 -
บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จ�ากัด(1)	 250	 250	 100	 100	 250	 250	 -	 -
บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์		 250	 250	 100	 100	 250	 250	 -	 -
	 จ�ากัด(1)

	 	 รวม	 	 	 	 	 11,305,761	 11,305,761	 1,159,174	 304,959

(1)	ยังไม่ได้เริ่มดำาเนินธุรกิจการค้า

	 11.2	 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ	
(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 สัดส่วนที่ถือโดย	 ส่วนได้เสียที่ไม่มี	 ก�าไรหรือขาดทุน	 เงินปันผลจ่าย
	 	 	 ส่วนได้เสีย	 อ�านาจควบคุม	 ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสีย	 ให้กับส่วนได้เสีย
  บริษัท	 ที่ไม่มีอ�านาจ	 ในบริษัทย่อย	 ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมใน	 ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
	 	 	 ควบคุม	 สะสม	 บริษัทย่อยในระหว่างปี	 ในระหว่างปี
	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558
	 	 	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)	 	 	 	 	 	
บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 44	 44	 11,875	 13,172	 81	 309	 1,435	 193
	 เอนเนอร์จี	จ�ากัด
บริษัท	บางปะอิน	 35	 35	 887	 885	 58	 65	 57	 57
	 โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
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	 11.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ	 ซึ่งเป็นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
	 	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย		 บริษัท	บางปะอิน
	 	 	 เอนเนอร์จี	จ�ากัด	 โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน	 2,074	 2,938	 972	 770
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 25,197	 25,981	 8,484	 6,185
หนี้สินหมุนเวียน	 911	 1,875	 476	 430
หนี้สินไม่หมุนเวียน	 15,929	 14,863	 7,019	 4,595

	 	 	 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
	 	 	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย		 บริษัท	บางปะอิน
	 	 	 เอนเนอร์จี	จ�ากัด	 โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

รายได้	 3,833	 3,945		 2,299	 2,670
ก�าไร		 602	 993		 191	 212
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 98	 (415)		 3	 (4	)
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 699	 578		 194	 208

	 	 สรุปรายการกระแสเงินสด
(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
	 	 	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย		 บริษัท	บางปะอิน
	 	 	 เอนเนอร์จี	จ�ากัด	 โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 3,185		 3,152		 547		 767
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (322	)	 (64	)	 (2,617	)	 (1,127	)
กระแสเงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 (3,071	)	 (2,895	)	 2,210		 702
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด
	 และรายการเทียบเท่าเงินสด	 -		 2		 -		 -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	
	 (ลดลง)	สุทธิ	 (208	)	 195		 140		 342
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 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด
	 บรษิทัฯ	ได้ลงนามในสญัญาสนบัสนนุทางการเงนิ	(Equity	Contribution	Agreement)	กบับรษิทั	เซาท์อสีท์	เอเชยี	
เอนเนอร์จ	ีจ�ากัด	และบรษิทั	ไฟฟ้าน�า้งมึ	2	จ�ากดั	(ผูกู้ร่้วม)	ผูถ้อืหุน้รายอืน่และผูใ้ห้กูข้องบรษิทัดังกล่าว	โดยบรษิทัฯ	ตกลง
ให้เงินสนับสนุนส�าหรับรายได้ส่วนขาดกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการไฟฟ้า	พลังน�้า	น�้างึม	3	ในอนาคต	ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การผลิตไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าว	 ท�าให้บริษัทดังกล่าว	 ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมเป็นจ�านวนเงิน												
ไม่เกิน	307.5	ล้านบาท	และบริษัทฯ	ตกลงให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจ�านวนไม่เกิน	205	ล้านบาท	หากผู้กู้ร่วมผิดนัด
ช�าระหนี้เงินกู้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	เกี่ยวกับการกู้ยืม	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	ไม่มี						
ภาระผูกพันตามสัญญาสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวแล้ว	เนื่องจากในเดือนกันยายน	2559	บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	
ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มผู้ให้กู้ใหม่ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	 เพื่อช�าระคืนเงินกู้ยืม												
ระยะยาวเดิม	ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	19
	 บริษัทฯ	ได้น�าใบหุ้นของบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	ไปจ�าน�าไว้กับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์
ค�้าประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	ที่มีต่อกลุ่มธนาคารดังกล่าว	

 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จำากัด
	 บริษัทฯ	ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับบริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	ผู้ถือหุ้นรายอื่นและ
ผู้ให้กู้ของบริษัทดังกล่าว	 โดยบริษัทฯ	 ตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีระบุไว้ในสัญญา										
กรณีที่ต้นทุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีมูลค่าเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้
	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จ�ากัด	 ได้รับช�าระเงินค่าหุ้นจาก												
ผู้ถือหุ้นจ�านวนรวมประมาณ	 337	 ล้านบาท	 จากการเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ	 25	 ของมูลค่าที่ตราไว้											
แต่ละหุ้นรวมจ�านวน	 122.8	 ล้านหุ้น	 และจากการเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ	 28.1	 ของมูลค่าที่ตราไว	้												
แต่ละหุ้นรวมจ�านวน	10.7	ล้านหุ้น
 
12. เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน
 12.1 รายละเอียดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

(หน่วย:	พันบาท)

    จดัตัง้	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 บริษัท	 ลกัษณะธรุกจิ	 ขึน้ใน	 สดัสว่นเงนิลงทนุ	 มลูคา่ตามบญัชี	 ราคาทนุของ

	 	 	 	 ประเทศ	 	 ตามวธิสีว่นไดเ้สยี	 เงนิลงทนุ

	 	 	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558

	 	 	 	 	 (รอ้ยละ)	 (รอ้ยละ)	 	 	 	

บรษิทั	นครราชสมีา	 ผลติและจ�าหนา่ย	 ไทย	 30	 30	 133,536	 125,291	 85,388	 85,388

	 โซลา่ร ์	จ�ากดั	 พลงังานไฟฟา้

	 	 	 จากแสงอาทติย ์	

บรษิทั	เชยีงราย	โซลา่ร ์		 ผลติและจ�าหนา่ย	 ไทย	 30	 30	 138,698	 135,777	 107,551	 107,551

	 จ�ากดั	 	 พลงังานไฟฟา้

	 	 	 จากแสงอาทติย ์

	 	 	 	 	 	 	 272,234	 261,068	 192,939	 192,939
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 12.2 ส่วนแบ่งกำาไรและเงินปันผลรับ
	 	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันในงบการเงินรวม	และ												
รับรู้เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ	ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

   
	 งบการเงินรวม

	 งบการเงิน
    	 เฉพาะกิจการ
	 	 	 	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน	 เงินปันผล
	 	 	 บริษัท	 ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 ที่บริษัทฯ	รับ
	 	 	 	 ในระหว่างปี	 ในระหว่างปี
	 	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จ�ากัด	 13,645	 13,864	 5,400	 -
บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จ�ากัด	 13,722	 21,886	 10,800	 10,500
	 	 	 รวม	 27,367	 35,750	 16,200	 10,500

 12.3 ข้อมูลทางการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน
	 	 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 ทุนเรียกช�าระ	 สินทรัพย์รวม	 หนี้สินรวม	 รายได้รวมส�าหรับ	 ก�าไรส�าหรับปี

  
บริษัท

	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่		 ณ	วันที่	 ปีสิ้นสุดวันที่	 สิ้นสุดวันที่

	 	 	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม

	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558

บริษัท	นครราชสีมา	 188	 188	 754	 797	 352	 432	 122	 127	 54	 55

	 โซล่าร์	จ�ากัด

บริษัท	เชียงราย		 277	 277	 941	 1,004	 528	 608	 158	 166	 54	 81

	 โซล่าร์	จ�ากัด	

 
 บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด
	 บริษัทฯ	 ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น	 (Shareholders	Agreement)	 กับบริษัท	นครราชสีมา	 โซล่าร์	 จ�ากัด	 และ												
ผู ้ถือหุ้นรายอื่น	 โดยบริษัทฯ	 ตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญา	 (ร้อยละ	 30)																									
รวมเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	 12.6	 ล้านบาท	 กรณีที่บริษัทดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน											
ตามเงื่อนไขของสัญญา
	 บริษัทฯ	 ได้น�าใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท	 นครราชสีมา	 โซล่าร์	 จ�ากัด	 ไปจ�าน�าไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์																						
ค�้าประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อธนาคาร
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 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด
	 บริษัทฯ	ได้น�าใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จ�ากัด	ไปจ�าน�าไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน
วงเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อธนาคาร

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 

(หน่วย:	พันบาท)

    จดัตัง้	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงนิเฉพาะกจิการ

	 	 บริษัท	 ลกัษณะธรุกจิ	 ขึน้ใน	 สดัสว่นเงนิลงทนุ	 มลูคา่ตามบญัชี	 ราคาทนุของ

	 	 	 	 ประเทศ	 	 ตามวธิสีว่นไดเ้สยี	 เงนิลงทนุ

	 	 	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558

	 	 	 	 	 (รอ้ยละ)	 (รอ้ยละ)

บรษิทั	ไซยะบรุี		 ผลติและจ�าหนา่ย	 สาธารณรฐั	 30	 30	 6,098,940	 4,815,999	 6,161,749	 4,862,700

	 พาวเวอร	์จ�ากัด(1)	 พลังงานไฟฟา้	 ประชาธปิไตย

	 	 	 	 ประชาชนลาว	

(1)	ไม่มีมูลค่ายุติธรรม	เนื่องจากหุ้นของบริษัทดังกล่าวไม่ได้ทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 13.2 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
	 	 	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งก�าไร	 (ขาดทุน)	จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม	และรับรู้	
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ	ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ส่วนแบ่งขาดทุนจาก		 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุน	 เงินปันผล

	 บริษัทร่วม	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม		 เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน	 ที่บริษัทฯ	รับ

	 	 ในระหว่างปี	 ในบริษัทร่วม	ในระหว่างปี	 ในระหว่างปี

	 	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558

บริษัท	ไซยะบุรี	 	 (52,343)	 (27,181)	 36,235	 (19,520)	 -	 -

			พาวเวอร์	จ�ากัด

 13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
	 	 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 ทุนเรียกช�าระ	 สินทรัพย์รวม	 หนี้สินรวม	 รายได้รวมส�าหรับ	 ขาดทุนส�าหรับปี

  
บริษัท

	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่		 ณ	วันที่	 ปีสิ้นสุดวันที่	 สิ้นสุดวันที่

	 	 	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม

	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558

บริษัท	ไซยะบุรี	 16,505	 12,175	 89,846	 63,772	 74,778	 52,980	 -	 -	 (175)	 (140)

	 พาวเวอร์	จ�ากัด
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	 	 บริษัทฯ	 ได้รับภาระผูกพันเดิมที่บริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัท												
ไซยะบรีุ	พาวเวอร์	จ�ากดั	โดยบรษัิทฯ	ตกลงให้เงนิสนบัสนนุแก่บรษิทัดงักล่าวตามสดัส่วนทีร่ะบไุว้ในสญัญา	(ร้อยละ	51.39)	
ในกรณีที่ต้นทุนโครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรีมีมูลค่าเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้	 จนกว่าโครงการของบริษัทดังกล่าว													
จะก่อสร้างแล้วเสร็จ
	 	 ปัจจุบัน	บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด	มีทุนจดทะเบียน	จ�านวน	2,686.1	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	
เป็นจ�านวนเงินรวม	26,861.0	ล้านบาท	ซึง่ยงัเรยีกช�าระค่าหุน้ดังกล่าวไม่เตม็มลูค่า	ทัง้นีบ้รษิทัดงักล่าวจะทยอยเรยีกช�าระ
ค่าหุ้นตามความจ�าเป็นในการใช้เงินของโครงการ	
	 	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด	ได้รับช�าระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้น	
จ�านวนเงินรวม	4,330.2	ล้านบาท	จากการเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ	42.9	ของมูลค่าที่ตราไว้	แต่ละหุ้นรวม
จ�านวน	950.0	ล้านหุ้น	และอัตราร้อยละ	2.4	ของมูลค่าที่ตราไว้หุ้นแต่ละหุ้นรวมจ�านวน	1,061.1	ล้านหุ้น
	 	 บริษัทฯ	 ได้น�าใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท	 ไซยะบุรี	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 ไปจ�าน�าไว้กับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็น																	
หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด	ที่มีต่อกลุ่มธนาคารดังกล่าว

14. สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
(หน่วย:	พันบาท)

   งบการเงินรวม
	 	 	 2559	 2558

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	 13,203,679		 13,203,679
หัก:	สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าตัดจ�าหน่ายสะสม	 (2,394,400	)	 (1,873,116	)
สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	-	สุทธิ	 10,809,279		 11,330,563
  
สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	-	สุทธิ	ประกอบด้วย	 	
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		 4,767,188		 5,009,535
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 6,042,091		 6,321,028
รวม		 10,809,279		 11,330,563

15. ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
(หน่วย:	พันบาท)

   งบการเงินรวม
	 	 	 2559	 2558
ค่างานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ	 4,273,276		 1,052,169
ค่าบริหารและจัดการโครงการและต้นทุนอื่นๆ	 311,665		 301,548
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นระหว่างก่อสร้าง	 158,163		 261,090
รวม		 4,743,104		 1,614,807
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	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2559	 ยอดคงเหลือของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการไฟฟ้าพลังงาน											
ความร้อนแห่งที่	2	และโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	(2558:	ยอดคงเหลือของต้นทุนโครงการ
ระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้าบาก	และโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งที่	2)
	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2559	 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ครั้งท่ี	 7/2559	 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย										
ยกเลิกการลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้าบาก	 และตัดจ�าหน่ายต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างของโครงการ													
ดังกล่าว	ท�าให้บริษัทย่อยบันทึกการตัดจ�าหน่ายรายการดังกล่าวจ�านวน	377.6	ล้านบาท	 เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนในงบก�าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี	2559
	 บริษัทย่อยได้จดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งที่	 2	 ไว้กับ									
ธนาคารผู้ให้กู้	เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันวงเงินสินเชี่อที่ได้รับจากธนาคาร
	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการระหว่าง
ก่อสร้างจ�านวนประมาณ	140	ล้านบาท	(2558:	20	ล้านบาท)	โดยค�านวณจากอัตราเงินกู้ยืมร้อยละ	2.8	ถึงร้อยละ	3.8	
ต่อปี	และ	MLR	-	1.0	(2558:	ร้อยละ	3.4	ถึงร้อยละ	4.2	ต่อปี)
 
16. สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาภายใต้สัญญาสัมปทาน
	 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน�้าภายใต้สัญญาสัมปทานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่																						
31	ธันวาคม	2559	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม

ราคาทุน	 
ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 29,428,223
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	 29,428,223
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 29,428,223
ค่าเสื่อมราคาสะสม	 
ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 4,042,558
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 1,072,800
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	 5,115,358
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 1,072,799
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 6,188,157
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	 24,312,865
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 23,240,066

	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	ได้จ�านองอสังหาริมทรัพย์และจ�าน�าสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	
น�้างึม	2	กับกลุ่มธนาคารผู้ให้กู้	เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาว
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17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย:	พันบาท)

 	 งบการเงินรวม

	 	 	 	 โรงไฟฟ้า	 	 	 	 	 	

	 	 	 โรงไฟฟ้า	 พลังงาน	 	 	 เครื่องตกแต่ง	 	 สินทรัพย์	

	 	 	 พลังงาน	 ความร้อน	 	 ส่วนปรับปรุง	และอุปกรณ์	 	 ระหว่าง	

	 	 ที่ดิน	 แสงอาทิตย์	 และอุปกรณ์	 อาคาร	 สินทรัพย์เช่า	 ส�านักงาน	 ยานพาหนะ	 ก่อสร้าง	 รวม

ราคาทุน	                  

ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 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	)	 	-

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 -		 -		 (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

ซื้อเพิ่ม	 -		 70		 6,919		 -		 2,255		 9,321		 1,819		 1,486		 21,870

โอนเข้า	(ออก)	 -		 -		 -		 1,557		 -		 -		 -		 (1,557	)	 -

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 -		 -		 -		 -		 -		 (589	)	 (3,897	)	 -		 (4,486	)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 261,084		 745,125		 5,117,184		 1,557		 58,884		 89,449		 72,455		 1,205		 6,346,943

ค่าเสื่อมราคาสะสม	                  

ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 -		 71,088		 310,148		 -		 4,471		 33,798		 39,640		 -		 459,145

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 -		 29,804		 209,092		 -		 2,753		 12,334		 8,807		 -		 262,790

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่

	 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 -		 -		 (82	)	 -		 (595	)	 (2,222	)	 (386	)	 -		 (3,285	)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	 -		 100,892		 519,158		 -		 6,629		 43,910		 48,061		 -		 718,650

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 -		 29,816		 209,967		 27		 3,020		 10,374		 4,053		 -		 257,257

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่

	 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 -		 -		 -		 -		 -		 (510	)	 (2,630	)	 -		 (3,140	)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 -		 130,708		 729,125		 27		 9,649		 53,774		 49,484		 -		 972,767

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	                  

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	 261,084		 644,163		 4,591,107		 -		 50,000		 36,807		 26,472		 1,276		 5,610,909

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 261,084		 614,417		 4,388,059		 1,530		 49,235		 35,675		 22,971		 1,205		 5,374,176

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี                  

2558	(242	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน�้า	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)			 		 		 		 262,790

2559	(243	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน�้า	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)			 		 		 		 257,257
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(หน่วย:	พันบาท)

 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ส่วนปรับปรุง	 อุปกรณ์	 	 สินทรัพย์	 	
	 สินทรัพย์เช่า	 ส�านักงาน

	 ยานพาหนะ
	 ระหว่างก่อสร้าง	

รวม

ราคาทุน	          
1	มกราคม	2558	 25,409		 11,678		 5,882		 -		 42,969
ซื้อเพิ่ม	 6,747		 7,523		 2,036		 12,23	7	 28,543
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 (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
ซื้อเพิ่ม	 206		 1,335		 -		 -		 1,541
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 -		 (254	)	 -		 -		 (254	)
31	ธันวาคม	2559	 34,601		 19,208		 6,553		 -		 60,362
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
1	มกราคม	2558	 660		 1,651		 791		 -		 3,102
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 1,603		 3,384		 923		 -		 5,910
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่
	 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 (595	)	 (980	)	 (386	)	 -		 (1,961	)
31	ธันวาคม	2558	 1,668		 4,055		 1,328		 -		 7,051
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 1,790		 4,000		 938		 		 6,728
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่	
	 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 -		 (202	)	 -		 -		 (202	)
31	ธันวาคม	2559	 3,458		 7,853		 2,266		 -		 13,577
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	          
31	ธันวาคม	2558	 32,727		 14,072		 5,225		 -		 52,024
31	ธันวาคม	2559	 31,143		 11,355		 4,287		 -		 46,785

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2558	 		 		 		 		 5,910
2559	 		 		 		 		 6,728

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทฯ	 มียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 โดยม	ี														
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	3	ล้านบาท	(2558:	5	ล้านบาท)
 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทย่อยมีเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงานจ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว	
แต่ยังใช้งานอยู่	 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	 80	 ล้านบาท									
(2558:	57	ล้านบาท)
	 บริษัท	 บางเขนชัย	 จ�ากัด	 ได้จดจ�านองที่ดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 มูลค่าสุทธิตามบัญชี																					
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 จ�านวนประมาณ	 676	 ล้านบาท	 (2558:	 706	 ล้านบาท)	 ไว้กับธนาคารผู้ให้กู้	 เพ่ือเป็น																				
หลักทรัพย์ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
	 บริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จ�ากัด	 ได้น�าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสุทธ	ิ											
ตามบัญชี	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2559	จ�านวน	4,473	ล้านบาท	 (2558:	 4,680	ล้านบาท)	 ไปจดจ�านองไว้กับธนาคาร																
ผู้ให้กู้เพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
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18. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน
(หน่วย:	พันบาท)

	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 225,276	 457,072	 -	 -
เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 48,023	 49,494	 -	 -
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 23,710	 46,111	 -	 -
เจ้าหนี้ค่าโครงการ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 111,366	 1,691	 -	 -
เจ้าหนี้ค่าโครงการ	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 12,066	 8,816	 -	 -
เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 727	 10,099	 169	 501
เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 20,711	 8,913	 9,583	 3,765
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 208	 -	 208	 -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	กิจการที่ไม่กี่ยวข้องกัน	 20,079	 30,612	 7,349	 8,819
ค่าใช้จ่ายทางการเงินค้างจ่าย	 50,341	 5,830	 6,137	 123
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 512,507	 618,638	 23,446	 13,208

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย:	พันบาท)

	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 24,036,003		 21,904,305		 -		 469,160
หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี		 (932,296	)	 (1,765,675	)	 -		 (30,000	)
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึง
	 	 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 23,103,707		 20,138,630		 -		 439,160

	 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปี	มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย:	พันบาท)

	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	 21,987,017		 470,000
บวก:	 เงินกู้เพิ่มระหว่างปี	 19,425,160		 -
	 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 15,150		 -
หัก:		 จ่ายคืนเงินกู้	 	 (16,889,003	)	 (470,000	)
	 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกัน	 		 	
	 ความเสี่ยงในกระแสเงินสด	 (73,937	)	 -
	 	 	 24,464,387		 -
หัก:		 ต้นทุนการท�ารายการ	 (428,384	)	 -
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 24,036,003		 -
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 บริษัทฯ 
	 เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าหักส่วนต่างที่ก�าหนด	 (MLR	 -	margin)	 และอัตราดอกเบี้ย										
เงินกู้ยืมขั้นต�่า	 (MLR)	 ต่อปี	 และมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุก	 6	 เดือน	 รวมจ�านวน	 15	 งวด	 ตามจ�านวนท่ีก�าหนดไว้ใน											
สัญญาเงินกู้	โดยเริ่มช�าระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนธันวาคม	2556	และได้ช�าระหนี้ครบถ้วนแล้ว

 บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด 
 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจ�านวน	16,347	ล้านบาท	เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2 
จ�ากัด	 ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มผู้ให้กู้ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเม่ือวันท่ี	 14	 กันยายน	
2559	 เพ่ือช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิมและก่อหนี้เพิ่ม	 เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง												
ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ	ดังนี้

1)	 วงเงินสินเชื่อส่วนที่	1	ประกอบด้วย	วงเงินกู้สกุลเงินบาทรวม	10,897	ล้านบาท	และวงเงินกู้สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริการวม	136	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	มีวัตถุประสงค์เพื่อช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิม	

2)	 วงเงินสินเชื่อส่วนที่	2	ประกอบด้วย	วงเงินกู้สกุลเงินบาทรวม	1,720	ล้านบาท	และวงเงินกู้สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริการวม	39	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	มีวัตถุประสงค์เพื่อช�าระต้นทุนโครงการงานปรับปรุงและ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง

3)	 วงเงินค�้าประกัน	 เป็นวงเงินการออกหนังสือค�้าประกันรวม	 25	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 มีวัตถุประสงค์												
เพื่อใช้ค�้าประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4)	 วงเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน	รวม	50	ล้านบาท	มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นวงเงินส�ารองในการออก
หนังสือค�้าประกัน	เพื่อช�าระค่างานต่างๆ	ที่เกิดจากการด�าเนินงานปกติทั่วไป

	 โดยอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาท	 คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบส่วนต่างที่ก�าหนด															
(MLR	-	margin)	ต่อปี	และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	คิดอัตราดอกเบี้ย	LIBOR	
บวกส่วนต่างที่ก�าหนด	 (LIBOR	 +	margin)	 ต่อปี	 ท้ังนี้	 บริษัท	 ไฟฟ้าน�้างึม	 2	 จ�ากัด	 จะช�าระคืนเงินต้นทุก	 6	 เดือน																			
รวม	29	งวด	ตามอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	โดยเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่	1	จะเริ่มช�าระคืนเงินต้น
งวดแรกในวันที่	30	กันยายน	2559	ส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว	ส่วนที่	2	จะเริ่มช�าระคืนเงินต้นงวดแรกในวันท�าการสุดท้าย
ของเดือนที่	30	นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก	หรือวันที่	30	กันยายน	2561	แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
	 นอกจากน้ี	ภายใต้สญัญาเงินกูย้มืดังกล่าว	บรษิทั	ไฟฟ้าน�า้งมึ	2	จ�ากดั	ต้องปฏบัิตติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ	
เช่น	การด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น	ตลอดจนการค�า้ประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวโดยการจ�านองอสงัหารมิทรพัย์
และการจ�าน�าสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	การจ�าน�าใบหุ้นของบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	
เอนเนอร์จี	 จ�ากัด	 และใบหุ้นบางส่วนของบริษัท	 ไฟฟ้า	 น�้างึม	 2	 จ�ากัด	 การจ�าน�าและการโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชี									
เงินฝากธนาคาร	การโอนสทิธกิารรบัผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัของโครงการ	และการโอนสทิธแิละภาระผกูพนั
ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2
	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	ได้เบิกเงินกู้ยืมวงเงินสินเชื่อส่วนที่	1	ครบถ้วนแล้ว	
คงเหลือวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้	 โดยเป็นวงเงินสินเช่ือส่วนท่ี	 2	 จ�านวน	 1,042	 ล้านบาท	 และ	 26	 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา	และวงเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานจ�านวน	50	ล้านบาท
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 บริษัท บางเขนชัย จำากัด
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจ�านวน	435	ล้านบาท	เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	
ลงนามในสัญญาเงินกูย้มืจากธนาคารพาณชิย์ในประเทศแห่งหนึง่วงเงินรวมประมาณ	703	ล้านบาท	เงนิกูย้มืนี	้คดิดอกเบ้ีย
ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าหักส่วนต่างที่ก�าหนด	(MLR	-	margin)	ต่อปี	และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างที่ก�าหนด
สองครั้ง	คือในเดือนพฤศจิกายน	2557	และพฤศจิกายน	2559	เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุกงวด	3	เดือน
รวม	 40	 งวด	 ตามอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้	 โดยจะเริ่มช�าระหนี้เงินต้นงวดแรกในเดือนกันยายน	 2555																					
เงินกู้ยืมนี้ค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษัทย่อย	 การจ�าน�าและการโอนสิทธิเรียกร้อง
ในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยดังกล่าว
	 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม	 บริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	 เช่น	 การด�ารงอัตราส่วน															
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เป็นต้น
 
 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จำากัด
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จ�ากัด																		
ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมสองสัญญาจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก)	 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจ�านวน	 3,703	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมซ่ึงประกอบด้วยวงเงิน									
สินเชื่อ	3	ส่วนดังนี้
1)	 วงเงินสินเชื่อส่วน	A	(Tranche	A	Facility)	เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	4,110	ล้านบาท	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจ่ายช�าระต้นทุนโครงการ	 เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า																
บวกส่วนต่างที่ก�าหนด	 ต่อปี	 และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างที่ก�าหนด	 นับตั้งแต่วันที่เปิด														
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์	 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือนรวม	 26	 งวด																			
ตามอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้	 โดยจะเริ่มช�าระหนี้เงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม	 2557	
หลังจากนั้นช�าระคืนในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี	 โดยจะช�าระคืนงวดสุดท้ายในเดือน
มิถุนายน	2569

	 ในเดือนมิถุนายน	 2557	 ธนาคารผู้ให้กู้ได้อนุมัติการขยายระยะเวลาช�าระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืม													
ระยะยาวนี้	 จากเดิมช�าระคืนทุกงวดหกเดือนรวมจ�านวน	 26	 งวด	 เป็นช�าระคืนทุกงวดหกเดือน														
รวมจ�านวน	 33	 งวด	 ตามอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้	 โดยจะช�าระคืนเงินกู้งวดสุดท้ายใน
เดือนธันวาคม	2572	

2)	 วงเงินสินเช่ือส่วน	 B	 (Tranche	 B	 Facility)	 เป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ยืม																			
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	 วงเงินเบิกเกินบัญชี	 และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ�านวน	 120	 ล้านบาท											
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน	

3)	 วงเงินค�้าประกันส่วน	 C	 (Tranche	 C	 Facility)	 เป็นวงเงินการออกหนังสือค�้าประกันจ�านวน																								
803	 ล้านบาท	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ค�้าประกันตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต									
แห่งประเทศไทย	และการค�้าประกันอื่นๆ

ข)	 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจ�านวน	 3,609	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ยืมท่ีบริษัทดังกล่าวได้เข้าท�าสัญญาเงินกู้ยืม										
อีกฉบับหนึ่ง	 เพื่อใช้ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งของบริษัทดังกล่าว	 ซึ่งประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ	
3	ส่วนดังนี้
1)	 วงเงินสินเชื่อส่วน	 A	 (Tranche	 A	 Facility)	 เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	 4,005	 ล้านบาท																

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่จ่ายช�าระต้นทนุโครงการ	เงนิกูย้มืนีค้ดิดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า
บวกส่วนต่างที่ก�าหนด	 ต่อปี	 และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างที่ก�าหนด	 นับตั้งแต่วันที่เปิด														



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 203

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์	 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือนรวม	 33	 งวด																
ตามอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้	โดยจะเริ่มช�าระหนี้เงินต้นงวดแรกใน	9	เดือนภายหลังจาก
วันที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์	 หรือวันที่	 31	 พฤษภาคม	 2561	 แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน																
หลังจากนั้นช�าระคืนในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี

2)	 วงเงินสินเช่ือส่วน	 B	 (Tranche	 B	 Facility)	 เป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ยืม																
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	 วงเงินเบิกเกินบัญชี	 และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ�านวน	 250	 ล้านบาท											
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน	

3)	 วงเงินค�้าประกันส่วน	 C	 (Tranche	 C	 Facility)	 เป็นวงเงินการออกหนังสือค�้าประกันจ�านวน																					
686	 ล้านบาท	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ค�้าประกันตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต									
แห่งประเทศไทย	และการค�้าประกันอื่นๆ

	 	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทดังกล่าวมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�านวน	
396	ล้านบาท
	 	 วงเงินกู้ยืมดังกล่าวนี้ค�้าประกันโดยการจดจ�านองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน	 เครื่องจักร	 การจ�าน�าและ
การโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร	การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ	
และการโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	และอื่นๆ	ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้	
	 	 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม	 บริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	 เช่น	 การเพ่ิมทุน															
จดทะเบียน	และการด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เป็นต้น

20. หุ้นกู้
(หน่วย:	พันบาท)

  งบการเงินรวมและ
	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	 -
บวก:	ออกหุ้นกู้ระหว่างปี	 4,000,000
	 	 4,000,000
หัก:	ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี	 (7,419	)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 3,992,581

	 เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2559	ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นวงเงนิรวมไม่เกนิ	10,000	ล้านบาท	หรอืในสกลุอืน่ในจ�านวนเทยีบเท่ากนัในกรณทีีม่กีารออกหุน้กูเ้ป็นสกลุเงนิ
ต่างประเทศ
	 เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2559	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่	1/2559	ชุดที่	1	จ�านวน	4,000,000	หน่วย	
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	รวมเป็นเงิน	4,000	ล้านบาท	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4	ต่อปี	 และมีอายุ	 3	ปี										
นับจากวันที่ออกหุ้นกู้	ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	โดยจ่ายช�าระ
ดอกเบี้ยทุก	3	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
 ภายใต้ข้อก�าหนดสิทธขิองหุ้นกู	้บรษิทัฯ	มหีน้าทีป่ฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ก�าหนดบางประการ	เช่น	บรษิทัฯ	จะไม่ขาย	
จ�าหน่าย	 จ่าย	 หรือโอน	 สินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะเข้าข่าย													
ได้รับการยกเว้นตามข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้	และการด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เป็นต้น
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21. หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
	 หนี้สินระยะยาวอื่นเป็นเงินที่บริษัท	 ไฟฟ้าน�้างึม	 2	 จ�ากัด	 ได้รับจากการขายไฟฟ้าพลังงานส่วนเกินของโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�า้	น�า้งึม	2	ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	ซึง่บรษิทัดงักล่าวมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องช�าระคนืในปี	2565	
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 บริษัท	 ไฟฟ้าน�้างึม	 2	 จ�ากัด	 ได้บันทึกหนี้สินระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบันของ									
จ�านวนเงินทีจ่ะต้องจ่ายคนื	โดยใช้อตัราคดิลดอ้างองิกบัอัตราต้นทุนทางการเงินของบรษิทัดังกล่าว	และบนัทึกหกัจากรายได้	
จากการขายไฟฟ้าพลังงานส่วนเกินดังกล่าว	 ทั้งนี้	 มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในแต่ละงวดตามเวลาที่ผ่านไป 
ซึ่งบริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	จะรับรู้การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน

22. ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ
	 เมื่อวันที่	9	เมษายน	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2558	มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	ออกและจัดสรรใบส�าคัญ
แสดงสทิธ	ิ(CKP-W1)	จ�านวนไม่เกนิ	1,870	ล้านหน่วย	ให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิทีม่กีารจองซือ้และช�าระราคาค่าจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ	โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน	1	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	
	 ต่อมาเมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2558	บริษัทฯ	ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจ�านวน	1,870	
ล้านหน่วย	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 แล้ว	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ	 5	 ปี	 สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ใน									
วนัท�าการสุดท้ายของทกุๆ	ไตรมาสตลอดอายขุองใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิโดยก�าหนดการใช้สทิธวินัแรกและวนัสดุท้ายตรงกบั
วันที่	30	กันยายน	2558	และ	28	พฤษภาคม	2563	ตามล�าดับ	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ	1	หุ้น	ซึ่งมีราคาตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ในราคาการใช้สิทธิ	6	บาท
 
23. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
	 เมื่อวันที่	9	เมษายน	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	ได้มีมติอนุมัติเรื่องส�าคัญต่างๆ	ดังนี้

1)	 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ	จากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ	5	บาท	จ�านวน	1,100	ล้านหุ้น	
เป็นหุ้นละ	1	บาท	จ�านวน	5,500	ล้านหุ้น	

2)	 อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวนไม่เกนิ	3,740	ล้านหุน้	มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	จากเดมิจ�านวน	
5,500	ล้านบาท	 (หุ้นสามัญ	5,500	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท)	 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	9,240					
ล้านบาท	 (หุ้นสามัญ	 9,240	 ล้านหุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท)	 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ											
ตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Right	Offering)	จ�านวนไม่เกิน	1,870	ล้านหุ้น	ในราคาหุ้นละ	3	บาท	และเพื่อรองรับ	
การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	จ�านวนไม่เกิน	1,870	ล้านหุ้น

	 บริษัทฯ	 ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ											
ของบริษัทฯ	และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2558

24. สำารองตามกฎหมาย
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ	
ประจ�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)							
จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	 ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไป
จ่ายเป็นเงินปันผลได้
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25. เงินปันผลจ่าย

	 เงินปันผล	 อนุมัติโดย
	 เงินปันผลจ่าย	 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

	 	 	 (ล้านบาท)	 (บาท)

	 เงินปันผลประจ�าปี	2557	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	

	 	 เมื่อวันที่	9	เมษายน	2558	 110	 0.10

	 	 	 110	 0.10

	 เงินปันผลประจ�าปี	2558	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	 164	 0.02

	 	 เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559

	 	 	 164	 0.02

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

ต้นทุนเชื้อเพลิง	 	 1,461,960		 1,826,971		 -		 -
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 1,338,941		 1,344,430		 7,263		 6,402
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า	 467,181		 579,430		 -		 -
	 และระบบส่งไฟฟ้า
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	 204,615		 167,438		 100,679		 73,369
ค่าตอบแทนสัมปทาน	 130,291		 132,588		 -		 -
ค่าเบี้ยประกันภัย	 	 70,869		 75,676		 -		 -
ค่างานสิ่งแวดล้อมและประชาชน	 24,330		 30,581		 -		 -
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 57,718		 50,218		 20,010		 20,240
ค่าที่ปรึกษา	 	 97,670		 56,311		 58,348		 31,294
ค่าตอบแทนกรรมการ	 28,538		 28,082		 14,519		 14,042
ค่าบริหารโครงการ	 	 4,601		 11,585		 -		 -
ตัดจ�าหน่ายต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	 377,610		 -		 -		 -
	 (หมายเหตุ	15)

27. ภาษีเงินได้
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นภาษีงวดปัจจุบัน
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทฯ	 มีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช	้
จ�านวน	314	ล้านบาท	(2558:	321	ล้านบาท)	ที่บริษัทฯ	ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	เนื่องจากบริษัทฯ	
พิจารณาแล้วเห็นว่า	 บริษัทฯ	 อาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษี											
ที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้
	 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจ�านวนเงิน	 304	 ล้านบาท	 ซ่ึงจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายใน										
ปี	2561
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	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	ค�านวณจากก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีตามที่
ก�าหนดไว้ในสญัญาสมัปทานในแต่ละช่วงระยะเวลานบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ด�าเนนิการขายไฟฟ้าช่วงต้น	(วันที	่26	มนีาคม	2554)	
จนถึงวันท่ีสิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้างึม	 2	 โดยบริษัทดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา												
5	ปี	นับจากวันที่เริ่มด�าเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น	ส�าหรับปีปัจจุบัน	บริษัทย่อยดังกล่าวเสียภาษีในอัตราร้อยละ	3.0

28. การส่งเสริมการลงทุน
	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับการลงทุนในกิจการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี	 1089(1)/2555	 เมื่อวันท่ี	 23	 มกราคม	 2555	 ภายใต	้					
เง่ือนไขที่ก�าหนดบางประการ	 สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ได้จาก																					
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา	 8	 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	 (วันที่															
10	สิงหาคม	2555)
	 บริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จ�ากัด	 ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ										
การลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า	ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่	1565(2)/2554	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2554	
ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ	 สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา	 8	 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	 (วันที่																
23	มิถุนายน	2556)

29. กำาไรต่อหุ้น
 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	
ด้วยจ�านวนถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีหลังจากสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง												
มูลค่าหุ้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	23

30. กองทุนสำารองเล้ียงชีพ
	 บริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และพนักงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพข้ึนตาม																
พระราชบญัญัตกิองทนุส�ารองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	โดยบรษิทัฯ	บรษิทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดอืน
ในอัตราร้อยละ	5	ของเงินเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเหล่านี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จ�ากัด	
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	จ�ากัด	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	
จ�ากัด)	 และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย											
ในระหว่างปี	 2559	 และ	 2558	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน	 4.3	 ล้านบาท	 และ																	
3.3	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	2.9	ล้านบาท	และ	2.0	ล้านบาท	ตามล�าดับ)
 
31. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
	 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ	 ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน												
การด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจัดสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิ
ผลการด�าเนินงานของส่วนงาน	โดยผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯ	คือประธานกรรมการบริหาร	
ทั้งนี้	เกณฑ์การวัดมูลค่าของก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานของส่วนงานด�าเนินงานเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัด
ก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน
	 บริษัทฯ	ด�าเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น	และด�าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง	คือ	การให้บริการ
ค�าปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า	 ส่วนบริษัทย่อยด�าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลัก	 คือ					
การผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า
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	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจหลักตามประเภท
โครงการโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น	 3	 ส่วนงาน	 ได้แก่	 (1)	 การผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้า	 (2)	 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์											
และ	 (3)	 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน	 โดยด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์สองแห่ง	 คือ	 ในประเทศไทย									
(ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อน)	และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังน�้า)	ซึ่งด�าเนินงานโดยบริษัทย่อยของ	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเซีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	
	 ส่วนหน่วยธุรกิจด้านการลงทุนและการให้บริการค�าปรึกษาได้มีการรวมเป็นส่วนงานการด�าเนินงานอื่นๆ	
	 รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
	 ข้อมูลรายได้และก�าไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	
และ	2558	มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 ส่วนงาน	 ส่วนงาน	 	 	 รายการ
 ส�าหรับปีสิ้นสุด	 ส่วนงาน	 ผลิตไฟฟ้า	 ผลิตไฟฟ้า	 การ	 	 ปรับปรุงและ
 วันที่	31	ธันวาคม	2559	 ผลิตไฟฟ้า	 จากพลังงาน	จากพลังงาน	 ด�าเนินงาน	 	 ตัดรายการ	 งบการเงิน
	 	 จากพลังน�้า	 แสงอาทิตย์	 ความร้อน	 	อื่นๆ	 รวมส่วนงาน	 ระหว่างกัน	 รวม

รายได้       
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	 3,815	 148	 2,293	 63		 6,319	 -		 6,319
รายได้ระหว่างส่วนงาน	 -	 -	 -	 187		 187	 (187	)	 -
รวมรายได้	 3,815	 148	 2,293	 250		 6,506	 (187	)	 6,319
        
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 1,081	 30	 220	 8		 1,339	 		 1,339
ก�าไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน	 958	 63	 314	 (2	)	 1,333	 		 1,333
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน	:	 	 	 	 		 	
รายได้อื่น	 	 	 	 		 	 		 41
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
	ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 	 	 		 	 		 27
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 	 		 	 		 (52	)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 	 	 		 	 		 (1,141	)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 		 	 		 (14	)
ก�าไรส�าหรับปี	 	 	 	 		 	 		 194

	 ในปี	2559	บริษัทย่อย	มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	5,762	ล้านบาท
 

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 ส่วนงาน	 ส่วนงาน	 	 	 รายการ
 ส�าหรับปีสิ้นสุด	 ส่วนงาน	 ผลิตไฟฟ้า	 ผลิตไฟฟ้า	 การ	 	 ปรับปรุงและ
 วันที่	31	ธันวาคม	2558	 ผลิตไฟฟ้า	 จากพลังงาน	จากพลังงาน	 ด�าเนินงาน	 	 ตัดรายการ	 งบการเงิน
	 	 จากพลังน�้า	 แสงอาทิตย์	 ความร้อน	 	อื่นๆ	 รวมส่วนงาน	 ระหว่างกัน	 รวม

รายได้	 		 		 	 			 		 	
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	 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
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(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 ส่วนงาน	 ส่วนงาน	 	 	 รายการ
 ส�าหรับปีสิ้นสุด	 ส่วนงาน	 ผลิตไฟฟ้า	 ผลิตไฟฟ้า	 การ	 	 ปรับปรุงและ
 วันที่	31	ธันวาคม	2558	 ผลิตไฟฟ้า	 จากพลังงาน	จากพลังงาน	 ด�าเนินงาน	 รวม	 ตัดรายการ	 งบการเงิน
	 	 จากพลังน�้า	 แสงอาทิตย์	 ความร้อน	 	อื่นๆ	 ส่วนงาน	 ระหว่างกัน	 รวม

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 1,087	 30	 219	 8		 1,344	 		 1,344
ก�าไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน	 1,424	 82	 335	 (6	)	 1,835	 		 1,835
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน	:	 	 	 	 		 	
รายได้อื่น	 	 	 	 		 	 		 52
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
	 ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 	 	 		 	 		 36
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 	 		 	 		 (27	)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 	 	 		 	 		 (1,110	)
ก�าไรส�าหรับปี	 	 	 	 		 	 		 786

	 ในปี	2558	บริษัทย่อย	มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	6,199	ล้านบาท
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	มีดังต่อไปนี้	

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 ส่วนงาน	 ส่วนงาน	

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน*

	 ส่วนงาน	 ผลิตไฟฟ้า	 ผลิตไฟฟ้า

	 	 ผลิตไฟฟ้า	 จากพลังงาน	 จากพลังงาน	 การด�าเนินงาน	 งบการเงิน

	 	 จากพลังน�้า	 แสงอาทิตย์	 ความร้อน	 อื่นๆ	 รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 35,201	 936	 9,052	 6,427	 51,616

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	 36,517	 937	 6,779	 5,138	 49,371

*	ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	และสิทธิตามสัญญาประกันภัย

 
32. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
 32.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาต่างๆ	ดังต่อไปนี้

ก)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างงานบริการท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
อีกแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน	7.0	ล้านบาท	(2558:	25.7	ล้านบาท)

ข)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน													
เป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ	894.3	ล้านบาท	(2558:	3,258.0	ล้านบาท)

ค)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง																			
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	 เป็นจ�านวนเงินรวม	 369.1	 ล้านบาท	 และ	 24.2	 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ง)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ปรึกษา	 บริหารงานและบริการอื่นๆ	 ส�าหรับโครงการงาน										
ปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 กับบริษัทอ่ืน	 เป็นจ�านวนเงินรวม	 0.5	 ล้านบาท	 และ														
0.1	ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์
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 32.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดำาเนินงานและภาระผูกพันอ่ืน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน	สัญญาอื่นๆ	
และภาระผูกพันอื่นดังต่อไปนี้

ก)	 บริษัทฯ	มีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเป็นจ�านวนเงิน	1.3	ล้านบาทต่อเดือน	(2558:	1.2	ล้านบาท
ต่อเดือน)	

ข)	 บริษัทฯ	 มีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ
จ�านวนเงินประมาณ	 650.8	 ล้านบาท	 และ	 3,106.9	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 (ตามท่ีกล่าวไว้ใน												
หมายเหตุ	11	และ	13)

ค)	 บริษัทฯ	 มีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อยสองแห่ง	 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
หนึ่งแห่งและบริษัทร่วมหนึ่งแห่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา	(ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	11	ถึง	13)

ง)	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารและสัญญาบริการส�านักงานกับ								
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และสัญญาเช่ารถยนต์ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลา	3	ถึง	5	ปี

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้
สัญญาเช่าด�าเนินงานดังกล่าว	ดังนี้	

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 	 2559	 2558	 2559	 2558

จ่ายช�าระ	 	 	 	
ภายใน	1	ปี	 13.4	 17.6	 12.0	 15.3
มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 9.5	 22.4	 9.5	 20.7

จ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าสถานที่ท�าการส�านักงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย								
ประชาชนลาว	เป็นระยะเวลา	25	ปี	

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	บรษิทัย่อยมจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่า
ด�าเนินงานดังกล่าว	ดังนี้

(พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)

 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม
	 	 2559	 2558

จ่ายช�าระ
ภายใน	1	ปี	 58	 54
มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 230	 220
มากกว่า	5	ปี	 691	 820

ฉ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวางท่อก๊าซกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและ										
สัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	เป็นระยะเวลา	3	ปี	

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	บรษิทัย่อยมจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่า
ด�าเนินงานดังกล่าว	ดังนี้	

(หน่วย:	ล้านบาท)

 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม
	 	 2559	 2558

จ่ายช�าระ	 	
ภายใน	1	ปี	 13.2	 10.5
2	-	3	ปี	 0.8	 8.3
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ช)	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาที่ปรึกษา	 บริหารงานและบริการอื่นๆ	 กับบริษัท										
ที่เกี่ยวข้องกัน	 และบริษัทอื่นเป็นจ�านวนเงินรวม	 146.2	 ล้านบาท	 และ	 12.4	 ล้านบาทต่อเดือน								
(2558:	0.1	ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์	52.9	ล้านเยน	128.9	ล้านบาท	และ	0.4	ล้านบาทต่อเดือน)	
(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	32.9	ล้านบาท	(2558:	27.2	ล้านบาท))

ซ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้างึม	 2																
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	 จนถึงวันท่ีสิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้างึม	 2										
ตามอัตราค่าบริการซึ่งจะมีการปรับเพิ่มข้ึนปีละครั้งตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา	 โดยปี	 2560													
มีค่าบริการคิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ	8.6	ล้านบาทต่อเดือน

ฌ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญางานบ�ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้างึม	 2										
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	 จนถึงวันท่ีสิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้างึม	 2											
ตามอตัราค่าบรกิารซึง่จะมกีารปรบัเพิม่ขึน้ปีละครัง้	ตามอตัราทีก่�าหนดไว้ในสญัญา	ค่าบรกิารส�าหรบั
ปี	2560	คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ	0.05	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน

ญ)	 บริษัทย่อยมภีาระผกูพันจากสัญญาให้บรกิารปรกึษางานปฏบัิตกิารเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	เป็นจ�านวนเงิน	25	ล้านบาทต่อปี

ฎ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้างึม	 2	 ให้แก่										
รฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ด�าเนนิการขายไฟฟ้าช่วงต้นจนถงึ
วันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 น�้างึม	 2	 โดยค�านวณจากรายได้จากการขายไฟฟ้า								
คูณด้วยอัตราค่าตอบแทนสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน

ฏ)	 บรษิทัย่อยมภีาระผกูพนักับกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัแห่งหนึง่จากสญัญาซ่อมบ�ารุงใหญ่โรงไฟฟ้าโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	จนถึงเดือนธันวาคม	2561	ตามอัตราค่าบริการซึ่งจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปีละครั้ง	
ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	โดยปี	2560	มีค่าบริการคิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ	4.3	ล้านบาท
ต่อเดือน

ฐ)	 บริษทัย่อยมภีาระผกูพนัจากสญัญาจ้างด�าเนินงานและบ�ารงุรกัษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
เป็นจ�านวนเงิน	3.2	ล้านบาท	(2558:	7.7	ล้านบาท)

ฑ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย	์
เป็นจ�านวนเงินรวม	6.1	ล้านบาท	(2558:	8.2	ล้านบาท)

ฒ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกับบริษัทแห่งหนึ่งในการ
จ่ายค่าบริการเป็นจ�านวนเงิน	 0.6	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาสเริ่มตั้งแต่ไตรมาสท่ีหนึ่ง													
ของปี	2557	ถงึไตรมาสทีส่องของปี	2569	โดยค่าบรกิารรายไตรมาสดงักล่าวจะปรบัเพิม่ขึน้ปีละครัง้
ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

ณ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับบริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จ�านวน														
สองสัญญา	 ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบันและโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งของบริษัทย่อย						
ตามจ�านวนและราคาทีก่�าหนดไว้ในสญัญาเป็นระยะเวลา	25	ปี	โดยจะสิน้สดุสญัญาในเดอืนพฤษภาคม	
2581	และในเดือนพฤษภาคม	2585	ตามล�าดับ

ด)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายน�้าประปากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง	 จ�านวนสอง
สัญญาส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบันและโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยตาม
จ�านวนและราคาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ	1	ปี	และสามารถต่ออายุได้คราวละ	
1	ปี	
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 32.3 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
	 	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559	มหีนงัสอืค�า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัย่อยจ�านวน	25	ล้านเหรยีญ
สหรัฐอเมริกา	(2558:	22.5	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และจ�านวน	680	ล้านบาท	(2558:	693	ล้านบาท)	เพื่อค�้าประกันการปฏิบัติตาม
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า	การยืน่ค�าร้องการขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็	การเช่าท่ีดนิเพือ่วางท่อก๊าซ	การได้รบัอนญุาต
ให้ใช้กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	และตามสัญญาบริการ

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง
	 	 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ”	ประกอบด้วย	เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	
เงินลงทุนช่ัวคราว	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 เงินกู้ยืม										
ระยะสั้น	 เงินกู้ยืมระยะยาว	 หุ้นกู้และหนี้สินระยะยาวอื่น	 -	 กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีความเส่ียง												
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
	 	 	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	 	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	 คือ	 ความเสี่ยงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้ให้แก่บริษัทฯ	 และ							
บริษัทย่อยตามเงื่อนไขท่ีตกลงไว้เมื่อครบก�าหนด	 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่ธุรกิจของบริษัทฯ	 และ															
บริษัทย่อย
	 	 บริษัทฯ	 พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระส�าคัญด้านการให้สินเชื่อกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนื่องจาก							
บริษัทฯ	มีลูกหนี้การค้าที่มีความสามารถในการช�าระหนี้
	 	 บริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระส�าคัญด้านการให้สินเช่ือกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	 เนื่องจากมีลูกหนี	้										
การค้ารายหลกัเพียงสองรายคอื	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาวระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	และกับบริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น 
จ�ากัด	และสัญญาระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	นอกจากนี้ลูกหนี้การค้ารายอื่นๆ	เป็นลูกหนี้
มีความสามารถในการช�าระหนี้ดี	 จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้	
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
	 	 	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	 	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	 คือ	 ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่ง
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส�าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน																
เงินกู้ยืมระยะสั้น	 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ท่ีมีดอกเบ้ีย	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยท่ี												
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	ส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	
และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่	เป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิท่ีไม่มอัีตราดอกเบ้ียเนือ่งจากเป็นรายการ
ที่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	และเป็นรายการตามปกติของธุรกิจ
	 	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ียท่ีส�าคัญ	 สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย	 และส�าหรับ
สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงินทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนดจากวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ
ถึงวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบก�าหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ได้ดังนี้	
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(หน่วย:	ล้านบาท)
	 	 งบการเงินรวม
 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559
	 	 	 	 	 อัตรา
	 	 	 	 	 ดอกเบี้ย	 	 	
	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 	 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี	 	
	 	 ภายใน	 มากกว่า	1	 มากกว่า	 ตาม	 อัตรา	 	 อัตราดอกเบี้ย
	 	 1	ปี	 ถึง	5	ปี	 5	ปี	 ราคาตลาด	 ดอกเบี้ย	 รวม	 ที่แท้จริง

	 	 	 	 	 	 	 	 (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 -	 2,266	 14	 2,280	 0.05	ถึง	1.38
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	ระยะสั้น	 -	 -	 -	 214	 -	 214	 0.05	ถึง	0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	 1	 -	 -	 -	 4,195	 4,196	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 720	 720	
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	 558	 -	 -	 235	 -	 793	 0.05	ถึง	1.50
	 	 559	 -	 -	 2,715	 4,929	 8,203	
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 513	 513	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 -	 -	 -	 24,036	 -	 24,036	 MLR	-	margin,	LIBOR	
	 	 	 	 	 	 	 	 +	margin,	THBFIX	6M	
	 	 	 	 	 	 	 	 +	margin	และ	THBFIX	1M	
	 	 	 	 	 	 	 	 +	margin
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	 -	 -	 -	 -	 22	 22	
หุ้นกู้	 -	 3,993	 -	 -	 -	 3,993	 4.00
หนี้สินระยะยาวอื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 -	 -	 170	 170
	 (หมายเหตุ	21)
	 	 -	 3,993	 -	 24,036	 705	 28,734	

(หน่วย:	ล้านบาท)
	 	 งบการเงินรวม
 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558
	 	 	 	 	 อัตรา
	 	 	 	 	 ดอกเบี้ย	 	 	
	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 	 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี	 	
	 	 ภายใน	 มากกว่า	1	 มากกว่า	 ตาม	 อัตรา	 	 อัตราดอกเบี้ย
	 	 1	ปี	 ถึง	5	ปี	 5	ปี	 ราคาตลาด	 ดอกเบี้ย	 รวม	 ที่แท้จริง

	 	 	 	 	 	 	 	 (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 271	 -	 -	 1,865	 5	 2,141	 0.05	ถึง	1.80
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	ระยะสั้น	 -	 -	 -	 529	 -	 529	 0.05	ถึง	0.88
เงินลงทุนชั่วคราว	 58	 -	 -	 -	 1,124	 1,182	 1.38	ถึง	1.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 1,219	 1,219	
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	ระยะยาว	 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	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 -	 -	 158	 158
	 (หมายเหตุ	21)
	 	 -	 -	 -	 21,904	 802	 22,706	
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(หน่วย:	ล้านบาท)
	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559
	 	 	 	 	 อัตรา
	 	 	 	 	 ดอกเบี้ย	 	 	
	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 	 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี	 	
	 	 ภายใน	 มากกว่า	1	 มากกว่า	 ตาม	 อัตรา	 	 อัตราดอกเบี้ย
	 	 1	ปี	 ถึง	5	ปี	 5	ปี	 ราคาตลาด	 ดอกเบี้ย	 รวม	 ที่แท้จริง

	 	 	 	 	 	 	 	 (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 -	 480	 -	 480	 0.38	ถึง	1.38
เงินลงทุนชั่วคราว	 1	 -	 -	 -	 4,088	 4,089	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 23	 23	
	 	 1	 -	 -	 480	 4,111	 4,592	
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 23	 23	
หุ้นกู้	 -	 3,993	 -	 -	 -	 3,993	 4.00
	 	 -	 3,993	 -	 -	 23	 4,016	

(หน่วย:	ล้านบาท)
	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558
	 	 	 	 	 อัตรา
	 	 	 	 	 ดอกเบี้ย	 	 	
	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 	 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี	 	
	 	 ภายใน	 มากกว่า	1	 มากกว่า	 ตาม	 อัตรา	 	 อัตราดอกเบี้ย
	 	 1	ปี	 ถึง	5	ปี	 5	ปี	 ราคาตลาด	 ดอกเบี้ย	 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	

	 	 รายละเอียดของเงินกู้ระยะยาวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	19
	 	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง											
เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเงนิกูย้มืระยะยาวบางส่วนทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด	
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่	30	กันยายน	2557	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2562	โดยบริษัทย่อยตกลงที่จะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	
จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าบวกร้อยละส่วนเพิ่ม	 เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	 4.9																		
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทย่อยมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารผู้ให้กู้													
รายหนึ่ง	จ�านวน	828.9	ล้านบาท	



รายงานประจำาปี 2559214

	 	 	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น	คอื	ความเสีย่งทีม่ลูค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไปเนือ่งจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	 	 บริษัทฯ	 พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตรา													
ต่างประเทศ
	 	 บรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคญัอันเก่ียวเนือ่งจากบรษิทัย่อยมรีายได้จากการขายไฟฟ้า	
ต้นทุนขายไฟฟ้า	และการกู้ยืมบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ	
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ	ดังนี้

งบการเงินรวม
	 	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	 สกุลเงิน	 ทางการเงิน	 ทางการเงิน	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม
	 	 2559	 2558	 2559	 2558	 2559	 2558
	 	 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	 30.0	 34.8	 148.2	 141.2	 36.0025	 36.2538
ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์	 -	 -	 -	 0.1	 35.5041	 36.7180
เยนญี่ปุ่น	 	 -	 0.1	 46.2	 35.1	 0.3113	 0.3027

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และ	 2558	 บริษัทย่อยไม่ได้เข้าท�าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา													
แลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
	 	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัท	 ไฟฟ้าน�้างึม	 2	 จ�ากัด	 ได้น�าการบัญชีส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด										
มาใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2556	เป็นต้นมา	เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับรายได้จากการขายไฟฟ้า
ส่วนหน่ึงทีเ่ป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรัฐอเมรกิาเป็นรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง	และเงนิกูย้มืระยะยาวในสกลุเงนิเหรียญ
สหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	ซึ่งมียอดคงเหลือ	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2559	
เป็นจ�านวนรวม	134	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
	 	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัท	ไฟฟ้า	น�้างึม	2	จ�ากัดรับรู้รายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาส�าหรับการป้องกันความเสี่ยง																		
ในกระแสเงินสด	จ�านวนเงิน	74	ล้านบาท	ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 
 33.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
  เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้แก่	 เจ้าหนี้การค้า	
และเจ้าหนี้อื่น	จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	ส่วนเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ	นอกจากนีบ้รษิทัย่อยได้บนัทกึหนีส้นิระยะยาวอืน่	
-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ตามมูลค่ายุติธรรมแล้ว	(ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	21)
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	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารหนี้											
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ	2	เป็นจ�านวน	4,194.7	ล้านบาท	(2558:	1,124.6	ล้านบาท)	
(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	 4,088.0	 ล้านบาท	 (2558:	 1,104.5	 ล้านบาท))	 และบริษัทย่อยมีหนี้สินตราสารอนุพันธ์														
ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งใช้ล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม										
ระดับ	2	เป็นจ�านวน	21.7	ล้านบาท	(2558:	24.7	ล้านบาท)
	 	 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ค�านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ�าลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า	 ซึ่งข้อมูลที่น�ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาด									
ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย	เป็นต้น	
	 	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	

34. การบริหารจัดการทุน 
	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 คือ	 การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างของทุน															
ที่เหมาะสมตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยและเงื่อนไขของหุ้นกู้	 และ															
การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 บริษัทฯ 
	 เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2560	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากผลประกอบการของปี	 2559	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในอัตราหุ้นละ	 0.06	 บาท	 รวมเป็นเงิน	 442.2	 ล้านบาท														
ทั้งนี้บริษัทฯ	จะน�าเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	พิจารณาอนุมัติต่อไป
 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จำากัด
	 เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	ครั้งที่	1/2560	
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี	 2559	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราหุ้นละ														
0.3	บาท	รวมเป็นเงนิ	81	ล้านบาท	ทัง้นีบ้รษัิทย่อยดงักล่าวจะน�าเสนอมตข้ิางต้นต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย
ดังกล่าวประจ�าปี	2560	พิจารณาอนุมัติต่อไป

36. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560
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คำาศัพท์และคำาย่อท่ีสำาคัญ
บริษัท	หรือ	CKP	 :	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
CK	หรือ	บมจ.	ช.การช่าง	 :	 บริษัท	ช.	การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)
TTW	หรือ	บมจ.	ทีทีดับบลิว	 :	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)
SEAN	 :	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด
NN2	 :	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด
BKC	 :	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด
BIC	 :	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
NRS	 :	 บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จ�ากัด
CRS	 :	 บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จ�ากัด
XPCL	 :	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด
BLDC	หรือ	บจ.	ที่ดินบางปะอิน	 :	 บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จ�ากัด
CHK	 :	 บริษัท	ช.	การช่างลาว	จ�ากัด	
ปตท.	 :	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
GPSC	 :	 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
สศช.	 :	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สกพ.	 :	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
กกพ.	 :	 คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
กพช.	 :	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พพ.	 :	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กฟผ.	หรือ	EGAT	หรือ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 :	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.	หรือ	PEA	 :	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ราช-ลาว	 :	 บริษัท	ราช-ลาว	เซอร์วิส	จ�ากัด
สปป.ลาว	 :	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
EDL	 :	 Electricite	du	Laos	(EDL)	หรือ	รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
EDL-Gen	 :	 EDL	Generation	Public	Company	Limited	หรือ	บริษัท	ผลิต-ไฟฟ้าลาว	(มหาชน)
ส�านักงาน	ก.ล.ต.	 :	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	 :	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDP	 :	 แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	(Thailand	Power	Development	Plan)
IOD	 :	 วันเริ่มผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก
SCOD	 :	 ก�าหนดวันเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์	(Scheduled	Commercial	Operation	Date)
COD	 :	 วันเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์	(Commercial	Operation	Date)
ดอลลาร์สหรัฐฯ	หรือเหรียญสหรัฐฯ	 :	 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หน่วย	 :	 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
โครงการ	NN2,	โครงการ	น�้างึม	2	 :	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2
โครงการไซยะบุรี,	โครงการ	XPCL	 :	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	ไซยะบุรี
BIC-1,	โครงการ	BIC	-	1	 :	 โครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	1
BIC-2,	โครงการ	BIC	-	2	 :	 โครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	2
IPP		 :	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	หรือ	ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	(Independent	Power	Producer)
SPP	 :	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	(Small	Power	Producer)
VSPP	 :	 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก	(Very	Small	Power	Producer)
Adder	 :	 ค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
Corporate	Governance	Policy	 :	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Control	Policy	 :	 นโยบายควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
PPA	 :	 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(Power	Purchase	Agreement)
DSCR	 :	 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	(Debt	Service	Coverage	Ratio)
ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน	 :	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ														

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	21/2551	เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยง	
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เร่ือง																						
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	พ.ศ.	2546	และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	 รวมถึงหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวเน่ืองกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท									
จดทะเบียน

ประกาศรายการได้มาจ�าหน่ายไป	 :	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ	 และ
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ที	่ทจ.	20/2551	เร่ือง	หลกัเกณฑ์ในการทารายการทีม่นียัสาคัญ
ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใด							
ที่เกี่ยวเนื่องกับการท�ารายการได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 :	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.39/2559	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ที่	ทจ.39/2559		 	 ขายหุ้นที่ออกใหม่	และฉบับที่ได้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์	 :	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และฉบับที่ได้มีการแก้ไข
รีไฟแนนซ์,	Refinance	 :	 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
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