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พลังงานสว่างไสวพลังชีวิตสดใส

ทุกๆ องค์ประกอบที่รวมเป็นพลังงานที่ส่องสว่าง 
ล้วนมีส่วนส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
CKP ด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการท�าประโยชน์เพื่อสังคม
เราใส่ใจและใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 

ควบคุมทุกกระบวนการผลิตที่จะมีผลกระทบต่อส่วนรวม
เพื่อสร้างพลังไฟฟ้าที่สว่างไสวให้เคียงคู่พลังชีวิตที่สดใส







วิสัยทัศน์ :
เป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียนที่มีการด�าเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ :
1) สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น 
2) ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน 
 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
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ภาพรวมทางการเงิน

ส�วนของผู�ถือหุ�น หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินอื่น

รายได�รวมแยกตามประเภท*
หน�วย : ล�านบาท

พลังน้ำ

ระบบโคเจนเนอเรชั่น

พลังแสงอาทิตย�
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ฐานะการเงิน
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* ไม่รวมกำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
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  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

หน่วย : ล้านบาท 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำา 6,697 6,256 6,774

รายได้ค่าบริหารโครงการ	 61	 63	 105

รายได้อื่นๆ		 52	 40	 51

รายได้รวม 6,809 6,359 6,930

กำาไรขั้นต้น	 2,191	 2,228	 2,120

กำาไรก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจำาหน่าย	 3,762	 3,209	 3,551

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 412	 55	 159

กำาไรต่อหุ้น*	(บาท)	 0.062	 0.007	 0.022

สินทรัพย์รวม	 54,567	 59,305	 60,462

หนี้สินรวม	 22,754	 28,799	 29,803

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 31,812	 30,506	 30,659

อัตรากำาไรขั้นต้น	(%)	 32.2%	 35.0%	 30.6%

อัตรากำาไรก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจำาหน่าย	(%)	 55.3%	 50.5%	 51.2%

อัตรากำาไรlสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(%)	 6.0%	 0.9%	 2.3%

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(เท่า)	 0.72	 0.94	 0.97

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(เท่า)	 0.53	 0.67	 0.74

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 2.15	 5.15	 2.36

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	 0.8%	 0.1%	 0.3%

อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น	(%)	 2.8%	 0.3%	 0.9%

* คำ�นวณจ�กจำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

	 ในปี	 2560	 บริษัทยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถ							

ในการดำาเนินงานตามพันธกิจและกลยุทธ์ท่ีให้ไว้แก่ผู้ถือหุ้น					

ท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี	 มั่นคง	 และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น	

ควบคู่ไปกับการให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องกับชุมชน	สังคม	

สิง่แวดลอ้ม	และผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งทุกภาคสว่น	โดยในปี	2560	

พันธกิจที่บริษัทได้ดำาเนินการและประสบความสำาเร็จที่สำาคัญ	

ได้แก่	การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	

จำากัด	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2560	ในวงเงิน	6,000	ล้านบาท									

เพ่ือชำาระคนืหน้ีเงนิกูก้บัสถาบันการเงนิ	โดยหุ้นกูท่ี้ออกในครัง้น้ี	

ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้โดย									

บริษัท	ทริสเรทติ้ง	จำากัด	ที่ระดับ	“A/Stable”	และที่ระดับ	

“A-/Stable”	โดยไดร้บัรางวลั	“IFR	ASIA’s	DOMETIC	BOND	

OF	 THE	 YEAR	 2017”	 ตามลำาดับ	 ท้ังน้ี	 การออกหุ้น												

ดังกล่าวทำาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินได้กว่า										

1,000	ล้านบาท	และการเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ	

BIC2	 บริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จำากัด	 ในวันที่									

29	 มิถุนายน	 2560	 ซึ่งส่งผลให้บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จาก									

การขายไฟฟ้าในโครงการ	 BIC2	 ตั้งแต่ช่วงกลางปี	 2560	

เป็นต้นมา	 สำาหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความ

คืบหน้าเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีวางไว้	 ได้แก่	

งานปรบัปรงุยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและกอ่สรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย	

นาบง	230/500	กิโลโวลต์	ที่มีกำาหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ในชว่งกลางปี	2561	ปัจจุบันมคีวามคบืหน้างานกอ่สรา้งท้ังหมด	

ร้อยละ	86	และโครงการไซยะบุรีมีความคืบหน้างานก่อสร้าง

ท้ังหมดร้อยละ	 88	 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำาเนินการ								

เชงิพาณชิย์ไดใ้นชว่งปลายปี	2562	ซึง่ถอืเป็นโครงการขนาดใหญ	่

และมีความสำาคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัทตาม							

พันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น	

	 นอกเหนือจากการมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทน								

ที่ดีแล้ว	ในปี	2560	บริษัทประสบความสำาเร็จในการ

พัฒนาองคก์ร	ดว้ยการปรบัโครงสรา้งองค์กรและนโยบาย

การบริหารงานภายในกลุ่มบริษัท	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำางาน	 ตลอดจนการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากร	 โดยเฉพาะการรวมศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือให้เกิด																		

ความคลอ่งตวัในการบรหิารจัดการของบรษิทั	บรษิทัย่อย	

และบริษัทร่วม	นอกจากนี้	 ได้นำาระบบ	SAP	มาใช้ใน

การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือเตรียม													

ความพร้อมในการรองรับโครงการใหม่ท่ีจะเกิดขึ้น										

ในอนาคต

	 นอกจากโครงการไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ	 ท่ีบริษัท									

ได้เข้าลงทุนด้วยประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง

เสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประเทศและภูมิภาค

อาเซียนแล้ว	 บริษัทในฐานะองค์กรธุรกิจภาคเอกชน										

ยังตระหนักถึงพันธะหน้าท่ีในการสร้างสรรค์ประโยชน์					

เพ่ือตอบแทนชมุชน	สงัคม	และประเทศ	โดยเน้นโครงการ

ในรูปแบบท่ีบริษัทมีความพร้อม	 และความเชี่ยวชาญ									

เ พ่ือส นับส นุนและแก้ ไข ปัญหาความขาดแคลน																

ด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับ										

สภาพพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืนแก่ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร					

ห่างไกลให้มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน	 ได้แก่	 ไฟฟ้า

และแหลง่น้ำา	ซึง่เป็นท่ีมาของ	“โครงการห่ิงห้อย”	ท่ีบรษิทั     

ใช้ความรู้ความสามารถทางวิศวกรรม	 เพ่ือจัดสร้าง							

แหลง่พลงังานไฟฟ้ารปูแบบตา่งๆ	และการกกัเกบ็น้ำาเพ่ือ

ใชใ้นฤดแูลง้	ตลอดจนการปรบัปรงุโครงสรา้งสถานศกึษา	

ซึ่งในปี	2560	บริษัทได้ดำาเนินโครงการหิ่งห้อยเป็นปีที่	2													

โดยการสนับสนุนจัดสร้างฝายทดน้ำา	 บ่อกักเก็บน้ำา

สารจากประธานกรรมการ
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พลังงานแสงอาทิตย์	 และปรับปรุงอาคารเรียนและโรงอาหารให้กับศูนย์การเรียนรู้ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ									

ตำาบลเสาหิน	อำาเภอแมส่ะเรยีง	จังหวดัแมฮ่่องสอน	ซึง่นอกจากจะสรา้งประโยชน์ให้กลบัคนืสูส่งัคมอย่างย่ังยืนแลว้ยังเป็นการ

ปลกูฝังจิตอาสาและความรูร้กัสามคัคใีห้กบัพนักงานและผู้บรหิารของบรษิทัตามแนวทางของพระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 กระผมในนามของตัวแทนกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	 (มหาชน)	ขอขอบคุณ											

ท่านผู้ถอืหุ้น	คูค่า้	สถาบันการเงนิผู้ให้กู	้พันธมิตรทางธุรกจิ	ตลอดจนผู้มสีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นท่ีเชือ่มัน่ในศกัยภาพของบรษิทั 

และให้การสนับสนุนการดำาเนินธุรกจิดว้ยดตีลอดมา	ซึง่เป็นแรงผลกัดนัท่ีสำาคญัย่ิงสง่ผลให้บรษิทักา้วขา้มผ่านอุปสรรคตา่งๆ	

และเป็นรากฐานในการเติบโตก้าวต่อไป	 บริษัทยังคงท่ีจะรักษาพันธสัญญาในอันท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างต่อเน่ือง	

สม่ำาเสมอโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ	 ควบคู่ไปกับการคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม											

และผู้มสีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นอย่างแท้จรงิ	เพ่ือเป็นอีกหนึง่กลจักรท่ีสรา้งสรรคป์ระโยชน์ให้กับประเทศอย่างย่ังยืน	พรอ้มกบั

การก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำาในด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าของประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไป

   ดร. ทนง พิทยะ 
   ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 9



รายงานประจำาปี 256010

คณะกรรมการบริษัท

ดร. ทนง พิทยะ 

-	ประธานกรรมการ	

-	กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	ปรญิญาเอก	บรหิารธุรกิจ	มหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทิร์น	ประเทศสหรฐัอเมรกิา

-	ปรญิญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทิร์น	ประเทศสหรฐัอเมรกิา

-	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยโยโกฮามา	ประเทศญี่ปุ่น

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการ	 บมจ.	สแกน	อินเตอร์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ	 บมจ.	ทีทีดับบลิว

กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น 

ประธานกรรมการ	 บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

-	ประธานกรรมการบริหาร

-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
-	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	วิศวกรรมศาสตร์	(วิศวกรรมโยธา)	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	วิทยาศาสตร์	(วิศวกรรมโยธา)	
	 สถาบันเทคโนโลยี	ไทย-ญี่ปุ่น
-	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยนครพนม
-	ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	(ไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยโอซาก้า	ประเทศญี่ปุ่น
-	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(ไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยโอซาก้า	ประเทศญี่ปุ่น
-	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่น	6	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่น	4
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(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

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการบริหาร	 บมจ.	ช.การช่าง
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ	
รองประธานกรรมการ	 บมจ.	ทีทีดับบลิว
กรรมการ
รองประธานกรรมการ	 บมจ.	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
บริษัทอื่น
ประธานกรรมการบริหาร	 บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร	 บจ.	ไฟฟ้านำ้างึม	2
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร	 บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์
กรรมการ
กรรมการ		 บจ.	ที่ดินบางปะอิน
ประธานกรรมการ	 บจ.	ช.การช่าง-โตกิว	คอนสตรัคชั่น

*ข้อมูลกรรมก�รส�ม�รถพิจ�รณ�เพิ่มเติมในแบบ 56-1 ประจำ�ปี 2560 ของบริษัท



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 11

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

-	ประธานกรรมการตรวจสอบ

-	กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเคโอ	ประเทศญี่ปุ่น	

	 โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

-	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ	ประเทศญี่ปุ่น

-	หลักสูตร	Executive	Development	Program	มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด	

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

-	ประกาศนยีบตัรชั้นสงูหลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	

	 สำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่น	3	สถาบันพระปกเกล้า

-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	

	 รุ่นที่	5

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 บมจ.	ทีทีดับบลิว

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

กรรมการบรรษัทภิบาล	

กรรมการอิสระ	

บริษัทอื่น

กรรมการ	 บจ.	ประปาปทุมธานี

นายณรงค์ แสงสุริยะ

-	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการบริหาร	 บมจ.	ช.การช่าง

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

ผู้บริหารอาวุโส

บริษัทอื่น 

กรรมการบริหาร	 บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี

กรรมการ

กรรมการบริหาร	 บจ.	ไฟฟ้านำ้างึม	2

กรรมการ

กรรมการ	 บจ.	ช.การช่าง-โตกิว	คอนสตรัคชั่น

*ข้อมูลกรรมก�รส�ม�รถพิจ�รณ�เพิ่มเติมในแบบ 56-1 ประจำ�ปี 2560 ของบริษัท



รายงานประจำาปี 256012

คณะกรรมการบริษัท

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล

-	ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

-	กรรมการตรวจสอบ	

-	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	

-	กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	โคสต์	

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-	หลักสูตร	Role	of	Compensation	Committee	รุ่น	19/2557	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	หลักสูตรประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง	4	ปี	“Chemical	Risk	

Assessment	Method”	จาก	The	Oversea	Human	Resource	&	Industry 

Development	Association	(HIDA),	ประเทศญี่ปุ่น	ร่วมสนับสนุนโครงการ

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี	 สภาอุตสาหกรรม							

แห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 บมจ.	แปซิฟิกไพพ์

กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น 

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 บจ.	ไดก้า	(ไทย)

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

-	กรรมการบริหาร

-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	Master	of	Business	Administration	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-	Master	of	Science	(Mathematics	and	Computer	Science)	

	 University	of	Louisville,	Kentucky,	U.S.A.

-	ปริญญาตรี	สถิติศาสตร์บัณฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่น	20	

	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่น	3	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	

-	ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร

	 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่น	12	สถาบันพระปกเกล้า

-	ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	

	 รุ่น	6	สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้า

-	ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำาหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่น	1	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	29/2555	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	18/2545	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการบริหาร	 บมจ.	ทีทีดับบลิว

กรรมการบรรษัทภิบาล	

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ	

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทอื่น  

กรรมการ	 บจ.	ประปาปทุมธานี

กรรมการ	 บจ.	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์

ประธานกรรมการ	 บจ.	โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรรมการบริหาร*ข้อมูลกรรมก�รส�ม�รถพิจ�รณ�เพิ่มเติมในแบบ 56-1 ประจำ�ปี 2560 ของบริษัท



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 13

นายประเวศ อิงคดาภา

-	กรรมการตรวจสอบ	

-	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

-	กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-

บริษัทอื่น 

ผู้อำานวยการสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บจ.	กรุงเทพซินธิติกส์

	 	 บจ.	บางกอกโคเจนเนอเรชั่น

	 	 บจ.	บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส

	 	 บจ.	โฟมเทค	อินเตอร์เนชั่นแนล

	 	 (อุตสาหกรรมในกลุ่มของ	

	 	 ดร.	พิชิต	นิธิวาสิน)

นายประเสริฐ มริตตนะพร

-	กรรมการบริหาร

-	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-	ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	รุ่น	6/2553	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	

	 รุ่น	9/2552

-	หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	6/2551	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการบริหาร	 บมจ.	ช.การช่าง

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

ผู้บริหารอาวุโส	

บริษัทอื่น 

กรรมการ	 บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี

กรรมการ	 บจ.	ไฟฟ้านำ้างึม	2

กรรมการ	 บจ.	ช.การช่าง-โตกิว	คอนสตรัคชั่น

*ข้อมูลกรรมก�รส�ม�รถพิจ�รณ�เพิ่มเติมในแบบ 56-1 ประจำ�ปี 2560 ของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

นายแวน ฮวง ดาว

-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	ปริญญาตรี	วิทยาลัยเทคนิคแห่งแอตแลนต้า	(Atlanta	Technical	School)	

	 มลรัฐจอร์เจีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-

บริษัทอื่น 

กรรมการบริหาร	 บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี

กรรมการ

กรรมการบริหาร	 บจ.	ไฟฟ้านำ้างึม	2

กรรมการ

กรรมการบริหาร	 บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์

กรรมการ

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ)

	 มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม	สหราชอาณาจักร

-	ปริญญาโท	การต้นทุน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-	ปริญญาตรี	การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	

	 รุ่น	24

-	หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำาปี	2556	รุ่น	9	

	 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(มูลนิธิ	สวค.)

-	หลักสูตร	Developing	Corporate	Governance	Policy

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	25/2551	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	61/2548	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	10/2548	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการตรวจสอบ	 บมจ.	ยูเนี่ยน	ปิโตรเคมีคอล

กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น  

กรรมการบริหาร	 บจ.	ไฟฟ้านำ้างึม	2

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร	 บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ	 บจ.	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น

กรรมการ	 บจ.	บางเขนชัย

กรรมการ	 บจ.	เชียงราย	โซล่าร์

กรรมการ	 บจ.	นครราชสีมา	โซล่าร์

*ข้อมูลกรรมก�รส�ม�รถพิจ�รณ�เพิ่มเติมในแบบ 56-1 ประจำ�ปี 2560 ของบริษัท
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ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

-	กรรมการบริหาร

-	กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	ปริญญาเอก	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย	

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

-	ปริญญาโท	นโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยดุ๊ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา

-	ปริญญาตรี	อักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	หลักสูตร	Executive	Program	on	the	Rule	of	Law	and	Development	

	 (RoLD)	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	รุ่น	1/2560

-	หลักสูตร	Workshop	for	Emerging	Leaders	on	the	Rule	of	Law	and	

	 Policy	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	The	Institute	for	

	 Global	Law	and	Policy	Havard	Law	School	2560

-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่น	22

-	หลักสูตร	Developing	Corporate	Governance	Policy	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	หลักสูตร	Company	Secretary	Forum	(R-CSF)	รุ่น	1/2556	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	หลักสูตร	Special	Seminar	(RSS)	รุ่น	1/2554	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	หลักสูตร	Current	Issue	Seminar	(R-CIS)	รุ่น	2/2553	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการบริหาร	 บมจ.	ช.การช่าง

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทอื่น

กรรมการ	 บจ.	ที่ดินบางปะอิน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

-	กรรมการบริหาร

-	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	

-	กรรมการ

-	กรรมการผู้จัดการ

-	เลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	ปรญิญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทิร์น	ประเทศสหรฐัอเมรกิา

-	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยดุ๊ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-

บริษัทอื่น 

กรรมการบริหาร	 บจ.	ไฟฟ้านำ้างึม	2

กรรมการ	

กรรมการบริหาร	 บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ	

ประธานกรรมการ	 บจ.	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น

*ข้อมูลกรรมก�รส�ม�รถพิจ�รณ�เพิ่มเติมในแบบ 56-1 ประจำ�ปี 2560 ของบริษัท
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”	หรือ	“CKP”)	ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	

(“กลุ่ม	ช.การช่าง”)	จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2554	ทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท	ด้วยวัตถุประสงค์									

ให้เป็นบริษัทแกนนำาของกลุ่ม	 ช.การช่าง	 ท่ีมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ	

บรษิทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนเมือ่วนัท่ี	6	กมุภาพันธ์	2556	และหุ้นสามญัของบรษิทัไดร้บัการจดทะเบียน

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	และเริ่มทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลักทรัพย์”)	เมื่อวันที่										

18	กรกฎาคม	2556	ด้วยทุนจดทะเบียน	5,500	ล้านบาท	เรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว	และเมื่อวันที่	10	เมษายน	2558												

บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	9,240	ล้านบาท	โดย	ณ	ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว	7,370	

ล้านบาท

	 ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจำานวน	 6	 บริษัทในโครงการไฟฟ้า	 3	 ประเภท	

ได้แก่	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	โดยเป็นการลงทุน						

ที่เป็นบริษัทย่อยรวม	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	(“SEAN”)	ในสัดส่วนร้อยละ	56.00						

ซึ่ง	SEAN	ลงทุนอีกทอดหนึ่งใน	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	(“NN2”)	ในสัดส่วนร้อยละ	75.00	โดย	NN2	มีสถานะ

เป็นบริษัทแกนของบริษัท	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(“BIC”)	ในสัดส่วนร้อยละ	65.00	บริษัท	บางเขนชัย	
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จำากัด	(“BKC”)	ในสัดส่วนร้อยละ	100.00	และการลงทุนที่เป็นบริษัทร่วมรวม	3	บริษัท	โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	30.00	

ในแต่ละบริษัทร่วม	ได้แก่	บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	(“XPCL”)	บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จำากัด	(“CRS”)	และ	

บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด	(“NRS”)	

	 โครงการไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าลงทุนส่วนใหญ่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว	 โดยมีโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

จำานวน	1	โครงการ	คือ	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี	(“โครงการไซยะบุรี”)	ของ	XPCL	ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดเดินเครื่อง

เชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี	2562	

 

2. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

วสัิยทัศน์ : เป็นบรษิทัชัน้น�ำในธุรกจิผลติไฟฟ้ำในประเทศไทยและภูมภิำคอำเซยีนท่ีมกีำรด�ำเนนิงำนอันมปีระสทิธภิำพ

พันธกิจ : 1) สร้ำงผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น 

 2) ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน

เป้าหมายการด�าเนินงาน : บรษิทัมนีโยบำยขยำยกำรลงทุนในธุรกจิผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนประเภทต่ำงๆ 
ท้ังในประเทศและภูมิภำคอำเซยีน โดยมีวตัถุประสงค์เป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำนให้กบัประเทศ

จำกโครงกำรด้ำนพลังงำนท่ีหลำกหลำยด้วยควำมเข้มแข็งของฐำนเงินลงทุนและควำมร่วมมือระหว่ำงพันธมิตรในเครือ 

ทีพ่ร้อมสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงยั่งยืน 
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3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 ปี 2554	 -	วันท่ี	 1	 มิถุนายน	 2554	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ช.การช่าง	 จำากัด	 (มหาชน)	 (CK)																		

มีมติอนุมัติให้จัดต้ัง	 “บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จำากัด”	 ซึ่งประกอบธุรกิจ	 Holding	 Company														

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มพลังงานไฟฟ้าภายใต้การถือหุ้นของ	 CK											

ให้มาอยู่ภายใต้	CKP	เพียงแห่งเดียว	และเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต	

 ปี 2555	 -	วันที่	 10	 พฤษภาคม	 2555	 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ	 SEAN	 เพิ่มเติมจากบริษัท	 ทางด่วนกรุงเทพ	

จำากัด	(มหาชน)	(BECL)1	จำานวน	110,112,500	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	16.67	ของทุนจดทะเบียน	

ทำาให้บริษัทถือหุ้นใน	 SEAN	 รวมเป็นจำานวน	 361,168,999	 หุ้น	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 54.67	 ของ									

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

	 	 -	วันที่	26	มิถุนายน	2555	บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

จาก	CK	จำานวน	2	บริษัท	ได้แก่

1)	 BKC	 จำานวน	 2,342,498	 หุ้น	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 100.00	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระ								

เต็มมูลค่าแล้ว

2)	 NRS	จำานวน	664,500	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	30.00	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว									

ร้อยละ	85.06

	 	 -	วันท่ี	 31	 สิงหาคม	 2555	 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ	 SEAN	 เพ่ิมเติมจากบริษัท	 ทีม	 คอนซัลติ้ง											

เอนจิเนียริ่ง	 แอนด์	 แมเนจเม้นท์	 จำากัด	จำานวน	 8,809,000	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	 1.33	ของ								

ทุนจดทะเบียน	ทำาให้บริษัทถือหุ้นใน	SEAN	รวมเป็น	369,977,999	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	56.00	

ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

	 	 -	วันที่	 26	 ธันวาคม	 2555	 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้า									

พลังแสงอาทิตย์	และโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	จาก	CK	จำานวน	2	บริษัท	ได้แก่

1)	 CRS	จำานวน	875,250	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	30.00	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว				

ร้อยละ	95.01	

2)	 BIC	 จำานวน	 63,019,999	 หุ้น	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 46.00	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระ											

เต็มมูลค่าแล้ว

	 	 -	วันที่	 28	 พฤศจิกายน	 2555	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ครั้งที่	 2/2555	 มีมติอนุมัติให้											

ลดทุนจดทะเบียนจาก	9,200	ล้านบาท	เป็น	3,066.70	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	306.67	

ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	โดยเป็นการลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน	

ซึ่งบริษัทดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนแล้วเมื่อวันที่	11	มกราคม	2556

1 ปัจจุบัน คือ บริษัท ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (“BEM”)
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 ปี 2556	 -	วันที่	 2	 มกราคม	 2556	 บริษัทซื้อหุ้น	 BIC	 เพิ่มเติมจากบริษัท	 ที่ดินบางปะอิน	 จำากัด	 จำานวน	

26,029,999	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	19.00	ของทุนจดทะเบียน	ทำาให้บริษัทถือหุ้นใน	BIC	รวมเป็น	

89,049,998	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	65.00	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

	 	 -	วันที่	4	กุมภาพันธ์	2556	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่	1/2556	มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทจาก	 3,066.70	 ล้านบาท	 เป็น	 4,600	 ล้านบาท	 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

จำานวน	 153,330,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 10	 บาท	 จำาหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน					

และมีมติลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ	10	บาท	เป็นหุ้นละ	5	บาท	พร้อมกันนี้มีมติให้เพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก	 4,600	 ล้านบาท	 เป็น	 5,500	 ล้านบาท	 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

จำานวน	180	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5	บาท	และมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าว

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	พร้อมทั้งมีมติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

	 	 -	วันท่ี	 6	 กุมภาพันธ์	 2556	 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น														

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	

	 	 -	วันที่	18	กรกฎาคม	2556	หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำาการซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์	

 ปี 2557	 -	วันที่	22	เมษายน	2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	มีมติอนุมัติให้บริษัทนำาส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญจำานวน	170	ล้านบาท	เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

	 	 -	วันที่	28	ตุลาคม	2557	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ครั้งที่	1/2557	มีมติอนุมัติให้	BIC	ทำารายการ 

ที่เกี ่ยวโยงกันว่าจ้าง	CK	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟ้า								

ระบบโคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	2	(“BIC2”)	ในวงเงินรวมไม่เกิน	4,310	ล้านบาท	โดยมีกำาหนดเวลา

การก่อสร้าง	29	เดือน	นับจากวันที่	1	มกราคม	2558	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่อง							

เชิงพาณิชย์ได้ในช่วงกลางปี	2560

 



รายงานประจำาปี 256020

 ปี 2558	 -	วันที่	9	เมษายน	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำาปี	2558	มีมติอนุมัติดังนี้

(1)	อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น	XPCL	จาก	CK	ในสัดส่วนร้อยละ	30.00	ของทุนจดทะเบียน	คิดเป็น	

805,830,000	หุ้น	มูลคา่รวมประมาณ	4,344	ลา้นบาท	ซ่ึงบรษิทัไดช้ำาระเงนิและรบัโอนหุ้นจำานวน

ดังกล่าวจาก	CK	พร้อมจดทะเบียนเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ	XPCL	แทน	CK	แล้วเมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2558	

(2)	อนุมัติลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม	5	บาท	เป็น	1	บาท	และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

อีกจำานวน	3,740	ล้านบาท	รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำานวน	9,240	ล้านบาท	โดยเป็นการเพิ่มทุน	

จำานวน	 1,870	 ล้านหุ้น	 เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม									

ตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Rights	Offering)	และอีก	1,870	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	 (CKP-W1)	 จำานวน	 1,870	 ล้านหน่วย								

ท่ีได้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว	 บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	

7,370	ล้านบาท	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2558	โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน	1,870	ล้านหุ้น	

เริ่มทำาการซื้อขายในวันที่	4	มิถุนายน	2558	และ	CKP-W1	จำานวน	1,870	ล้านหน่วย	เริ่มทำาการ	

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่	9	มิถุนายน	2558

 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำานงใช้สิทธิตาม	CKP-W1	แต่อย่างใด

(3)	อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี	2557	ในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	รวมเป็นเงินปันผล

ทั้งสิ้น	110	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกของบริษัท	

 ปี 2559	 -	วันที่	19	เมษายน	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำาปี	2559	มีมติอนุมัติดังนี้

(1)	อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี	2558	ในอัตราหุ้นละ	0.0223	บาท	รวมเป็นเงินปันผล

ทั้งสิ้น	164.35	ล้านบาท	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่	16	พฤษภาคม	2559	

(2)	อนุมัติให้	NN2	เข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อว่าจ้างบริษัท	ช.การช่าง	(ลาว)	จำากัด	(“CHK”)	

เป็นผู้ดำาเนินงานปรบัปรงุยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้าย่อยนาบง	230	กโิลโวลต/์

500	กิโลโวลต์	ในวงเงินรวม	799.85	ล้านบาท	และ	39.11	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ไม่รวมภาษี

มูลค่าเพ่ิม)	เพ่ือรองรบัการสง่ไฟฟ้าจากโครงการตา่งๆ	ท่ีมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลติ	

แห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)	กำาหนดระยะเวลาดำาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม	2561

(3)	อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน	 10,000	 ล้านบาท	 หรือในเงินสกุลอ่ืน													

ในจำานวนเทียบเท่า	โดยบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	ครั้งที่	1	ในวันที่	17	มิถุนายน	2559	

ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน	และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	ในวงเงินรวม	4,000	ล้านบาท	อายุหุ้นกู้	3	ปี	

ดอกเบ้ียร้อยละ	 4	 ต่อปี	 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	 ไม่มีประกัน																

มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน	

	 	 -	วันท่ี	 14	 กันยายน	 2559	 NN2	 ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้										

เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวเดิมและก่อหนี้เพิ่ม	เพื่อใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	

ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของ	NN2	ลดลง	และมีสภาพคล่องมากขึ้น	
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4. พัฒนาการที่ส�าคัญในรอบปี 2560
 4.1 CKP
  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2560	มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ	

ปี	2559	ในอัตราหุ้นละ	0.06	บาท	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	442.20	ล้านบาท	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น				

ในวันที่	18	พฤษภาคม	2560	

 4.2 NN2
	 	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ	 NN2	 ครั้งที่	 1/2560	 เมื่อวันที่	 25	 กรกฎาคม	 2560	 มีมติอนุมัติให้	 NN2													

ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ือชำาระคืนหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินในวงเงินและมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ไม่เกินภาระหน้ีเงินกู้ยืม

ระยะยาวที่	 NN2	 มีอยู่กับสถาบันการเงิน	 เป็นสกุลเงินบาท	 และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศจำานวนเทียบเท่า	 โดยจะออก						

และเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว	 โดย	 NN2	 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งท่ี	 1											

ในวันที่	5	ตุลาคม	2560	ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน	และผู้ลงทุนรายใหญ่	ในวงเงิน	6,000	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ	3	ปี	

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.59	ต่อปี	จำานวน	1,000	ล้านบาท	หุ้นกู้อายุ	7	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.48	ต่อปี	จำานวน	

1,400	ล้านบาท	และหุ้นกู้อายุ	10	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.69	ต่อปี	จำานวน	3,600	ล้านบาท	โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ

ชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ทั้งนี้	บริษัท	ทริสเรทติ้ง	จำากัด	ได้จัดอันดับเครดิตองค์กร

ของ	NN2	ที่ระดับ	“A/Stable”	และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ	NN2	ที่ระดับ	“A-/Stable”

 4.3 BIC
	 	 เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2560	BIC2	ได้เปิดดำาเนินการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ขายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	โดย	BIC2	

มีกำาลังการผลิตติดตั้ง	120	เมกะวัตต์	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จำานวน											

90	 เมกะวัตต์	 ระยะเวลา	 25	ปีนับจากวันเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์	 และจำาหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

	 	 ในเดือนกรกฎาคม	2560	BIC	 ได้เรียกชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำาหรับการลงทุนในโครงการ	BIC2	 เพิ่มเติม						

จนเต็มมูลค่าแล้ว	ทำาให้	ณ	ปัจจุบัน	BIC	มีทุนจดทะเบียนเรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้วเป็นจำานวน	2,705	ล้านบาท

 4.4 XPCL
	 	 เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	2560	โครงการไซยะบุรีมีความก้าวหน้างานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยละ	88	โดย	

XPCL	ได้ว่าจ้าง	CHK	เป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้างโครงการ	และว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนา

งานด้านวิศวกรรม	 โครงการไซยะบุรีคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี	 2562	 เพื่อผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

พลังน้ำาให้แก่	กฟผ.	และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(“EdL”)

5. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
 5.1 นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
	 	 บรษิทัประกอบธุรกจิ	Holding	Company	โดยลงทุนในบรษิทัท่ีประกอบธุรกิจผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

ประเภทตา่งๆ	ซึง่บรษิทัมรีายไดห้ลกัตามงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทัจากเงนิปันผลรบัจากการลงทุนถอืหุ้นในบรษิทัย่อย	

และบริษัทร่วม	

  ทั้งนี้	บริษัทมีกลไกการดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ 

(Shared	Service	Center)	ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว	ทำาให้บริษัท

สามารถกำาหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน	 มีการแบ่งแยกหน้าท่ี	 และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม	 ท่ีเป็นเทคนิค								

การบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว	

และทำาให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
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 5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
	 	 บริษัทมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท													

ในสัดส่วนร้อยละ	 100.00	 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำารงสถานะบริษัทจดทะเบียนของ	 Holding	 Company	 ตาม									

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	พ.ศ.	2558	

โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

 กลุ่มบริษัท ลักษณะ สัดส่วน ผู้ถือหุ้น

 ที่ประกอบธุรกิจหลัก ธุรกิจ กำรถือหุ้น (%) รำยอื่น

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า	 56.00%	 •	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	

เอนเนอร์จี	จำากัด	 พลังน้ำา	 	 	 33.34%

	 	 	 •	บริษัท	พี.ที.	จำากัด	ผู้เดียว	5.33%

	 	 	 •	บริษัท	ชลาภัค	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	5.33%

บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด1 	 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก	 42.00%2	 •	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด

	 พลังน้ำา	 	 	 75.00%

	 	 	 •	บริษัท	ผลิต-ไฟฟ้าลาว	(มหาชน)	25.00%

บริษัท	บางปะอิน	 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	 65.00%	 •	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด

โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	 และไอน้ำาจากระบบ	 	 	 (มหาชน)	25.00%

	 โคเจนเนอเรชั่น	 	 •	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	8.00%

	 	 	 •	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	2.00%

บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก	 100.00%	 -

	 พลังแสงอาทิตย์	

บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก	 30.00%	 •	บริษัท	นที	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	25.00%

	 พลังน้ำา	 	 •	รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	20.00%

	 	 	 •	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำากัด	(มหาชน)	12.50%

	 	 	 •	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	

	 	 	 	 (มหาชน)	7.50%

	 	 	 •	บริษัท	พี.ที.	จำากัด	ผู้เดียว	5.00%

บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด	ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก	 30.00%	 บริษัท	ซอนนีดิกซ์	ไทยแลนด์	วัน	จำากัด	70.00%

	 พลังแสงอาทิตย์	

บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จำากัด	 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก	 30.00%	 บริษัท	ซอนนีดิกซ์	ไทยแลนด์	ทู	จำากัด	70.00%

	 พลังแสงอาทิตย์	

บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จำากัด*	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า	 100.00%	 -

	 ประเภทต่างๆ

บริษัท	วิส	โซลิส	จำากัด*	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า	 100.00%	 -

	 ประเภทต่างๆ

บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จำากัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า	 100.00%	 -

	 ประเภทต่างๆ

บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จำากัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า	 100.00%	 -

	 ประเภทต่างๆ

บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จำากัด*	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า	 100.00%	 -

	 ประเภทต่างๆ

หม�ยเหตุ : * ยังไม่มีก�รดำ�เนินง�น

 1 บริษัทแกนของ CKP
2 คำ�นวณจ�กสัดส่วนก�รถือหุ้นของ SEAN โดย CKP



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 23

29.98%***

19.40%

27.41%* 27.88%

25.31%

19.45%

19.40%**

บริษัท ช.การช�าง 
จำกัด (มหาชน) 

(CK)

ผู�ถือหุ�นอื่นๆบริษัท ทางด�วนและ
รถไฟฟ�ากรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) (BEM)
บริษัท ทีทีดับบลิว
จำกัด (มหาชน) 

(TTW)

บริษัท ซีเค พาวเวอร�
จำกัด (มหาชน) 

(CKP)

CKธุรกิจ
รับเหมา
ก�อสร�าง

BEM

TTW

CKP

ธุรกิจ
สัมปทานและ

สาธารณูปโภค

6.  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
	 บริษัทมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ล่าสุดของบริษัท1	คือ

        

	 ผู้ถือหุ้นใหญ่	3	รายของบริษัท	ได้แก่	CK	(สัดส่วนร้อยละ	27.41)	BEM	(สัดส่วนร้อยละ	19.40)	และ	TTW	(สัดส่วน

ร้อยละ	25.31)	ซึ่งบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษัทรวมทั้งบริษัทถือว่าเป็นบริษัทในกลุ่ม	ช.การช่าง	ทั้งหมด

	 เดิม	CK	มีธุรกิจหลักคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่	 ต่อมา	CK	 ได้มีการลงทุนในธุรกิจสัมปทานและ

สาธารณูปโภคเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้	และเพิ่มความหลากหลายในการประกอบธุรกิจ	ซึ่ง	CKP	ถือเป็น

บริษัทแกนนำา	(Flagship	Company)	ทางด้านพลังงานของกลุ่ม	ช.การช่าง	โดยในอนาคตการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน

ภายใต้กลุ่ม	ช.การช่าง	จะดำาเนินการผ่าน	CKP

1 ข้อมูลจ�ก www.set.or.th.
 * สัดส่วนก�รถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นเพื่อสิทธิในก�รรับเงินปันผลของ CK เมื่อวันที่ 29 กันย�ยน 2560
 ** สัดส่วนก�รถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นเพื่อสิทธิในก�รรับเงินปันผลของ TTW เมื่อวันที่ 30 สิงห�คม 2560
 *** สัดส่วนก�รถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นเพื่อสิทธิในก�รรับเงินปันผลของ BEM เมื่อวันที่ 8 กันย�ยน 2560
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(“Holding	Company”)	ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานประเภทต่างๆ	 ทั้งภายในและต่างประเทศ	 โดยรายได้หลักของบริษัทที่แสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายได้

จากการจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำา	(รวมเงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า)	และรายได้ค่าบริหารโครงการ	ท้ังน้ี	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	

2560	 บริษัทมีกำาลังการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง												

รวม	 2,160	 เมกะวัตต์	 ประกอบด้วยกำาลังการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	 875	 เมกะวัตต์	

และกำาลังการผลิตติดตั้งจากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1,285	เมกะวัตต์

	 บริษัทจัดประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าออกเป็น	3	กลุ่มธุรกิจ	ดังนี้

1.	 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	 ได้แก่	 บริษัท	 เซาท์อีสท์	 เอเชีย	 เอนเนอร์จี	 จำากัด	 (“SEAN”)	 และบริษัท	 ไซยะบุรี												

พาวเวอร์	จำากัด	(“XPCL”)

2.	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	ได้แก่	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(“BIC”)

3.	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 ได้แก่	 บริษัท	 บางเขนชัย	 จำากัด	 (“BKC”)	 บริษัท	 เชียงราย	 โซล่าร์	 จำากัด	

(“CRS”)	และบริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด	(“NRS”)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในช่วงปี 2558 - 2560

หน่วย	:	ล้านบาท

  ก�าลังการผลิต  
% รำยได้ % ของ รำยได้ % ของ รำยได้ % ของ

 รายได้ ติดตั้ง ด�าเนินการโดย 
กำรถือหุ้น ปี 2558 รำยได้รวม ปี 2559 รำยได้รวม ปี 2560 รำยได้รวม

  (เมกะวัตต์)

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน้�ำ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	 615.0	 SEAN	 56.0%	 3,883.2	 57.0%	 3,814.9	 60.2%	 3,318.3	 47.8%

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	 237.5	 BIC	 65.0%	 2,654.9	 38.9%	 2,293.3	 36.2%	 3,315.5	 47.8%

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 8.0	 BKC	 100.0%	 158.5	 2.3%	 147.8	 2.3%	 139.8	 2.0%

รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน้�ำ    6,696.6 98.2% 6,256.1 98.8% 6,773.7 97.7%

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 8.0	 CRS	 30.0%	 21.9	 0.3%	 13.7	 0.2%	 17.4	 0.3%

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 6.0	 NRS	 30.0%	 13.9	 0.2%	 13.6	 0.2%	 13.7	 0.2%

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	 1,285.0	 XPCL	 30.0%	 (27.2)	 (0.4%)	 (52.3)	 (0.8%)	 (25.9)	 (0.4%)

รวมส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกิจกำร   

ที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม    8.6 0.1% (25.0) (0.4%) 5.2 0.1%

รายได้อื่น

รายได้ค่าบริหารโครงการ	 	 บริษัท	 	 60.6	 0.9%	 62.7	 1.0%	 105.0	 1.5%

รายได้อื่น*	 	 บริษัทและบริษัทย่อย	 51.7	 0.8%	 40.4	 0.6%	 51.2	 0.7%

รวมรำยได้อื่น    112.3 1.6% 103.1 1.6% 156.2 2.3%

รำยได้รวม    6,817.4 100.0% 6,334.1 100.0% 6,935.0 100%

หมายเหตุ : * ไม่รวมกำ�ไร / ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
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1. ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน�้า
	 โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้	ประกอบด้วย

	 •	 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2	(“โครงการน้ำางึม	2”)

	 •	 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	ไซยะบุรี	(“โครงการไชยะบุรี”)

 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน�้า

  โครงการไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

	 	 บริษัทถือหุ้นใน	SEAN	สัดส่วนร้อยละ	56	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	และ	SEAN	ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ	75	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วในบริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	(“NN2”)	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (“สปป.ลาว”)	 ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล	 สปป.ลาว	 ในการออกแบบ	 พัฒนา	

ก่อสร้างและดำาเนินการโครงการน้ำางึม	2	เป็นระยะเวลา	25	ปี	นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	

 	 โครงการน้ำางึม	2	ตั้งอยู่บนลำาน้ำางึมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด	บ้านห้วยม่อ	เมืองฮ่ม	แขวงเวียงจันทน์	สปป.ลาว 

อยู่ห่างจากโครงการน้ำางึม	 1	 ขึ้นไปทางต้นน้ำาในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นระยะทาง	 35	 กิโลเมตร	 และอยู่ห่างจาก								

เมืองเวียงจันทน์	สปป.ลาว	ในแนวตรงเป็นระยะทาง	90	กิโลเมตร	มีกำาลังการผลิตติดตั้งจำานวน	615	เมกะวัตต์	เริ่มผลิต 

และจำาหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก	(“Initial	Operation	Date”	หรือ	“IOD”)	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2554	และเริ่มเดินเครื่อง	
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เชิงพาณิชย์	(“Commercial	Operation	Date”	หรือ	“COD”)	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2556	โดยจำาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้	

ทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)	ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีระยะเวลา	25	ปี	นับจากวันเริ่ม

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์

  รายได้ค่าไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

	 	 สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำาหนดปริมาณไฟฟ้าที่	กฟผ.	จะรับซื้อในแต่ละปีจำานวน	2,310	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง														

(“ล้านหน่วย”)	โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ	ดังนี้

(ก)	พลังงานไฟฟ้าหลัก	(“Primary	Energy”	หรือ	“PE”)	จำานวน	2,218	ล้านหน่วยต่อปี	สามารถผลิตได้ไม่เกิน 

16	ชั่วโมงต่อวัน	โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำาระเป็นสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐฯ

(ข)	พลังงานไฟฟ้ารอง	(“Secondary	Energy”	หรือ	“SE”)	จำานวน	92	ล้านหน่วยต่อปี	เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้

เฉพาะในเดือนสิงหาคม	 กันยายน	 และตุลาคม	 ของทุกปี	 โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชำาระเป็น								

สกุลเงินบาททั้งหมด

(ค)	พลงังานไฟฟ้าสว่นเกนิ	(“Excess	Energy”	หรอื	“EE”)	เป็นไฟฟ้าสว่นเกนิท่ีเกดิขึน้เมือ่ปรมิาณน้ำามมีากกวา่

ที่คาดการณ์	ทำาให้ในเดือนนั้นๆ	สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำานวนตามข้อ	(ก)	และข้อ	(ข)	ซึ่งได้แจ้ง

ล่วงหน้าต่อ	กฟผ.	ส่วนเกินจากที่ได้แจ้งจะนับเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน	โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้

จะชำาระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

	 	 นอกจากนี้	ในกรณีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำานวน	PE	หรือ	SE	ต่อปีที่กำาหนดในสัญญา	จะสามารถ

เกบ็สะสมจำานวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลติเกนิน้ันในบัญชไีฟฟ้าสำารอง	(“Reserve	Account”)	และสามารถนำาหน่วยไฟฟ้าดงักลา่ว

มาใช้ในอนาคตได้	ในกรณีที่ปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจำาหน่ายให้แก่	กฟผ.	ได้ครบตามเงื ่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า											

โดยโครงการน้ำางึม	 2	 สามารถเก็บสะสมจำานวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตเกินใน	 Reserve	Account	 ได้ไม่เกิน	 10	ปี	 โดยมี

กำาหนดชำาระยอดใน	Reserve	Account	ทั้งหมด	3	ครั้ง	คือ	ในปี	2565	ปี	2575	และปีสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

	 	 ในกรณีที่ปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำามีน้อยจนทำาให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับจำานวน	PE	หรือ	SE	ต่อปี											

ที่กำาหนดในสัญญา	โครงการน้ำางึม	2	สามารถนำาจำานวนหน่วยไฟฟ้าส่วนที่ยังไม่ได้ผลิตนั้นสะสมเพิ่มในปริมาณไฟฟ้าที่จะ

ผลิตในปีต่อไปได้

  โครงการไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี

	 	 บริษัทถือหุ้นใน	 XPCL	 สัดส่วนร้อยละ	 30	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	 โดย	 XPCL	 เป็นบริษัทที่									

จดทะเบียนใน	สปป.ลาว	และไดร้บัสมัปทานจากรฐับาล	สปป.ลาว	ในการออกแบบ	พัฒนา	กอ่สรา้งและดำาเนินการโครงการ

ไฟฟ้าพลังน้ำา	ไซยะบุรี	เป็นระยะเวลา	31	ปี	นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

  โครงการไซยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาประเภทฝายทดน้ำาขนาดใหญ่บนลำาน้ำาโขง	ซึ่งแตกต่างจากโครงการน้ำางึม	2         

ท่ีเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาประเภทเขื่อนกักเก็บ	 กล่าวคือ	 โครงการไซยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายทดน้ำาท่ีมีความสูงไม่มาก	

ปล่อยน้ำาไหลผ่านเท่ากับปริมาณน้ำาท่ีไหลเข้าในแต่ละวัน	 โดยโครงการต้ังอยู่บนลำาน้ำาโขงตอนล่าง	 อยู่ในอาณาเขตของ											

สปป.ลาว	ทั้งหมด	ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ	80	กิโลเมตร	และห่างจากอำาเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย 

ประมาณ	160	กิโลเมตร	มีกำาลังการผลิตติดตั้งจำานวน	1,285	เมกะวัตต์	โดยมีกำาลังการผลิตที่จะจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่	กฟผ.	

จำานวน	1,225	เมกะวัตต์	ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา	29	ปี	นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	โดยสัญญา				

ซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวได้กำาหนดวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไว้ในเดือนตุลาคม	2562	และจะจำาหน่ายไฟฟ้าจำานวน	60	เมกะวัตต์             

ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(“EdL”)	ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง	EdL	และ	XPCL
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	 	 การก่อสร้างโครงการไซยะบุรีจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ	8	ปี	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	การก่อสร้าง

โครงการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ	88	ซึ่งเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง	โดยโครงการไซยะบุรีได้รับการออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิศวกรรมศาสตร์ด้านไฟฟ้าพลังน้ำา	 เพื่อหลีกเลี่ยง	 ป้องกัน	 และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	 และ

ครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา	การระบายตะกอน	การเดินเรือ	ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและการรักษา

คณุภาพน้ำาดว้ย	และในดา้นความปลอดภัยไดอ้อกแบบและก่อสรา้งประตรูะบายน้ำาลน้และประตรูะบายตะกอนท่ีมขีนาดใหญ	่

เพื่อรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้โครงการไซยะบุรีได้เลือกใช้เครื ่องจักรและอุปกรณ	์								

ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก	

 1.2  การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน�้า
	 	 การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลงัน้ำาจะต้องอาศยัภูมปิระเทศท่ีมคีวามเหมาะสม	โดยประเทศในแถบภูมภิาคอาเซยีน	

เช่น	สปป.ลาว	ประเทศกัมพูชา	ประเทศเมียนมาร์	รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน	มีศักยภาพสูงในการพัฒนา	

โครงการและสามารถจำาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตกลับมายังประเทศไทยได้

	 	 จากข้อมูล	ณ	เดือนกุมภาพันธ์	2560	ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ	(“Memorandum	of	

Understanding”	หรอื	“MOU”)	เพ่ือความรว่มมอืในการพัฒนาพลงังานไฟฟ้าและขายให้กบัประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

ได้แก่

•	สปป.ลาว	จำานวน	9,000	เมกะวัตต์	(ลงนามเมื่อวันที่	6	กันยายน	2559)

•	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน	จำานวน	3,000	เมกะวัตต์

•	ประเทศเมียนมาร์	ไม่ระบุปริมาณรับซื้อไฟฟ้า	(ลงนามเมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2558)

•	ประเทศกัมพูชา	ไม่ระบุปริมาณรับซื้อไฟฟ้าและอายุ	MOU	แต่จะมีการเจรจาเป็นรายโครงการ

	 	 ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับ	สปป.ลาว	ณ	เดือนกุมภาพันธ์	2560	มีการรับซื้อไฟฟ้าแล้ว

รวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ	5,936	เมกะวัตต์	สรุปโครงการซื้อไฟฟ้าจาก	สปป.ลาว	ได้ดังนี้

	 	 1)	 โครงการที่จำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่	กฟผ.	แล้ว

 โครงกำร เริ่มเดินเครื่องเชิงพำณิชย์
 ปริมำณไฟฟ้ำที่รับซื้อ

   (เมกะวัตต์)

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

ห้วยเฮาะ	 	 กันยายน	2542	 126

น้ำาเทิน	2	 	 เมษายน	2553	 948

น้ำางึม	2	 	 มีนาคม	2554(1) 597 (2)

หงสาลิกไนต์	เครื่องที่	1	 มิถุนายน	2558	 491

หงสาลิกไนต์	เครื่องที่	2	 พฤศจิกายน	2558	 491

หงสาลิกไนต์	เครื่องที่	3	 มีนาคม	2559	 491

 รวม  3,578

หมายเหตุ : (1) เริ่มผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�ช่วงแรก
 (2) ข้อมูลระบุกำ�ลังก�รผลิตที่ กฟผ. รับซื้อจ�กโครงก�รน้ำ�งึม 2 ณ จุดส่งมอบไว้ที่ 597 เมกะวัตต์ โดยที่กำ�ลังก�รผลิตติดตั้งของโครงก�รน้ำ�งึม 2 

คือ 615 เมกะวัตต์
 ข้อมูลจ�กคณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�นแห่งช�ติ ณ เดือนกุมภ�พันธ์ 2560
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	 	 2)	 โครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(“Power	Purchase	Agreement”	หรือ	“PPA”)	แล้วและอยู่ระหว่าง	

การก่อสร้าง

 
โครงกำร ก�ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำ (SCOD)

 ปริมำณไฟฟ้ำที่รับซื้อ

   (เมกะวัตต์)

เซเปียน-เซน้ำาน้อย	 กุมภาพันธ์	2562	 354

น้ำาเงี๊ยบ	1  กันยายน 2562 269

ไซยะบุรี	 	 ตุลาคม	2562	 1,220	(1)

น้ำาเทิน	1	 	 มกราคม	2565	 515

 รวม  2,358

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลระบุกำ�ลังก�รผลิตที่ กฟผ. รับซื้อจ�กโครงก�รไซยะบุรี ณ จุดส่งมอบไว้ที่ 1,220 เมกะวัตต์ โดยที่กำ�ลังก�รผลิตติดตั้งของโครงก�รไซยะบุรี
คือ 1,285 เมกะวัตต์

 ข้อมูลจ�กคณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�นแห่งช�ติ ณ เดือนกุมภ�พันธ์ 2560

	 	 บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	 จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ														

ของบุคลากรในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาขนาดใหญ่และความร่วมมือกันในกลุ่มบริษัท	ส่งผลให้สามารถควบคุม									

การก่อสร้างโครงการให้อยู่ในระยะเวลา	งบประมาณ	และเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามที่กำาหนดได้

 1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า
  การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า

	 	 เขื่อนของโครงการน้ำางึม	2	มีลักษณะเป็นเขื่อนแบบกักเก็บ	โดยจะเก็บน้ำาไว้ในอ่างเก็บน้ำา	(Reservoir)	ที่สร้าง

อยู่ในระดับที่สูงกว่าอาคารโรงไฟฟ้า	(Power	House)	เมื่อปล่อยน้ำาลงมาตามอุโมงค์ส่งน้ำา	น้ำาซึ่งมีแรงดันสูงจะผลักดันให้

ใบพัดของเครื่องกังหัน	 (Turbine)	 หมุนด้วยความเร็วสูง	 เพลาของเครื่องกังหันท่ีต่อเข้ากับเพลาของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	

(Generator)	จะเกิดการหมุนและทำาให้เกิดการเหนี่ยวนำาในเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า

	 	 อาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกังหันน้ำาชนิด	Francis	Turbine	แบบแกนตั้ง	จำานวน	3	ชุด	ซึ่งเป็นเครื่องกังหัน						

ท่ีทำางานแบบแรงโต้เหมาะสำาหรับเขื่อนพลังน้ำาท่ีมีความสูงน้ำาระดับปานกลางลักษณะเดียวกับเขื่อนของโครงการน้ำางึม	 2	

ส่วนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องชนิด	Synchronous	จำานวน	3	ชุด	กำาลังการผลิตชุดละ	205	เมกะวัตต์	และมีกำาลัง

การผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น	615	เมกะวัตต์

  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า

	 	 แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโครงการน้ำางึม	2	คือ	น้ำาที่มาจากลำาน้ำางึม	ซึ่งมีต้นกำาเนิดมาจากที่ราบสูง

เชียงขวาง	มีความยาวตลอดลำาน้ำาประมาณ	354	กิโลเมตร	 โดยอ่างเก็บน้ำาครอบคลุมพื้นที่	 107	ตารางกิโลเมตร	และ								

มีความจุน้ำาสูงสุดที่	4,886	ล้านลูกบาศก์เมตร	ที่ระดับน้ำาสูงสุด	375	เมตรเหนือระดับน้ำาทะเล

	 	 แม้ว่าน้ำาท่ีนำามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย	 เพราะเป็นน้ำาท่ีได้มาจากธรรมชาติ														

แต่ปริมาณน้ำาในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล	 ทั้งนี้													

ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการน้ำางึม	 2	 ได้ทำาการศึกษาค่าสถิติปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ยย้อนหลัง	 50	 ปี	 (ระหว่าง													

ปี	2497	-	2546)	พบว่าปริมาณน้ำาฝนในลำาน้ำางึมมีมากเพียงพอ	สามารถกักเก็บน้ำาเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณ

ที่ได้ทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	ในแต่ละปี
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	 	 ปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาของโครงการน้ำางึม	2	ในช่วงปี	2558	-	2560	มีดังนี้

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 ระดับน้�า 
ปริมาณน้�า

 ระดับน้�า 
ปริมาณน้�า 

ระดับน้�า 
ปริมาณน้�า

 ณ สิ้นเดือน 
(ล้ำน

 ณ สิ้นเดือน 
(ล้ำน 

ณ สิ้นเดือน 
(ล้ำน

 (เมตรจำก 
ลูกบำศก์

 (เมตรจำก 
ลูกบำศก์ 

(เมตรจำก 
ลูกบำศก์

 ระดับทะเล 
เมตร) 

ระดับทะเล 
เมตร) 

ระดับทะเล 
เมตร)

 ปานกลาง)  ปานกลาง)  ปานกลาง)

มกราคม	 379.9	 4,772.0	 369.4	 4,309.8	 370.9	 4,454.8

กุมภาพันธ์	 371.9	 4,560.2	 370.1	 4,376.9	 368.7	 4,234.3

มีนาคม	 367.7	 4,140.0	 366.1	 3,987.4	 361.7	 3,576.2

เมษายน	 359.6	 3,390.1	 360.3	 3,452.0	 356.4	 3,124.2

พฤษภาคม	 350.7	 2,669.5	 354.7	 2,981.0	 351.1	 2,703.1

มิถุนายน	 344.8	 2,258.4	 349.9	 2,610.3	 345.5	 2,301.0

กรกฎาคม	 352.8	 2,829.8	 351.8	 2,753.0	 356.1	 3,093.6

สิงหาคม	 365.3	 3,906.7	 361.6	 3,568.2	 362.7	 3,668.4

กันยายน	 371.8	 4,554.1	 366.9	 4,057.5	 363.0	 3,695.6

ตุลาคม	 373.6	 4,735.2	 367.5	 4,118.6	 363.1	 3,703.9

พฤศจิกายน	 371.8	 4,553.1	 369.4	 4,310.8	 363.2	 3,709.4

ธันวาคม	 372.5	 4,617.2	 371.1	 4,481.3	 364.1	 3,794.2

หมายเหตุ :  ข้อมูลจ�กบริษัท ไฟฟ้�น้ำ�งึม 2 จำ�กัด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
	 โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้	ประกอบด้วย

	 -	 โครงการบางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	1	(“BIC1”)

	 -	 โครงการบางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	2	(“BIC2”)

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
	 	 บรษิทัถอืหุ้นใน	BIC	สดัสว่นรอ้ยละ	65	ของทุนจดทะเบียนและเรยีกชำาระแลว้	โดย	BIC	เป็นผู้ผลติและจำาหน่าย

ไฟฟ้าและไอน้ำาด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	ประกอบด้วย	2	โครงการ	คือ	BIC1	และ	BIC2	

สถานที่ตั้งของทั้ง	2	โครงการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โดย	BIC1	

มีกำาลังการผลิตติดตั้ง	117.5	เมกะวัตต์	และกำาลังการผลิตไอน้ำา	20	ตันต่อชั่วโมง	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จำานวน	

90	 เมกะวัตต์	 เป็นระยะเวลา	 25	 ปี	 นับจากวันท่ีเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	 โดยจำาหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน้ำาให้แก่											

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	BIC1	เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่	28	มิถุนายน	2556	

ขณะที่	 BIC2	 มีกำาลังการผลิตติดตั้ง	 120	 เมกะวัตต์	 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 จำานวน	 90	 เมกะวัตต์														

เป็นระยะเวลา	25	ป	ีนบัจากวันทีเ่ริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย	์และจำาหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกัน	BIC2	เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่	29	มิถุนายน	2560
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  รายได้ค่าไฟฟ้าของโครงการ BIC1 และ BIC2 ที่จ�าหน่ายให้ กฟผ.

(ก)	 ค่าพลังไฟฟ้า	(Capacity	Payment)	กำาหนดจากต้นทุนของโครงการไฟฟ้าที่	กฟผ.	สามารถหลีกเลี่ยงได้	

ในอนาคต	(Long	Run	Avoided	Capacity	Cost)	จากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	

(“Small	Power	Producer”	หรือ	“SPP”)	รวมค่าระบบส่ง

(ข)	 ค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน	(Energy	Payment)	กำาหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า	ค่าดำาเนินการ 

ค่าบำารุงรักษา	และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของโครงการไฟฟ้าที่	กฟผ.	สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

จากการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กท่ีผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ												

โคเจนเนอเรชั่น

(ค)	 ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง	 (Fuel	 Savings)	 กำาหนดจากประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดเชื้อเพลิง						

ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กสามารถประหยัดได้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น

  รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ที่จ�าหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

	 	 สญัญาจำาหนา่ยไฟฟ้าให้แกล่กูคา้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมกีารเจรจากบัลกูคา้แตล่ะราย	โดยกำาหนดราคา

ค่าไฟฟ้าและส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(“กฟภ.”)	สำาหรับกิจการขนาดใหญ่

  รายได้ค่าไอน�้าของ BIC1 ที่จ�าหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

	 	 สัญญาจำาหน่ายไอน้ำาให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละรายเช่นเดียวกัน												

กับสัญญาจำาหน่ายไฟฟ้า	โดยกำาหนดราคาไอน้ำาจากต้นทุนที่ลูกค้าหลีกเลี่ยงได้หากซื้อจากบริษัท	(Avoided	Cost	Basis)	

ราคาไอน้ำามักปรับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนของดัชนีต่างๆ	รวมถึงค่าเชื้อเพลิงและดัชนีราคาผู้บริโภค
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 2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
	 	 ในการขยายธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	บริษัทมุ่งเน้นการจำาหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้	กฟผ.	และ

จำาหนา่ยไฟฟ้าสว่นท่ีเหลอืและไอน้ำาให้ผู้ประกอบการอ่ืนๆ	ซึง่เป็นรปูแบบท่ีมคีวามมัน่คงในดา้นรายไดม้ากกวา่เมือ่เปรยีบเทียบ

กับการจำาหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการอื่นๆ	เพียงอย่างเดียว

	 	 ต้ังแต่ปี	 2535	 เป็นต้นมา	 รัฐบาลได้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นแบบ										

Firm	 Type	 ขนาดกำาลังผลิตที่จำาหน่ายเข้าสู่ระบบไม่เกิน	 90	 เมกะวัตต์	 ทำาให้มีผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าประเภทดังกล่าว

หลายราย	โดยข้อมูล	ณ	เดือนธันวาคม	2560	โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมีสถานะดังนี้

 สถำนะ
 จ�านวน ก�าลังการผลิตติดตั้ง ปริมำณขำยตำมสัญญำ

 โครงกำร (เมกะวัตต์)  ซื้อขำยไฟฟ้ำกับรัฐบำล (เมกะวัตต์)

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	 73	 8,918	 5,829

ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว	 15	 1,831	 1,350

		แต่ยังไม่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 3	 144	 80

ยกเลิกแบบคำาขอ	 3	 286	 104

 รวม 94 11,179 7,363

หมายเหตุ :  ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น ณ เดือนธันว�คม 2560

	 	 จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สม่ำาเสมอทั้งจาก	กฟผ.	และลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	ทำาให้บริษัทเชื่อมั่น

ในโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นของบริษัท	 โดยบริษัททำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

และไอน้ำาในระยะยาว	 เพื่อรับประกันความมั่นคงในการขายไฟฟ้าและไอน้ำาให้แก่ลูกค้า	 นอกจากนี้	 บริษัทได้มีการเตรียม

ความพร้อมอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ	ที่มีความสำาคัญ	เช่น	ความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง	การเชื่อมต่อกับจุดรับซื้อ

ไฟฟ้าของลูกค้าที่จะรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำา	เป็นต้น

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
  การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
  การผลติไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จะนำากา๊ซธรรมชาตมิาเป็นเชือ้เพลงิในการเผาไหม	้เพ่ือทำาให้	

เกิดแรงดันความร้อนไปขับเคลื่อนกังหันก๊าซ	(Gas	Turbine)	การหมุนของกังหันก๊าซดังกล่าวจะหมุนให้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	

(Generator)	 ผลิตไฟฟ้า	 จากนั้นไอร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ในเครื่องกังหันก๊าซซึ่งมีความร้อนสูงจะผ่านไปยังหม้อไอน้ำา	

(Heat	Recovery	 Steam	Generator	หรือ	HRSG)	ทำาให้ได้ไอน้ำาแรงดันสูง	 (High	Pressure	 Steam)	ซึ่งไอน้ำาที่ได้									

จะถูกนำาไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำา	(Steam	Turbine)	การหมุนของกังหันไอน้ำาจะหมุนขับให้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า และไอน้ำา

ส่วนที่เหลือจะถูกนำาไปขายให้กับลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการไอน้ำาในกระบวนการผลิตต่อไป

  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
	 	 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ำาประปาเป็นวัตถุดิบในการผลิต	 โดย	

BIC1	และ	BIC2	ได้ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	(“ปตท.”)	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	

2554	และวันที่	12	พฤษภาคม	2557	ตามลำาดับ	และได้ทำาสัญญาซื้อขายน้ำาประปากับบริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	

(“TTW”)	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2554	และวันที่	27	มกราคม	2558	ตามลำาดับ	โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา	25	ปี

นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
	 โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้	ประกอบด้วย

	 -	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ	BKC

	 -	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ	CRS

	 -	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ	NRS

 3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
  โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ BKC

  บริษัทถือหุ้นใน	BKC	สัดส่วนร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	โดยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ 

BKC	 ตั้งอยู่ที่อำาเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง	 (“Thin	 Film”)	 มีกำาลัง											

การผลิตติดตั้ง	8	เมกะวัตต์	และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก	(“Very	Small	Power 

Producer”	หรือ	“VSPP”)	กับ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(“กฟภ.”)	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2552	เป็นระยะเวลา	5	ปี											

นับจากวนัท่ีเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์	และตอ่สญัญาไดอี้กครัง้ละ	5	ปีโดยอัตโนมัตจินกวา่จะมีการยกเลกิสญัญา	ตามสญัญา	

ซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว	กฟภ.	ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด	8	เมกะวัตต์	และ	BKC	จะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 

(“Adder”)	 ในอัตรา	 8	 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 (“หน่วย”)	 เป็นระยะเวลา	 10	 ปีนับแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์									

BKC	ได้เริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่	กฟภ.	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2555	และได้ดำาเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจำาหน่ายคาร์บอนเครดิต	โดยได้รับใบรับรองดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2555
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  โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ CRS

	 	 บริษัทถือหุ้นใน	CRS	สัดส่วนร้อยละ	30	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	โดยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ของ	 CRS	 ตั้งอยู่ที่อำาเภอแม่จัน	 จังหวัดเชียงราย	 ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ	 Multi-Crystalline	 Cells	 มีกำาลัง									

การผลิตติดตั้ง	8	เมกะวัตต์	โดย	CRS	ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ	กฟภ.	

เป็นระยะเวลา	 5	 ปีนับจากวันที่เร่ิมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	 และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ	 5	 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการ									

ยกเลิกสัญญา	ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว	กฟภ.	ตกลงที่จะซื้อพลังไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด	8	เมกะวัตต์	และ	CRS	

จะได้รับ	Adder	ในอัตรา	8	บาทต่อหน่วย	เป็นระยะเวลา	10	ปีนับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	CRS	ได้เริ่มผลิต

และจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่	กฟภ.	เมื่อวันที่	17	มกราคม	2556	และได้ดำาเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

เพื่อสิทธิในการจำาหน่ายคาร์บอนเครดิต	โดยได้รับใบรับรองดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	11	กันยายน	2555

  โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ NRS

	 	 บริษัทถือหุ้นใน	NRS	สัดส่วนร้อยละ	30	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	โดยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ของ	NRS	ตั้งอยู่ที่อำาเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ	Thin	Film	มีกำาลังการผลิต

ติดตั้ง	6	เมกะวัตต์	โดย	NRS	ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ	กฟภ.	เป็นระยะ

เวลา	5	ปีนับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ	5	ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา	

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว	กฟภ.	ตกลงที่จะซื้อพลังไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด	6	เมกะวัตต์	และ	NRS	จะได้รับ	Adder	

ในอัตรา	8	บาทต่อหน่วย	เป็นระยะเวลา	10	ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	NRS	ได้เริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

ให้แก่	กฟภ.	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2555	และได้ดำาเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการ

จำาหน่ายคาร์บอนเครดิต	โดยได้รับใบรับรองดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2555

  รายได้ค่าไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS

ก.	 อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่ขายให้	กฟภ.	อยู่ในระดับแรงดัน	11	-	13	กิโลโวลต์	โดยราคาและค่าไฟฟ้าผันแปร 

ขายส่ง	(Ft)	จะเป็นไปตามประกาศของ	กฟผ.

ข.	 ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าในอัตรา	 8	 บาทต่อหน่วย	 เป็นระยะเวลา	 10	 ปี	 นับจากวันเริ่มเดินเครื่อง										

เชิงพาณิชย์

 3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
	 	 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก	ด้วยภูมิประเทศที่อยู ่ในเขต

เส้นศูนย์สูตร	ทำาให้ได้รับพลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ	ของโลก	ซึ่งการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบ

การตรวจวัดภาคพ้ืนดินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 พบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพด้านพลังแสงอาทิตย์

ของประเทศไทย	 ซึ่งมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยท้ังปีประมาณ	 18.2	 เมกะจูลต่อตารางเมตร	 ส่วนใหญ่อยู่ทาง																	

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและบางสว่นอยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนลา่ง	ซ่ึงสง่ผลให้ประเทศไทยมศีกัยภาพในการผลติไฟฟ้าจาก

พลังแสงอาทิตย์ได้ถึง	10,000	เมกะวัตต์

	 	 ในปี	2558	กระทรวงพลังงานได้จัดทำาแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	พ.ศ.	2558	-	2579	

(“Alternative	Energy	Development	Plan”	หรือ	“AEDP	2015”)	เพื่อเน้นส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงาน

ทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มศักยภาพ	มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์เป็น	6,000	

เมกะวัตต์ภายในปี	2579	จาก	2,692	เมกะวัตต์ในเดือนกันยายน	2560
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	 	 ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยพลังแสงอาทิตย์ที่ขายเข้าระบบระหว่างปี	2556	-	2560	มีดังนี้

หน่วย	:	เมกะวัตต์

     กันยายน เป้าหมาย
พลังงำนทดแทน 2556 2557 2558 2559

 2560 2579

แสงอาทิตย์*	 823	 1,299	 1,420	 2,446	 2,692	 6,000

หมายเหตุ : * กำ�ลังก�รผลิตติดตั้ง
 ข้อมูลจ�กกรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น ณ เดือนพฤศจิก�ยน 2560

 3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
  การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

	 	 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์	 (Solar	

Cell)	ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง	กล่าวคือ	เมื่อแสงอาทิตย์

ท่ีเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากระทบกับสารกึ่งตัวนำา	 (Semi-Conductor)	 ท่ีมีความสามารถในการดูดคลื่น

พลังงานแสงอาทิตย์	เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง	(Direct	Current)	แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้า	

ท่ีผลติขึน้จากเซลลแ์สงอาทิตย์เพียงเซลลเ์ดยีวจะมีคา่ต่ำามาก	การนำามาใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิย์จึงตอ้งนำาเซลลห์ลายๆ	เซลล	์

มาต่อกันแบบอนุกรม	 เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น	 เซลล์ที่นำามาต่อกันในจำานวนและขนาดที่เหมาะสมนี้	 เรียกว่า	

แผงเซลล์แสงอาทิตย์	(Solar	Module	หรือ	Solar	Panel)

	 	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ	BKC	CRS	และ	NRS	มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามหลักการข้างต้น													

โดยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ	BKC	และ	NRS	ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีลักษณะแบบ	Thin	Film	ขณะที่โรงไฟฟ้า

พลังแสงอาทิตย์ของ	 CRS	 ติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีลักษณะแบบ	 Multi-Crystalline	 Cells	 ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก																					

เซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำา	จึงต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์	(Inverter) 

เพ่ือแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต่ำา	 หลังจากน้ันจะส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น	

และส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของ	กฟภ.	เพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

	 	 แหล่งพลังงานสำาคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ	 BKC	 CRS	 และ	 NRS	 คือ					

แสงอาทิตย์	ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ	ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย	และเป็นพลังงานที่สะอาด	อย่างไรก็ตามการนำาแสงอาทิตย์	

มาใช้มีข้อจำากัดอยู่บ้าง	เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน	ตลอดจนมีความเข้มแสงไม่แน่นอน	ขึ้นอยู่กับแต่ละ

สภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา

	 	 ดงัน้ัน	BKC	CRS	และ	NRS	จึงไดท้ำาการศึกษาวา่บรเิวณท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แตล่ะแห่งจะมปีรมิาณ

ความเขม้ของแสงอาทิตย์ท่ีเพียงพอท่ีจะผลติไฟฟ้าหรอืไม	่กอ่นท่ีจะตดัสนิใจเลอืกทำาเลหรอืสถานท่ีท่ีจะเป็นท่ีตัง้ของโครงการ

ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าว
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การใช�ไฟฟ�า ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ

4. ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย
	 ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม	 2560	 ยังคงเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย													

โดยในปี	2560	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(“Gross	Domestic	Product”	หรือ	“GDP”)	มีการขยายตัวร้อยละ	3.9	

โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวดีขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามตลาดโลก

	 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงปี	2536	-	2560	มีดังนี้

 

หมายเหตุ :  ขอ้มลูจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต ิสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลงัง�น กระทรวงพลงัง�น และกรมพัฒน�
พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น กระทรวงพลังง�น เผยแพร่ ณ เดือนกุมภ�พันธ์ 2561

 4.1 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ
	 	 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดคือปริมาณไฟฟ้าที่ผู้บริโภคใช้รวมกันทั้งระบบสูงสุด	ณ	วันใดวันหนึ่งของแต่ละปี	

โดยในปี	2560	ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น	ณ	วันที่	4	พฤษภาคม	2560	เวลา	14.20	น.	ที่ระดับ	28,578	

เมกะวัตต์	ลดลง	1,040	เมกะวัตต์	หรือลดลงร้อยละ	3.5	จากพลังไฟฟ้าสูงสุดของปี	2559	ซึ่งเกิดเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	

2559	เวลา	22.28	น.	ที่ระดับ	29,619	เมกะวัตต์

	 	 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี	2556	-	2560	มีดังนี้

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น กระทรวงพลังง�น เผยแพร่ ณ เดือนกุมภ�พันธ์ 2561
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 4.2 ก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
	 	 กำาลังผลิตรวมของระบบ	ณ	เดือนธันวาคม	2560	แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า	และการผลิตไฟฟ้าสะสม

ในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม	2560	แบ่งตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต	มีดังนี้

 ก�าลังผลิตรวม กำรผลิตไฟฟ้ำสะสม

หมายเหตุ : * ไม่รวมข้อมูลของ VSPP หมายเหตุ : ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น
 ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น   กระทรวงพลังง�น เผยแพร่ ณ เดือนกุมภ�พันธ์ 2561
 กระทรวงพลังง�น เผยแพร่ ณ เดือนกุมภ�พันธ์ 2561

	 	 สดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้ามีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมในการจัดหาเชือ้เพลงิ	การขยายตวั

ทางเศรษฐกิจ	และนโยบายของภาครัฐ	โดยนับตั้งแต่ปี	2558	สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง	

ขณะท่ีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า	 และการนำาเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น																		

ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2558	-	2579	(“Thailand	Power	Development	Plan	

2015”	หรือ	“PDP	2015”)
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		 	 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี	2550	-	2560	มีดังนี้

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น กระทรวงพลังง�น ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย ก�รไฟฟ้�นครหลวง และก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค 
เผยแพร่ ณ เดือนกุมภ�พันธ์ 2561

 4.3 การจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า
	 	 กฟผ.	 เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า	 เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของท้ังประเทศ																			

โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่างๆ	ของ	กฟผ.	และผู้ผลิตเอกชน	ทั้งโครงการไฟฟ้าในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน	

สปป.ลาว	 และประเทศมาเลเซีย	 หลังจากน้ันจึงขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อ	 คือ	 การไฟฟ้านครหลวง	 (“กฟน.”)	 การไฟฟ้า										

ส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	และลูกค้าตรง	(โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา)	ทั้งนี้	กฟผ.	จะทำาการ

ส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ	 โดย	 กฟน.	 และ	 กฟภ.	 จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระบบจำาหน่าย	

(Distribution)	 และการขายปลีก	 (Retail)	 ให้แก่ประชาชนท่ัวไป	 โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก	 กฟผ.	 ท่ีจุดเชื่อมต่อและส่งเข้า										

สถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อกระจายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

	 	 สัดส่วนการจำาหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงธัันวาคม	2560	แบ่งตามประเภทผู้ซื้อ	มีดังนี้

 
ผู้ซื้อ

 ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้า 
ร้อยละ

  (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 129,484	 70

	 การไฟฟ้านครหลวง	 53,446	 29

	 ลูกค้าตรง		 2,132	 1

  รวม 185,062 100

หมายเหตุ : ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น กระทรวงพลังง�น เผยแพร่ ณ เดือนกุมภ�พันธ์ 2561

2550 2551 2554 2555 25562552 2553 25592557 2558 2560

ก�าซธรรมชาติ ถ�านหิน/ลิกไนต� น้ำมััน พลังน้ำ นำเข�า พลังงานหมุนเวียน
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 4.4 การคาดการณ์ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม ่ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย                                                     
พ.ศ. 2558 - 2579 (Thailand Power Development Plan 2015 หรือ PDP 2015)
	 	 ในปี	2558	กระทรวงพลังงานได้จัดทำา	PDP	2015	โดยคำานึงถึงความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า	ระบบส่งไฟฟ้า	

และระบบจำาหน่ายไฟฟ้า	 และมีนโยบายการลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นเชื้อเพลิงหลัก	 รวมถึงจัดหาไฟฟ้าจาก													

ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ	20	ของกำาลังผลิตไฟฟ้าในระบบ	และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

	 	 PDP	 2015	 คาดการณ์ว่า	 ณ	 สิ้นปี	 2579	 ประเทศไทยจะมีกำาลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ	 70,335	 เมกะวัตต์														

โดยเป็นกำาลงัผลติของโครงการไฟฟ้าใหม่เพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าท่ีหมดอายุ	กำาลงัผลติไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชน	กำาลงัผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ	และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	ในช่วงปี	2558	-	2579	รวม	57,459	

เมกะวัตต์	

	 	 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2560	-	2579	ตาม	PDP	2015	มีดังนี้

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ�กแผนพัฒน�กำ�ลังผลิตไฟฟ้�ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Thailand Power Development Plan 2015)
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ก�าซธรรมชาติ ถ�านหิน/ลิกไนต� ซื้อไฟฟ�าพลังน้ำจากต�างประเทศ พลังงานหมุนเวียน นิวเคลียร�/อื่นๆ
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5. การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (“Thailand	 Board	 of	

Investment”	หรือ	“BOI”)	ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   BIC1 BIC2 BKC CRS NRS

บัตรส่งเสริมเลขที่		 1565(2)/2554	 1132(2)/2558	 1089(1)/2555	 2071(1)/2554	 1300(1)/2554

ลงวันที่	 	 18	พฤษภาคม	 2	กุมภาพันธ์	 23	มกราคม	 30	สิงหาคม	 11	มีนาคม

	 	 	 2554	 2558	 2555	 2554	 2554

ประเภทกิจการ	 	 กิจการ	 กิจการ	 กิจการ	 กิจการ	 กิจการ

	 	 	 สาธารณูปโภค	 สาธารณูปโภค	 สาธารณูปโภค	 สาธารณูปโภค	 สาธารณูปโภค

	 	 	 และบริการ	 และบริการ	 และบริการ	 และบริการ	 และบริการ

	 	 	 พื้นฐาน	 พื้นฐาน	 พื้นฐาน	 พื้นฐาน	 พื้นฐาน

1.	ได้รับอนุญาตให้นำาคนต่างด้าว	 ได้รับอนุมัติ	 ได้รับอนุมัติ	 ได้รับอนุมัติ	 ได้รับอนุมัติ	 ได้รับอนุมัติ

	 ที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำานาญการ

	 เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม

	 จำานวนและกำาหนดระยะเวลา

	 เท่าที่คณะกรรมการพิจารณา

	 เห็นสมควร	

2.	ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไม่มี	 ได้รับอนุญาต	 ได้รับอนุญาต

	 ในที่ดินได้ตามจำานวนที่

	 คณะกรรมการพิจารณา

	 เห็นสมควร

3.	ได้รับการยกเว้น	/	ลดหย่อน		 ได้รับการยกเว้น	 ได้รับการยกเว้น	 ได้รับการยกเว้น	 ได้รับการยกเว้น	 ได้รับการยกเว้น

	 อากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร		 (ต้องนำาเข้า	 (ต้องนำาเข้า	 (ต้องนำาเข้า	 (ต้องนำาเข้า	 (ต้องนำาเข้า

	 ตามที่คณะกรรมการพิจารณา	 ภายในวันที่	 ภายในวันที่	 ภายในวันที่	 ภายในวันที่	 ภายในวันที่

	 อนุมัติ	 	 18	พฤศจิกายน	 2	สิงหาคม	 23	กรกฎาคม	 28	กุมภาพันธ์	 11	กันยายน

	 	 	 2559)	 2561)	 2558)	 2558)	 2556)

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

	 นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธ	ิ (ไม่เกิน	 (ไม่เกิน

	 ที่ได้รับจากการประกอบกิจการ	 4,934	ล้านบาท)	 5,108	ล้านบาท)

	 ที่ได้รับการส่งเสริม	

5.	ระยะเวลาที่สามารถนำาผลขาดทุน	 5	ปี	 5	ปี	 5	ปี	 5	ปี	 5	ปี

	 ในระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

	 ไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้น

	 ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการ

	 ยกเว้นภาษีเงินได้



รายงานประจำาปี 256040

   BIC1 BIC2 BKC CRS NRS

6.	ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำา	 8	ปี	 8	ปี	 8	ปี	 8	ปี	 8	ปี

	 เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ

	 ส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้	

7.	ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้	 ไม่มี	 ไม่มี	 5	ปี	 5	ปี	 5	ปี

	 นิติบุคคล	สำาหรับกำาไรสุทธ	ิ 	 	 (นับจากวันที่	 (นับจากวันที่	 (นับจากวันที่

	 ที่ได้จากการลงทุนในอัตรา	 	 	 พ้นกำาหนด	 พ้นกำาหนด	 พ้นกำาหนด

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

8.	ให้หักค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	และ	 ไม่มี	 ไม่มี	 10	ปี	 10	ปี	 10	ปี

	 ค่าน้ำาประปาจำานวนสองเท่า	 	 	 (นับจากวันที่	 (นับจากวันที่	 (นับจากวันที่

	 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว	 	 	 เริ่มมีรายได้	 มีรายได้	 มีรายได้

     จากการ จากการ จากการ

	 	 	 	 	 ประกอบกิจการ)	 ประกอบกิจการ)	 ประกอบกิจการ)

9.	ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง	หรือ	 ไม่มี	 ไม่มี	 ร้อยละ	25	 ร้อยละ	25	 ร้อยละ	25

	 ก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก	 	 	 ของเงินลงทุน	 ของเงินลงทุน	 ของเงินลงทุน

10.	ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงิน	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไม่มี	 ได้รับอนุญาต	 ได้รับอนุญาต

	 ออกนอกราชอาณาจักรเป็น

	 เงินตราต่างประเทศ
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	 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงทั้งจากมุมมองของ	Holding	Company	และจากธุรกิจผลิต

และจำาหน่ายไฟฟ้า	คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	และมอบหมายให้

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่งพิจารณาแผนการบรหิารความเสีย่งประจำาปี	ตลอดจนประเมนิและตดิตาม

ความเสี่ยงต่างๆ	 ผ่านคณะทำางานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกสายงานของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยรายงาน															

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส	 ทำาให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจ							

ส่งผลกระทบต่อบริษัท	 นอกจากน้ัน	 ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ	 บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละขั้นของ

โครงการอย่างรอบคอบ	เริม่ต้ังแต่การคดัเลอืกโครงการ	การพัฒนาโครงการ	การก่อสรา้ง	จนถึงการดำาเนินการ	โดยพิจารณา											

ความเสี่ยงทางด้านเทคนิค	การเงิน	กฎหมาย	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการได้รับผลตอบแทนจาก

การลงทุนดังกล่าว

	 ความเสี่ยงสำาคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยง	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.	 ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท
	 	 บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็น	Holding	Company	คือการลงทุนในกิจการอื่น	โดยบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจหลัก

ของตนเอง	ดังนั้น	กระแสเงินสดและผลการดำาเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับเงินปันผลรับจากโครงการที่เข้าไปลงทุน															

โดยในปี	2560	ร้อยละ	58.13	ของรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจากเงินปันผลรับ	หากกิจการที่บริษัทถือหุ้นได้รับ

ผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ	 จะส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามท่ี

คาดการณ์ไว้	โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการ	ดังนี้

	 	 •	 การคัดเลือกโครงการ
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำาคัญในการคัดเลือกโครงการลงทุน	 จึงได้กำาหนดนโยบายการลงทุน						

ในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าที่ชัดเจน	เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และ

มีผลตอบแทนที่เหมาะสม	โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพย์สินทำาหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อนำามา 

ประกอบการพิจารณาคดัเลอืกโครงการ	ท้ังดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสีย่ง	โดยอาจมกีารแตง่ตัง้ท่ีปรกึษาหรอื

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก	เพื่อให้คำาปรึกษาเฉพาะด้านและต้องนำาเสนอข้อมูลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำาการอนุมัติ	

	 	 •	 การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
   บริษัทให้ความสำาคัญกับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 ซ่ึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการก่อสร้างไม่เป็นไป 

ตามแผนงานที่วางไว้	 เช่น	 ปัญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม	 การติดตั้งเครื่องจักรของผู้รับเหมา	 ปัญหาจากภัยธรรมชาติ	

เป็นต้น	 บริษัทคัดเลือกผู้รับเหมาท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้าง	 รวมท้ังการบริหารจัดการโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่	โดยบริษัททำาสัญญาว่าจ้าง	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าทั้งหมด												

ที่บริษัทลงทุน	 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค	 รวมทั้ง	 บริษัท	

ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้จัดหาเครื่องจักร	อุปกรณ์	และการติดตั้ง	ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจ	สามารถ

ก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำาหนด	อีกทั้งรูปแบบของสัญญาเป็นการว่าจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ	(Fixed	Cost	Lump	

Sum	 Turnkey)	 ทำาให้ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนค่าก่อสร้างท่ีอาจสูงขึ้นได้	 นอกจากน้ี	 บริษัททำาสัญญาประกันภัย

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	 โดยครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นทั้งในส่วนงานก่อสร้าง	 และส่วนงานอื่นๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	ทำาให้มั่นใจว่าโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำาหนดไว้	

	 	 	 โดยในปี	2560	โครงการ	BIC2	ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วในวันที่	29	มิถุนายน	

2560	และคงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก	1	โครงการ	คือ	โครงการไซยะบุรี	ซึ่งมีความก้าวหน้างานก่อสร้าง										

ณ	สิ้นปี	2560	เกินกว่าร้อยละ	88	โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ	และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในปี	2562

ปัจจัยความเสี่ยง



รายงานประจำาปี 256042

	 	 •	 การติดตามผลการด�าเนินงาน
	 	 	 บริษัทกำาหนดกลไกในการกำากับดูแลกิจการท่ีบริษัทลงทุนไว้ในนโยบายกำากับดูแลกิจการท่ีเข้าไปลงทุน	

(Control	Policy)	โดยบริษัทแต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ตามสัดส่วน	

การถอืหุ้น	ซึง่บรษิทัไดก้ำาหนดกรอบอำานาจในการใชด้ลุยพินิจของตวัแทนของบรษิทัอย่างชดัเจน	อีกท้ังกจิการท่ีบรษิทัลงทุน

จะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้อย่างสม่ำาเสมอ	 เพ่ือนำาเสนอต่อ									

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	อีกทั้งบริษัทย่อยจะต้องนำาเสนอข้อมูลต่อบริษัทในกรณีที่จะลงทุนในโครงการใหม่	

รวมถึงต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการท่ีเข้าไปลงทุนด้วย	 นอกจากน้ันสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำาการ

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัย่อยเพ่ือให้ความเชือ่มัน่วา่มคีวามรดักมุเพียงพอเหมาะสมและมกีารปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด	ทำาให้บริษัทสามารถติดตามฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนไปได้อย่างใกล้ชิด 

เพื่อเป็นการลดและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว	

	 2.	 ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ
	 	 บรษิทัมรีายไดห้ลกัจากเงนิปันผลท่ีไดร้บัจากบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มท่ีเขา้ไปลงทุน	ดงัน้ัน	การเปลีย่นแปลงของ

ผลประกอบการของกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทในรูปของรายได้เงินปันผล											

ที่บริษัทจะได้รับ	ปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการที่บริษัทลงทุนได้

	 	 2.1	 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบที่มีความส�าคัญต่อการผลิตไฟฟ้า
	 	 	 บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท	 ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าแตกต่างกันไป							

โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีใช้วัตถุดิบจาก

ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า	 ทำาให้อาจเกิดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้	 เช่น	 ความผันผวนของสภาพ												

ภูมิอากาศ	 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ	 ความเข้มของแสงอาทิตย์	 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำาฝนในแต่ละช่วงเวลาท่ี												

ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน	เป็นต้น	สำาหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

ในการผลิตไฟฟ้า	อาจมีความเสี่ยงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง

ให้ได้ตามความต้องการผลิตไฟฟ้าส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

	 	 	 โครงการน้ำางึม	 2	 ได้ศึกษาปริมาณน้ำาที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง	 50	 ปี	 แล้วนำาไปคำานวณหาความสามารถ											

ในการผลิตไฟฟ้า	จึงเชื่อได้ว่าสามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	นอกจากนี้มีการรวบรวมข้อมูลระดับน้ำา	

เพ่ือทำาการตรวจสอบและประเมินสถานการณน้์ำาในเขือ่น	สำาหรบัใชใ้นการจัดทำาขอ้มลูการเสนอขายไฟฟ้าตอ่การไฟฟ้าฝ่ายผลติ	

แห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)	ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	โครงการน้ำางึม	2	สามารถบริหารงานได้ตามสัญญาซื้อขาย	

ไฟฟ้ากับ	กฟผ.	

	 	 	 ในส่วนของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 ได้แก่	 BKC	CRS	 และ	NRS	 ได้ศึกษาพื้นที่ตั้งของโครงการ										

โดยคำานึงถึงค่าความเข้มแสงที่เหมาะสม	 รวมถึงพิจารณาค่าเฉลี่ยข้อมูลความเข้มของแสงอาทิตย์ในอดีตของพื้นที่ก่อนการ

ลงทุน	รวมทั้งทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(“กฟภ.”)	แบบ	Non-Firm	ทำาให้ไม่มีค่าปรับหากโครงการ

ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากความผันผวนของแสงอาทิตย์	

	 	 	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	ได้แก่	BIC1	และ	BIC2	ได้ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ	บริษัท	

ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	(ปตท.)	 เป็นระยะเวลา	25	ปี	นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	 โดยมีข้อกำาหนดให้	ปตท.	

ชำาระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา	ซึ่งในปีที่ผ่านมา	ปตท.	สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษัท

ได้ตามสัญญา	ทำาให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	
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	 	 2.2	 ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า
	 	 	 กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีความเสี่ยงท่ีอุปกรณ์เครื่องจักรอาจไม่พร้อมใช้งาน	 หรือไม่สามารถใช้งานได้										

เต็มประสิทธิภาพ	 ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดต่ำาลง	 หรือกระบวนการผลิต	

อาจหยุดชะงกั	รวมถงึอาจกอ่ให้เกดิความเสยีหายแกโ่ครงการและเป็นอันตรายตอ่บุคลากร	สง่ผลให้รายไดล้ดลง	และมคีา่ใชจ่้าย 

ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเสียหายเพ่ิมขึ้น	 นอกจากน้ีหากมีการหยุดผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากการบำารุงรักษาตามปกติ												

โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ซื้อไฟฟ้าทราบล่วงหน้า	 อาจทำาให้โรงไฟฟ้าต้องเสียค่าปรับซึ่งมีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวโดย								

จัดให้มีแผนการซ่อมบำารุงเชิงป้องกันเป็นรายปี	เพื่อเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์	เครื่องจักรต่างๆ	ตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้	

และมีการกำากับติดตามให้มีการซ่อมบำารุงตามแผนการซ่อมบำารุง	 รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	

	 	 	 โครงการน้ำางึม	 2	 ทำาสัญญาว่าจ้าง	 กฟผ.	 เป็นผู้ให้บริการตามสัญญาเดินเครื่องและบำารุงรักษา	 โดยมี					

ระยะเวลาสัญญา	25	ปี	และมีแผนการบำารุงรักษา	Partial	Overhaul	และ	Major	Overhaul	ทุก	6	ปี	และ	12	ปี				

ตามลำาดับ	 อีกท้ังยังมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือวัดประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านต่างๆ	 ของโครงการ	 โดยมีการ

ติดตามรายงานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใช้งานของโครงการ	

	 	 	 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์	BKC	วา่จ้าง	บรษิทั	เอ็นซิส	จำากดั	เป็นผู้เดนิเครือ่งและบำารงุรกัษาโครงการ	

รวมทั้งได้ว่าจ้าง	บริษัท	คอนเนอร์ยี	(ไทยแลนด์)	จำากัด	เป็นผู้บำารุงรักษาเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า	(inverter)	ในขณะที่	

CRS	 และ	 NRS	 ว่าจ้าง	 บริษัท	 Assyce	 Fotovoltaica	 (Thailand)	 จำากัด	 เป็นผู้เดินเครื่องและบำารุงรักษาโครงการ														

ซึ่งทั้งหมดล้วนมีประสบการณ์	 และความชำานาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 โดยมีแผนการ				

ตรวจสอบและบำารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์	 เพ่ือให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และรับประกัน						

ความพร้อมของโครงการไฟฟ้าตามสัญญาด้วย	

	 	 	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	 BIC1	 และ	 BIC2	 รับผิดชอบงานด้านเดินเครื่องและบำารุงรักษา										

โดยบุคลากรผู้มีความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	 โดยมีการตรวจสอบ											

การใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ	ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำาหนดไว้	นอกจากนี้ยังว่าจ้าง	GE	International	Operations,	Inc	

และ	GE	PACKAGED	POWER,	 INC	(บริษัทในเครือ	GE)	ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องกังหันก๊าซรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้าน			

การบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า	เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและบำารุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซของ	BIC	และสัญญาดังกล่าวครอบคลุม

เครือ่งกงัหันก๊าซสำารองในกรณท่ีีเครือ่งหลกัต้องสง่ไปซ่อมแซมบำารงุรกัษา	เพ่ือไมใ่ห้เกิดการสญูเสยีรายไดใ้นชว่งเวลาดงักลา่ว

อีกด้วย

	 	 	 นอกจากนี้	บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนได้ทำาสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นครอบคลุมอุปกรณ์	เครื่องจักร	และทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า	(Property	Damage)	การหยุดชะงักของการประกอบ

ธุรกิจและการสูญเสียรายได้	 (Business	 Interruption)	 รวมถึงการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก	 (Public	

Liabilities)	อีกด้วย	

	 	 2.3	 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
	 	 	 โครงการไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าลงทุนทุกโครงการได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเลือก									

สถานท่ีต้ังโครงการท่ีมีความเสี่ยงท่ีเหมาะสม	 ประกอบกับการออกแบบโครงการให้รองรับภัยธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดขึ้น											

โดยโครงการน้ำางึม	 2	 ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่มีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดไม่เกิน	 5.8	 ริคเตอร์สเกล	 ในขณะที่									

โครงการน้ำางึม	2	ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวได้ถึง	8	ริคเตอร์สเกล	นอกจากนี้ยังมีระบบ

ป้องกันน้ำาล้นเขื่อนด้วยการติดตั้งช่องทางระบายน้ำาล้น	(Spillway)	ขนาด	3	ช่องทาง	แต่ละช่องทางมีขนาดกว้าง	15	เมตร	
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สูง	16	เมตร	สามารถระบายน้ำาได้สูงสุดเท่ากับ	6,545	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	สำาหรับโครงการไซยะบุรีได้เพิ่มความแข็งแรง	

เพ่ือรองรับแผ่นดินไหวท่ีอาจเกิดขึ้นโดยทำาการเพ่ิมปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตและเพ่ิมขนาดเหล็กของประตูระบายน้ำา											

อีกทั้งยังมีระบบป้องกันน้ำาล้น	 7	ช่องทาง	ขนาดกว้าง	 19	 เมตร	สูง	 23	 เมตร	และ	 Lower	 Level	Outlet	Gate																	

4	 ช่องทาง	 ขนาดกว้าง	 12	 เมตร	 สูง	 16	 เมตร	 สามารถระบายน้ำาได้สูงสุดเท่ากับ	 47,500	 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที											

ดังนั้น	 จึงเชื่อมั่นได้ว่าความแข็งแรงของโครงสร้างสามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหว	 และช่องทางระบายน้ำาที่ได้								

จัดเตรียมไว้มีความเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณน้ำาล้นฝายได้เป็นอย่างดี	 สำาหรับโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ท้ังสามแห่ง

สร้างบนที่ดอนซึ่งมีโอกาสเกิดอุทกภัยค่อนข้างน้อย	 สำาหรับ	 BIC1	 และ	 BIC2	 ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็น

บรเิวณท่ีราบลุม่และมคีวามเสีย่งดา้นอุทกภัย	นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดก่้อสรา้งเขือ่นคอนกรตีลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรม

โดยมีความสูง	6	เมตรเหนือระดับน้ำาทะเล	ซึ่งสูงกว่าระดับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจึงทำาให้มั่นใจได้ว่า	จะไม่ได้รับผลกระทบ	

จากอุทกภัยอีก	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีเข้าไปลงทุนทำาสัญญาประกันภัยเพ่ือคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ	

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า	ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า	(Property	Damage)	การหยุดชะงัก	

ของการประกอบธุรกจิ	(Business	Interruption)	รวมถงึการประกนัความเสยีหายท่ีเกดิกบับุคคลภายนอก	(Public	Liabilities) 

อีกด้วย	

	 	 2.4	 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม
	 	 	 บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทำาให้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม												

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ	 โครงการท้ังหมดท่ีบริษัทเข้าไป

ลงทุนคำานึงถึงคณุภาพชวีติและความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน	ตลอดจนชมุชนรอบโครงการ	จึงกำาหนดมาตรการ

ป้องกันอันตรายต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ	โดยโครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

มีการกำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าว	มีระบบ

การตดิตามตรวจสอบและรายงานผลให้ฝ่ายบรหิารรบัทราบอย่างสม่ำาเสมอ	นอกจากน้ียังไดน้ำาระบบการจัดการตามมาตรฐาน

สากล	(ISO	9001:2015	/	ISO	18001:2007	/	ISO	14001	:	2015)	มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการดำาเนินธุรกิจ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อมท้ังภายในโครงการ

และบริเวณโดยรอบโครงการ

	 	 	 สำาหรับโครงการไซยะบุรีซึ่งเป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ												

ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างมาก	โดยมีการออกแบบงานก่อสร้างด้วยวิศวกรรมศาสตร์ด้านไฟฟ้าพลังน้ำา	เพื่อหลีกเลี่ยง	

ป้องกันและลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	 และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา	 การระบายตะกอน	

การเดินเรือ	 ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพน้ำาด้วย	 และในด้านความปลอดภัยได้ออกแบบ					

การก่อสร้างประตูระบายน้ำาล้นและประตูระบายตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่	 เพ่ือรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่าง											

เหมาะสม	นอกจากนี้ผู้รับเหมามีการจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง	 มีการ

สือ่สารวธิกีารปฏิบัตกิรณเีกดิอุบัติเหตุหรอืเหตกุารณฉ์กุเฉนิ	มีการบรหิารจัดการคณุภาพน้ำาดืม่และน้ำาสำาหรบัใชใ้นการก่อสรา้ง	

เป็นต้น	นอกจากนี้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมกับผู้รับเหมา	

อย่างสม่ำาเสมอ	ในปี	2560	บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงของพนักงาน	หรือเหตุการณ์ที่ทำาให้ส่งผลกระทบ	

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ
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	 3.	 ความเสี่ยงทางการเงิน
	 	 3.1	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
	 	 	 บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำาคัญ	เพื่อให้การดำาเนินงาน

ของโครงการระหว่างก่อสร้างไม่หยุดชะงัก	และสามารถรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ๆ	ต่อไปได้	นอกจากนี้	บริษัทย่อย

มีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์จำานวนมาก	 เนื่องจากการก่อสร้างโครงการจำาเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างสูง	

โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	งบการเงินรวมของบริษัทแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน	18.484	ล้านบาท	สัญญาเงินกู้ยืม	

เหลา่น้ีมเีงือ่นไขการกูยื้มท่ีรดักมุ	โดยเฉพาะการดำารงอัตราสว่นทางการเงนิและเงือ่นไขในการจ่ายเงนิปันผล	ตามรายละเอียด	

ในหัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	20	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ซึ่งหาก

บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ	

	 	 	 สำาหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น	 และการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว	 บริษัทได้จัดทำา

ประมาณการกระแสเงินสด	และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ	ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืม	และประสานงาน 

กับธนาคารผู้ให้กู้อย่างใกล้ชิดเพ่ือลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้	 นอกจากน้ี	 บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสด									

ส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น	ซึ่งมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ	อีกทั้ง

จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อและรักษาความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ	กรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย

	 	 3.2	 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 	 บริษัทมีความเสี่ยงท่ีงบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ															

อัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ	 และเงินบาทสำาหรับรายได้และรายจ่ายของ	 NN2											

ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	ถึงแม้ว่า	NN2	ได้บริหารความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรูปแบบธรรมชาติ	(Natural	Hedge)										

กล่าวคือ	 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 และในขณะเดียวกันก็มีรายการท่ีต้องชำาระด้วย

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	ก็ตาม	

	 	 	 ทั้งนี้	NN2	ใช้การบัญชีสำาหรับการป้องกันความเสี่ยง	(Hedge	Accounting)	เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนอันเก่ียวเน่ืองกับรายได้จากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคตซึ่งส่วนหน่ึงอยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ										

โดยกำาหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง	(Hedged	Item)	และเงินกู้ยืมระยะยาว	

ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง	(Hedging	Instrument)	ด้วยหลักการของการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	 ส่งผลให้สามารถลดความผันผวนของกำาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของ																

อัตราแลกเปลี่ยนได้	โดยส่วนที่มีประสิทธิผล	(Effective	Portion)	ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้

ป้องกันความเสีย่งในกระแสเงนิสดจะรบัรูใ้นกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนแทนการรบัรูโ้ดยผ่านกำาไรขาดทุนของบรษิทั	และจะถกู

โอนไปรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกำาไรหรือขาดทุน

	 	 3.3	 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 	 	 จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีเงินกู้ยืมจำานวน	18.484	ล้านบาท 

ซึ่งทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว	ดังนั้น	หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญก็จะส่งผลกระทบต่อ

ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยได	้อย่างไรกต็าม	บรษิทัและบรษิทัย่อยไดม้กีารบรหิารความเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ีย	

ด้วยการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอย่างสม่ำาเสมอ	 และบริหารจัดการปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน								

อย่างต่อเน่ือง	 และจะพิจารณาการเข้าทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ีเมื่อมี							

ความเหมาะสมตามสภาพตลาด	โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งกำาไรแต่อย่างใด
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	 4.	 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
	 	 4.1	 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ	50
   ณ	วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท	 (วันที่	 29	 ธันวาคม	 2560)	บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่	 คือ					

กลุ่มบริษัท	ช.การช่าง	ได้แก่	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	ร้อยละ	27.41	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	

ร้อยละ	25.31	และบริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	ร้อยละ	19.40	ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำานวน

ร้อยละ	72.12	ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ	50	ทำาให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอำานาจในการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ	หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดต้องให้ได้รับเสียง	3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนั้น	ผู้ถือหุ้นรายอื่น

จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้	

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัท	 ช.การช่าง	 จำากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	

ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ	จำากดั	(มหาชน)	ในฐานะผู้ถอืหุ้นของบรษิทัย่อมมจุีดประสงคใ์ห้บรษิทัดำาเนินกจิการเพ่ือสรา้ง

ประโยชน์สงูสดุและเป็นธรรมแกผู้่ถอืหุ้นทุกฝ่ายในระยะยาว	สำาหรบักรณรีายการท่ีเกีย่วโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญน้ั่นการอนุมตัิ

รายการจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	 โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในรายการน้ันไม่สามารถออกเสียงได้	 อีกท้ัง	 บริษัทท้ังสามแห่งล้วนเป็น							

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการทำารายการ

ระหว่างกันเช่นเดียวกัน	 นอกจากน้ัน	 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ	 3	 ท่าน	 ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้								

ความสามารถ	 และมีความเป็นกลาง	 ทำาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพ่ือให้มี										

ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

  4.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ	75
	 	 	 บริษัทถือหุ้นในบริษัท	 SEAN	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 56	 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว	 และถือหุ้น											

ในบริษัท	BIC	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	65	ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว	แม้จะถือได้ว่าบริษัทมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเกินก่ึงหนึ่งก็ตาม	 แต่บริษัทก็ยังไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงได้ท้ังหมด	 เน่ืองจากการทำารายการบางประเภท										

จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	เช่น	การเพิ่มทุน	

ลดทุน	 การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่น	 การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาจากสัดส่วน										

การถือหุ้น	 องค์ประกอบของคณะกรรมการและผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตลอดจนกลไกในการกำากับและควบคุม													

จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ถึงแม้ว่าในการทำารายการ

ที่สำาคัญบางรายการจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น	ทั้งจากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก็ตาม	 บริษัทเชื่อว่าหากเป็นการอนุมัติรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจแล้วก็จะได้รับเสียงสนับสนุนจาก													

ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น
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	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัท	 บริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมมิได้เป็นคู่ความหรือมีข้อพิพาททางกฎหมาย																		

หรือมีคดีความที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย

หรอืมผีลกระทบทางดา้นลบต่อการดำาเนนิธุรกจิอย่างมนัียสำาคญัท้ังท่ีสามารถและไมส่ามารถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได	้

ข้อพิพาททางกฎหมาย
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1.	 ข้อมูลทั่วไป
	 (1)	 ข้อมูลของบริษัท

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	CK	Power	Public	Company	Limited	

	 	 	 ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์	“CKP”

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(“Holding	Company”)	

	 	 	 ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ	

	 	 	 ท้ังในและตา่งประเทศ	และให้บรกิารงานท่ีปรกึษาและบรหิารอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วขอ้ง

	 	 	 กับโครงการผลิตไฟฟ้า

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0107556000167

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

	 	 	 กรุงเทพมหานคร

	 	 โทรศัพท์	 02-691-9720-34	

	 	 โทรสาร	 02-691-9723

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	9,240,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

	 	 	 คิดเป็นทุนจดทะเบียน	9,240,000,000	บาท	

	 	 	 เรียกชำาระแล้ว	7,370,000,000	หุ้น

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	7,370,000,000	บาท

	 	 ข้อจำากัดการถือหุ้นต่างด้าว	 ไม่เกินร้อยละ	49

	 	 การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย			 ร้อยละ	27.8054

	 	 (%	Free	Float)

	 	 เว็บไซต์	 www.ckpower.co.th

	 	 คณะกรรมการบริษัท	 directors@ckpower.co.th

	 	 เลขานุการบริษัท	 compliance@ckpower.co.th

	 	 นักลงทุนสัมพันธ์	 ir@ckpower.co.th

	 (2)	 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	SouthEast	Asia	Energy	Limited

	 	 	 เรียกชื่อย่อว่า	SEAN

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังน้ำา

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105547063036

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	

	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	660,675,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

	 	 	 เรียกชำาระแล้วเต็มจำานวนแล้ว

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	6,606,750,000	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท		 ร้อยละ	56

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Nam	Ngum	2	Power	Company	Limited

	 	 	 เรียกชื่อย่อว่า	NN2

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำา

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 215	ถนนล้านช้าง	บ้านเชียงยืน	เมืองจันทบุรี	นครหลวงเวียงจันทน์	

	 	 	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 เมอืงไซสมบูน	นครหลวงเวยีงจันทน์	สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	880,900,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

	 	 	 เรียกชำาระเต็มจำานวนแล้ว

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	8,809,000,000	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	 ถือโดย	SEAN	ร้อยละ	75	หรือคิดเป็นถือโดยบริษัทร้อยละ	42

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Bangpa-in	Cogeneration	Limited

	 	 	 เรียกชื่อย่อว่า	BIC

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำาจากระบบโคเจนเนอเรชั่น

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105552021486

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ 587	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร

	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 456	หมู่ที่	2	ตำาบลคลองจิก	อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	270,500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

	 	 	 เรียกชำาระเต็มจำานวนแล้ว

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	2,705,000,000	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	 ร้อยละ	65	

 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Bangkhenchai	Company	Limited

	 	 	 เรียกชื่อย่อว่า	BKC

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105541054485

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 587	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร

	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 190	หมู่	9	ตำาบลโคกไทย	อำาเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,342,500	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

	 	 	 เรียกชำาระเต็มจำานวนแล้ว

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	234,250,000	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100
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  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Xayaburi	Power	Company	Limited

	 	 	 เรียกชื่อย่อว่า	XPCL

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำา	

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 215	ถนนล้านช้าง	บ้านเชียงยืน	เมืองจันทบุรี	นครหลวงเวียงจันทน์	

	 	 	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 ลำาน้ำาโขง	บ้านห้วยไทร	เมืองไซยะบุรี	

	 	 	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,686,100,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

	 	 	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	82.14

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	22,064,828,000	บาท

	 	 	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560)

	 	 สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	 ร้อยละ	30

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Chiang	Rai	Solar	Company	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105553149036

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 23/30	อาคารสรชัย	ชั้น	14	ซอยสุขุมวิท	63	ถนนสุขุมวิท

	 	 	 แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 249	-	250	หมู่ที่	6	ตำาบลท่าข้าวเปลือก	อำาเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,917,500	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

	 	 	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	95.01

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	277,212,500	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	30	

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Nakhon	Ratchasima	Solar	Company	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105553011344

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 23/30	อาคารสรชัย	ชั้น	14	ซอยสุขุมวิท	63	ถนนสุขุมวิท

	 	 	 แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

	 	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 90	-	91	ตำาบลตะเคียน	อำาเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,215,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

	 	 	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	85.06

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	188,425,000	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	30	
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 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	CKP	Solar	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105556138728

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

	 	 	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	200,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

	 	 	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	28.75

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	5,750,000	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Helios	Power	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152585

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

	 	 	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

	 	 	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	25

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	250,000	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100

  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Apollo	Power	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152534

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

	 	 	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

	 	 	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	25

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	250,000	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100



รายงานประจำาปี 256052

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Sole	Power	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152577

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

	 	 	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

	 	 	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	25

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	250,000	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100

 

	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	วิส	โซลิส	จำากัด

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Vis	Solis	Limited

	 	 ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152526

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

	 	 	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

	 	 	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	25

	 	 	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	250,000	บาท

	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100

	 (3)	 บุคคลอ้างอิง
	 	 นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 	 	 93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

	 	 	 โทรศัพท์	:	02-009-9000

	 	 	 โทรสาร	:	02-009-9991

	 	 ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

	 	 	 193/136	-	137	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	

	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10110

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

	 	 	 โทรสาร	:	02-264-0789-90

2.	 ข้อมูลส�าคัญอื่น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ไม่พบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 53

1.	 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	
	 (1)	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	9,240,000,000	บาท	ประกอบด้วย	หุ้นสามัญจำานวน	

9,240,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เรียกชำาระแล้ว	7,370,000,000	บาท	

	 (2)	 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ	

2.	 ผู้ถือหุ้น	
	 2.1	 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
	 	 (ก)		รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 10	 รายแรก	ณ	วันที่	 29	ธันวาคม	2560	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น							

ครั้งล่าสุด	มีรายละเอียด	ดังนี้

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	 2,020,275,478	 27.4122

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

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

	 4	 นางสาวชเวศรา	พรพิบูลย์	 100,000,000	 1.3569

	 5	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 65,735,793	 0.8919

	 6	 นายสมบัติ	พานิชชีวะ	 	 52,000,000	 0.7056

	 7	 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD		 51,009,160	 0.6921

	 8	 นางสาวศุภลักษณ์	แพบรรยง	 44,500,000	 0.6038

	 9	 นายอุทัยพันธ์	จิรกุลพงศ์ธร	 40,900,000	 0.5550

	 10	 CHASE	NOMINEES	LIMITED	 39,599,200	 0.5373

	 	 	 รวม	 5,709,614,903	 77.4710

	 	 	 สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท	(Free	Float)

	 	 	 ข้อมูลผู้ถือหุ้น	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	ปรากฏ

สัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย	(Non-Strategic	shareholders)	ร้อยละ	27.8054	ของหุ้นที่ออกและจำาหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
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	 	 	 การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

	 	 	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	มีกรรมการถือหุ้นบริษัทจำานวน	4	คน	ดังนี้

	 	 	 สัดส่วนการถือหุ้น

 
รายชื่อ	 ตำาแหน่ง

 
จำานวนหุ้น

	 ร้อยละของ

	 	 	 	 จำานวนหุ้นทั้งหมด

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์		 ประธานกรรมการบริหาร	 2,000,000	 0.0271

(โดยคู่สมรส)	

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 1,340,000	 0.0182

(โดยคู่สมรส)	

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหา	 2,680	 0.0000

	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน 

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการตรวจสอบ	 450,000	 0.0061

(โดยตนเองและคู่สมรส)	

	 รวม	 3,792,680	 0.0515

หมายเหตุ :  กรรมการและผู้บริหารอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

	 	 (ข)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของ

บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ 

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	 2,020,275,478	 27.4122

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

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

	 	 	 รวม	 5,315,870,750	 72.1285

หมายเหตุ	: 

	 	 	 -	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ลำาดับแรก	ณ	วันที่	29	กันยายน	2560	ซึ่งเป็น

	 	 	 	 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	มหาศิริ	สยาม	จำากัด	 293,012,365	 17.2981

	 2	 บริษัท	ช.การช่าง	โฮลดิ้ง	จำากัด	 171,396,530	 10.1185

	 3	 บริษัท	ซีเค.ออฟฟิซ	ทาวเวอร์	จำากัด	 86,048,212	 5.0799

	 4	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 45,287,274	 2.6736

	 5	 ธนาคาร	กรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 38,950,000	 2.2994

	 6	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON	 30,130,000	 1.7787
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 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 7	 กองทุนเปิด	เค	70:30	หุ้นระยะยาวปันผล	 17,426,965	 1.0288

	 8	 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEE	PTE	LTD	 17,337,000	 1.0235

	 9	 บริษัท	วิริยะประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 15,545,200	 0.9177

	 10	 นางโสภิดา	ตรีวิศวเวทย์		 15,383,225	 0.9082

	 	 	 รวม	 730,516,771	 43.1264

	 	 	 -	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ลำาดับแรก	ณ	วันที่	30	สิงหาคม	2560	ซึ่งเป็น

	 	 	 	 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	มิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จำากัด		 1,036,500,000	 25.9774

	 2	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 776,096,900	 19.4511

	 3	 บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	 774,077,400	 19.4004

	 4	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	 146,036,600	 3.6601

	 5	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 135,606,334	 3.3987

	 6	 นายมิน	เธียรวร	 	 72,000,000	 1.8045

	 7	 AIA	TH-EQ3-P		 	 65,742,100	 1.6477

	 8	 กองทุนเปิดธนชาติ	Prime	Low	Beta	 31,988,800	 0.8017

	 9	 นายไพศาล	ชาติพิทักษ์		 31,600,000	 0.7920

	 10	 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEE	PTE	LTD	 30,027,950	 0.7526

	 	 	 รวม	 3,099,676,084	 77.6861

	 	 	 -	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ลำาดับแรก	ณ	วันที่	8	กันยายน	

	 	 	 	 2560	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	 4,582,121,829	 29.9779

	 2	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 1,256,259,584	 8.2189

	 3	 ธนาคาร	กรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	 1,047,025,175	 6.8500

	 4	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 794,559,521	 5.1983

	 5	 นายวิชัย	วชิรพงศ์	 	 379,545,048	 2.4831

	 6	 ธนาคาร	กรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 323,453,209	 2.1161

	 7	 สำานักงานประกันสังคม	 	 260,453,600	 1.7040

	 8	 นายมิน	เธียรวร	 	 200,000,000	 1.3085

	 9	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 167,604,034	 1.0965

	 10	 นางวลัยพร	สมภักดี	 	 159,832,189	 1.0457

	 	 	 รวม	 9,170,854,189	 59.9990
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	 2.2	 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก
	 	 (ก)	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	(SouthEast	Asia	Energy	Limited)	(“SEAN”)

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

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

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

	 3	 บริษัท	พีที	จำากัดผู้เดียว2		 35,236,000	 5.33

	 4	 บริษัท	ชลาภัค	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด3	 35,236.000	 5.33

	 5	 นายนพดล	อินทรลิบ	 	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 660,675,000	 100.00

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
 2 จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 3 จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส)

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

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

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

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

	 	 	 รวม	 880,900,000	 100.00

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 NN2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
 2 จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

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

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

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

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

	 3	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 21,640,000	 8.00

	 4	 นางนภาพร	ภู่วุฒิกุล	 	 5,410,000	 2.00

	 5	 นายนพดล	อินทรลิบ	 	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 270,500,000	 100.00

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 BIC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 
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	 	 (ง)	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	(Bangkhenchai	Company	Limited)	(“BKC”)

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

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

	 2	 นายณรงค์	แสงสุริยะ	 	 1	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 2,342,500	 100.00

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

	 	 (จ)	 บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จำากัด	(CKP	Solar	Limited)	(“CKP	Solar”)

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

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

	 2	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 20	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 20	 0.00

	 4	 ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 20	 0.00

	 	 	 รวม	 200,000	 100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การถือหุ้น

	 	 (ฉ)	 บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จำากัด	(Helios	Power	Limited)	(“Helios”)

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

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

	 2	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 1	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 1	 0.00

	 4	 ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 10,000	 100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
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	 	 (ช)	 บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จำากัด	(Apollo	Power	Limited)	(“Apollo”)

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

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

	 2	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 1	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 1	 0.00

	 4	 ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 10,000	 100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

	 	 (ซ)	 บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จำากัด	(Sole	Power	Limited)	(“Sole”)

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

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

	 2	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 1	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 1	 0.00

	 4	 ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 10,000	 100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ 
 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การถือหุ้น

	 	 (ฌ)	บริษัท	วิส	โซลิส	จำากัด	(Vis	Solis	Limited)	(“Vis	Solis”)

	ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

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

	 2	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 1	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 1	 0.00

	 4	 ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 10,000	 100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท วิส โซลิส จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ 
 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท วิส โซลิส จำากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การถือหุ้น
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	 2.3	 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	(Shareholders’	Agreement)
	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ								

การออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท	

3.	 การออกหลักทรัพย์
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2558	มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำาคัญแสดงสิทธ	ิ											

ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	ครั้งที่	1	(CKP-W1)	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้	จำานวน	1,870	ล้านหน่วย						

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซื้อและชำาระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Rights	Offering)	ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิ	1	หน่วยต่อ	1	หุ้น	ในราคาใช้สิทธิ	6	บาท

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

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่	9	มิถุนายน	2558	เป็นต้นมา

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ยังไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ	CKP-W1	เป็นหุ้นสามัญแต่อย่างใด

4.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 4.1	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	
	 	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท	หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำารองตามที่กฎหมายกำาหนด	ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ											

กระแสเงินสดของบริษัท	แผนการลงทุน	ความจำาเป็นของการใช้เงินลงทุน	ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้	ปัจจัย

และความเหมาะสมอื่นๆ	ในอนาคต	โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำาปีแล้วจะต้องนำาเสนอ	

เพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล	 และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

รับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป

	 	 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลังตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี	2556	

 ผลการดำาเนินงานที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำาป	ี 2556	 2557	 2558	 2559	 2560*

	 กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 0.03	 0.04	 0.05	 0.15	 0.4

	 เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 -	 0.1000	 0.0223	 0.0600	 0.0225

	 เงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	 -	 110.00	 164.35	 442.20	 165.83

	 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิสำาหรับปี	(ร้อยละ)**	 -	 51.34	 51.16	 40.37	 57.89

หมายเหต ุ * เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว                   
ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

 ** คำานวนจากจำานวนเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำาไรสุทธิที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำาปีนั้น

 



รายงานประจำาปี 256060

	 4.2	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
	 	 บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินของแต่ละ									

บริษัทย่อย	 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ทุนสำารองตามท่ีกฎหมายกำาหนด	 และภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้	 ท้ังน้ี													

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด	 แผนการลงทุน	 ความจำาเป็นของการใช้เงินลงทุน											

ปัจจัยและความเหมาะสมอ่ืนๆ	 โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และเสนอให้ท่ีประชุม										

ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ	อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน	เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อย

มีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล	 และให้

รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ันๆ	 รับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป	 ท้ังน้ี	 ภายหลังการพิจารณาการจ่าย

เงินปันผลโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	 (แล้วแต่กรณี)	 มติดังกล่าวจะต้อง

ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัท	บริษัทย่อยจึงจะดำาเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติได้
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	4	คณะ	(คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง) 

และคณะผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการ

ส�านัก
ตรวจสอบ
ภายใน

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ
สายงานควบคุมและ
ก�ากับดูแลธุรกิจ

ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงิน
และบัญชี

รอง
กรรมการผู้จัดการ
งานวางแผนธุรกิจ

รอง
กรรมการผู้จัดการ
งานวิศวกรรม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ
สายงานส�านัก

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1.	 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
	 1.1	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 	 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย	ด้วยความซื่อสัตย์

สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทัและผู้ถอืหุ้น	โดยจัดให้มโีครงสรา้งการบรหิารท่ีชดัเจน	ถว่งดลุและสามารถ

ตรวจสอบได้	

	 	 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีกรรมการรวม	12	คน	(เป็นกรรมการ

หญิง	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	9	ของคณะกรรมการทั้งคณะ)	แบ่งเป็น	

-	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	คน	โดยเป็นกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการ	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	9	ของ

กรรมการทั้งคณะ

-	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	คน	โดยเป็นกรรมการอิสระ	4	คน	(รวมประธานกรรมการบริษัท)	คิดเป็น

สัดส่วน	1	ใน	3	หรือร้อยละ	33	ของจำานวนคณะกรรมการทั้งคณะ	

	 	 ท้ังน้ีการจัดโครงการสรา้งกรรมการดงักลา่ว	ทำาให้เกิดการถ่วงดลุในการออกเสยีงและสามารถตรวจสอบไดร้ะหวา่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	

	 	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและจำานวนครั้งเข้าประชุม	มีรายละเอียดดังนี้

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง
	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25601

ดร.	ทนง	พิทยะ	 ประธานกรรมการ	 4/4

	 กรรมการอิสระ

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 ประธานกรรมการบริหาร	 4/4

	 กรรมการบริษัท

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 4/4	

	 กรรมการอิสระ	

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 4/4

	 กรรมการบริษัท

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 4/4

	 กรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	

	 กรรมการอิสระ	
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	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง
	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25601

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมการบริหาร	 3/4

	 กรรมการบริษัท

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการตรวจสอบ	 2/4

	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

	 กรรมการอิสระ	

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริหาร	 4/4

	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 กรรมการบริษัท

นายแวน	ฮวง	ดาว	 กรรมการบริษัท	 4/4

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการบริษัท	 4/4	

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริหาร	 3/4

	 กรรมการบริษัท	

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริหาร	 4/4

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 กรรมการบริษัท

	 กรรมการผู้จัดการ

	 เลขานุการบริษัท	

 
หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) 
 1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งประชุมทั้งหมด 
   

	 ทั้งนี้	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง	เพื่อนำาเสนอ

ข้อมูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท	 ภาพรวมแนวโน้มผลการดำาเนินงาน	

อุปสรรคหรือปัญหาในการดำาเนินงานท่ีเกิดขึ้น	 ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท	 รวมถึงประเด็น

สำาคัญอ่ืนๆ	 เพ่ือคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด	 ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็น							

ส่วนประกอบการพิจารณากำาหนดนโยบายการบริหารงานและกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยน้ันๆ	

ต่อไป
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	 1.2	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
1.	 นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	และ	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราสำาคัญ

ของบริษัท	หรือ

2.	 นายธนวัฒน์	 ตรีวิศวเวทย์	 หรือ	 ดร.	 สุภามาส	 ตรีวิศวเวทย์	 คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ													

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	หรือ	นายณรงค์	แสงสุริยะ	หรือ	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	หรือ	นายชัยวัฒน์	

อุทัยวรรณ์	หรือ	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท

	 1.3	 กรรมการอิสระ
  บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนคณะกรรมการทั้งหมด	และต้องไม่น้อยกว่า 

3	 คน	 โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะคำานึงถึงข้อกำาหนดทางกฎหมาย	 ประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์	 และสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน												

ที่	ทจ.	39/2559	 เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข	ตลอดจน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ	โดยบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 1	 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย											

บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย	(พิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรา	258	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535)	ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	

	 ทั้งนี้	บริษัทมีแนวปฎิบัติที่เข้มกว่าประกาศของตลาดหลักทรัพย์	และสำานักงาน	ก.ล.ต.	โดยที่ผ่านมา

กรรมการอิสระของบริษัทไม่ปรากฎว่ามีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	0.5

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี											

ก่อนวันแต่งตั้ง	

3.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่												

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน					

รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	 อีกท้ังไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง															

หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

4.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา	

มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

ผู้มีอำานาจควบคุม	บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

หรือบริษัทย่อย
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5.	 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั	ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้น	 ซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือ

รายงานไดอ้ย่างมอิีสระตามภารกจิท่ีไดร้บัมอบหมายโดยไมต่อ้งคำานึงถงึผลประโยชน์ใดๆ	ท่ีจะมาบีบบังคบั

ให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ												

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอำานาจ

ควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย													

บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี	จากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือ												

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า						

สองปีก่อนวันที่แต่งตั้ง

8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย								

หรอืไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมนัียในห้างหุ้นสว่น	หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน	ลกูจ้างพนักงาน	ท่ีปรกึษา

ท่ีรับเงินเดือนประจำาหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน													

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

กำาหนดทั้งสิ้น	4	คน	จากกรรมการทั้งคณะ	12	คน	(คิดเป็น	1	ใน	3	ของจำานวนทั้งหมด)	โดยมีรายชื่อดังนี้

	 รายชื่อ	 ตำาแหน่ง

ดร.	ทนง	พิทยะ	 ประธานกรรมการ

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 กรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 	 ท้ังน้ี	 บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี	 2560	 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นท้ังหมด											

ไม่มคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท
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	 1.4	 ประธานกรรมการ
	 	 บรษิทัมนีโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกัน	และตอ้งเป็นกรรมการอิสระ

ท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท	 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำาหนดนโยบาย

การกำากับดูแลและการบริหารงานประจำา	 โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท

กับผู้บริหารอย่างชัดเจน	และมีการถ่วงดุลอำานาจการดำาเนินงาน	โดยคณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย

และกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย	 ขณะท่ีผู้บริหารทำาหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ													

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด	โดย	ดร.	ทนง	พทิยะ	ซึ่งเปน็กรรมการอสิระและดำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการของบริษัท	

เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ											

ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำาพาบริษัทไปสู่ความสำาเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

	 1.5	 การแต่งตั้ง	การลาออก	และการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
	 	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกำาหนด						

รวมถงึไมม่ลีกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจให้บรหิารจัดการกจิการท่ีมมีหาชนเป็นผู้ถอืหุ้น

ตามที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด	กล่าวคือกรรมการบริษัทต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ	

ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด	ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	

	 	 กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการเป็น										

ผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง	3	ใน	4	ของกรรมการ

ท่ียังเหลืออยู่	 โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ								

ที่ตนแทน	และการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งนานที่สุดออกจากตำาแหน่งในอัตรา	 1	 ใน	 3	

ของจำานวนกรรมการท้ังหมด	 และเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งได้อีก										

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 1.6	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	มีรายละเอียดตามกฎบัตร
	 	 คณะกรรมการบริษัท	ดังนี้

1.	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี	ภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท	 โดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น											

รวมท้ังวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่า										

ระยะเวลาที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัท

2.	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	 3	 เดือนต่อครั้ง	 และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ

เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการท่ีมีนัยสำาคัญ	 ซึ่งรายการท่ีมีนัยสำาคัญหมายรวมถึง	 รายการ					

ได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีผลกระทบสำาคัญต่อบริษัท	 รายการซื้อหรือขาย

ทรพัย์สนิท่ีสำาคญั	การขยายโครงการลงทุน	การพิจารณาและอนมุตัเิขา้ทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามหลกัเกณฑ์	

ของตลาดหลักทรัพย์	การกำาหนดระดับอำานาจดำาเนินการ	และการกำาหนดนโยบายการบริหารการเงิน	และ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท	เป็นต้น
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3.	 จัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงิน	และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้	รวมทั้งดูแลให้มี

ระบบการจัดเกบ็เอกสารท่ีทำาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลไดใ้นภายหลงั	มีการควบคุมภายใน	

การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.	 จัดให้มีการทำางบการเงิน	 ณ	 วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง	 เพ่ือแสดงฐานะการเงิน													

และผลการดำาเนินงานในรอบบัญชีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนและถูกต้อง	 เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชท่ีีรบัรองโดยท่ัวไป	และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชขีองบรษิทั	ก่อนท่ีจะนำาเสนอตอ่ท่ีประชมุ

ผู้ถือหุ้น

5.	 กำาหนดเป้าหมาย	 แนวทาง	 นโยบาย	 แผนงานการดำาเนินธุรกิจ	 และงบประมาณของบริษัท	 ควบคุม											

และกำากบัดแูล	การบรหิารและการจัดการของฝ่ายบรหิารให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณ

ท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 รวมถึงกำากับดูแลให้บริษัท	 บริษัทย่อย	 และบริษัทร่วม

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน														

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.	 พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ	โครงการลงทุนขนาดใหญ่	ตลอดจนการเข้าร่วม	

ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7.	 บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วม	ได้แก่

7.1	ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	 ซึ่งได้กำาหนดไว้สำาหรับกรรมการท่ีได้รับมติ										

เห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้เขา้เป็นกรรมการ	หรอืผู้บรหิารของบรษิทัย่อยตามสดัสว่น

การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น

7.2	ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ																

อย่างต่อเนื่อง

7.3	ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานการทำารายการ

ระหว่างกัน	และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำาคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง	

7.4	กรณีท่ีบริษัทย่อยทำารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน	 มีการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือ													

ทำารายการสำาคัญอื่นใด	 คณะกรรมการบริษัท	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับ

มติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่

กำากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	 รายการ															

ไดม้าจำาหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ	รวมท้ังรายการท่ีสำาคญัซึง่บรษิทักำาหนด	ท้ังน้ี	ให้พิจารณาการทำารายการ

ดังกล่าวของบริษัทย่อยทำานองเดียวกับการทำารายการในหลักเกณฑ์	 ลักษณะและขนาดเดียวกันกับ									

ที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	แล้วแต่กรณี

8.	 พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง	เปลี่ยนแปลง	บุคคลเข้าเป็นกรรมการ	และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย	

หรือบริษัทร่วม	ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วม	รวมถึงกำาหนดใช้นโยบายการควบคุม

และกลไกการกำากบัดแูลกจิการท่ีบรษิทัเขา้ไปลงทุนในบรษิทัย่อย	หรอืบรษิทัรว่ม	เพ่ือแสดงวา่บรษิทัมกีลไก

การกำากับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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9.	 พิจารณากำาหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน	มอีำานาจในการแตง่ตัง้	คณะกรรมการบรหิาร	กรรมการผู้จัดการ	

และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดคา่ตอบแทน	และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง	เป็นตน้	รวมถึงการกำาหนด

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ี	 ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และ														

คณะกรรมการชดุย่อยชดุตา่งๆ	ท่ีแตง่ตัง้ให้สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์	และประกาศของคณะกรรมการกำากับ

ตลาดทุน	 และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจท่ีทำาให้

สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	 หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์						

อ่ืนใดทำากับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย	 และหลักเกณฑ์ท่ี										

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	

10.	มอบอำานาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนได้																

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำากับดูแลของคณะกรรมการ	 หรืออาจมอบอำานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว											

มอีำานาจและภายในระยะตามท่ีเห็นสมควร	ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ	เพิกถอน	เปลีย่นแปลง	หรอืแกไ้ข

การมอบอำานาจนั้นๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร	โดยการมอบอำานาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่

ทำาให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสียหรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า									

โดยทั่วไป	 หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	 โดยอยู่ภายใต้

หลักเกณฑ์	เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำาหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการได้มาหรือจำาหน่ายไป	

ซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทจดทะเบียน	ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และ/หรือประกาศ

อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.	รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	 หรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย											

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ทั้งนี้	 ตามเกณฑ์เงื่อนไข	 และวิธีการที่

คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

12.	รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ	 อันเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปิดเผย

ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนท่ัวไป	 โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสำาคัญหรือปกปิดข้อความจริง									

ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญตามที่กำาหนดในกฎเกณฑห์ลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์	เว้นแต่กรรมการ

และผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำาแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล	 หรือ									

การขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

13.	ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	 ท้ังท่ีได้มาจากการกระทำาตามหน้าท่ี										

หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำาคัญต่อบริษัท	บริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วม	เพื่อประโยชน์

ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

14.	แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์	และการทำาธุรกรรมกับบริษัท	บริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และหลีกเลี่ยงการทำารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง																	

ทางผลประโยชน์กับบริษัท	บริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วมดังกล่าว
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	 1.7	 คณะกรรมการชุดย่อย
	 	 จากอำานาจตามกฎบัตรคณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย	เพ่ือทำาหนา้ท่ี

บริหารจัดการงานของบริษัทในด้านต่างๆ	จำานวน	4	คณะ	ดังนี้

	 	 (1)	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งสิ้น	5	คน	โดยมี									

รายชื่อและจำานวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง
	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25601

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 ประธานกรรมการบริหาร	 7/7

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมการบริหาร	 6/7

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริหาร	 7/7

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริหาร	 7/7

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/	 7/7

	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ
  1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งทั้งหมด 

	 	 (2)	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 จำานวน	 3	 คน											

โดยมีรายชื่อและจำานวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง
	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25601

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว2	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 5/5

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล2	 กรรมการตรวจสอบ	 5/5

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการตรวจสอบ	 2/5

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้ว 
อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ี        
ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

  1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งทั้งหมด 
 2 เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
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	 	 (3)	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 	 	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ประกอบด้วย																					

กรรมการอิสระ	1	คน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	คน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	คน	รวมทั้งสิ้น	3	คน	โดยมี

รายชื่อและจำานวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง
	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25601

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการ	 4/4

	 บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 กรรมการ	 4/4

	 บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการ	 4/4

	 บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท                  
และเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

  1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งทั้งหมด  

	 	 (4)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	

2	คน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	คน	รวมทั้งสิ้น	3	คน	โดยมีรายชื่อและจำานวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง
	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25601

ดร.	วิชาญ		อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการ	 1/1

	 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายประเวศ		อิงคดาภา	 กรรมการ	 0/1

	 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายประเสริฐ		มริตตนะพร	 กรรมการ	 1/1

	 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อ        
ครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด          
ค่าตอบแทน มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

 1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งทั้งหมด 
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	 1.8	 คณะกรรมการบริษัทย่อย
	 	 บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(“Holding	company”)	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

บริษัทมีบริษัทย่อย	ได้แก่	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	(ซึ่งลงทุนอีกทอดหนึ่งใน	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	

จำากัด)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	และ	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	

	 	 ท้ังน้ี	 บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องนำาเสนอการเข้าทำารายการตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือประกาศ

การได้มาจำาหน่ายไปของสินทรัพย์	 รวมถึงรายการท่ีถือว่ามีสาระสำาคัญซึ่งเป็นรายการท่ีหากเข้าทำาแล้วจะมีผลกระทบ									

อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน	 และผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท													

หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท	 (แล้วแต่กรณี)	 เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการ													

ท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนของบริษัท	 (Control	 Policy)	 ประกอบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท															

(รายละเอียด	Control	Policy	โปรดดูในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ)

	 	 รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ	รายชื่อกรรมการ	และกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

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

   โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ดังนี้

	 	 	 SEAN	มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น	10	คน	โดยเป็นกรรมการบริหารจำานวน	5	คน	มีรายชื่อกรรมการ

และการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

    จำานวนครั้งการประชุมในปี	25601

	ลำาดับ	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร	

	 1	 ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	 ประธานกรรมการ	 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	 นางสุนี	รัชตมุทธา3	 กรรมการบริษัท	 3/3

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท



รายงานประจำาปี 256072

    จำานวนครั้งการประชุมในปี	25601

	ลำาดับ	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร	

	 7	 นายแวน	ฮวง	ดาว	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 4/4

	 8	 นายมิลตัน	วิลเลียม	ชลาภัค	 กรรมการบริษัท	 3/4

	 9	 นายสมนึก	จินดาทรัพย์	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 4/4

	 10	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์2	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 4/4

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 11	 นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง3	 กรรมการบริษัท	 1/1
 
หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท
 1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งทั้งหมด 
 2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 56 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)
 3 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุนี รัชตมุทธา เข้าดำารงตำาแหน่ง กรรมการบริษัท 

แทน นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560

	 	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน	SEAN

1.	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	นายณรงค์	แสงสุริยะ	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ	SEAN	หรือ

2.	 นายปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 หรือ	 นายณรงค์	 แสงสุริยะ	 หรือ	 นายประเสริฐ	 มริตตนะพร	 หรือ																

นายวรพจน์	 อุชุไพบูลย์วงศ์	 คนใดคนหนึ่ง	 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกคนหน่ึงรวมเป็น											

สองคน	และประทับตราสำาคัญของบริษัท	SEAN

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

	 	 	 บริษัทถือหุ้นใน	 NN2	 ผ่านการถือหุ้น	 SEAN	 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน	 NN2																	

ที่ร้อยละ	42	โดย	NN2	มีโครงสร้างการบริหารจัดการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
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	 	 	 NN2	มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น	13	คน	โดยเป็นกรรมการบริหารจำานวน	6	คน	มีรายชื่อกรรมการและ

การเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

    จำานวนครั้งการประชุมในปี	25601

	ลำาดับ	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร	

	 1	 ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	 ประธานกรรมการ	 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	 นางสุนี	รัชตมุทธา3	 กรรมการบริษัท	 3/3

	 8	 นายแวน	ฮวง	ดาว	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 4/4

	 9	 นายมิลตัน	วิลเลียม	ชลาภัค	 กรรมการบริษัท	 3/4

	 10	 นายบุนเหลือ	สินไซวอละวง	 กรรมการบริษัท	 0/4

	 11	 นายบุนสะลอง	สุดทิดาลา	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 12	 นายสมนึก	จินดาทรัพย์	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 4/4

	 13	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์2	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 	 	 กรรมการบริหาร	 	 4/4

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 14	 นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง3	 กรรมการบริษัท	 1/1
 
หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท
 1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งทั้งหมด
 2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 42 
 3 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุนี รัชตมุทธา เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 

แทน นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560

	 	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน	NN2

1.		นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	นายณรงค์	แสงสุริยะ	นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ	NN2	หรือ

2.	 นายปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 หรือ	 นายณรงค์	 แสงสุริยะ	 หรือ	 นายธนวัฒน์	 ตรีวิศวเวทย์	 หรือ																

นายวรพจน์	 อุชุไพบูลย์วงศ์	 คนใดคนหน่ึง	 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกคนหน่ึงรวมเป็น												

สองคน	และประทับตราสำาคัญของ	NN2	



รายงานประจำาปี 256074

	 	 (3)	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(“Bangpa-in	Cogeneration	Company	Limited	:	BIC”)

   โครงสร้างการบริหารจัดการของ	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ดังนี้

 

   BIC	มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น	5	คน	โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร	มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	ลำาดับ	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 จำานวนครั้งการประชุมในปี	25601

	 1	 นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์2	 ประธานกรรมการ	 4/4

	 2	 นายคำาผุย	จีราระรื่นศักดิ์2	 กรรมการบริษัท	 3/4

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์2	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 4	 นายสมรชัย	คุณรักษ์	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 5	 นายวรวุฒิ	อนุรักษ์วงศ์ศรี2	 กรรมการบริษัท	 4/4

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท
 1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งทั้งหมด 
 2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BIC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIC ที่ร้อยละ 65

	 	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันของ	BIC

	 	 	 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ	BIC

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

	 	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการของ	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ดังนี้

 

ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท
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   BKC	มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น	4	คน	โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร	ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	ลำาดับ	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 จำานวนครั้งการประชุมในปี	25601

	 1	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์2	 ประธานกรรมการ	 6/6

	 2	 นางประทุมขวัญ	สริตานนท์2,	3	 กรรมการบริษัท	 3/3

	 3	 นางสาวรุจิรา	ช่วยบำารุง2	 กรรมการบริษัท	 6/6

	 4	 นายวรท	ศักดิ์สุจริต2	 กรรมการบริษัท	 6/6

	 5	 นายสมบัติ	ตรีวิศวเวทย์2	 กรรมการบริษัท	 6/6

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ
 
หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท
 1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งทั้งหมด 
 2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BKC ที่ร้อยละ 100
 3 นางประทุมขวัญ สริตานนท์ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 และไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ         

เข้าดำารงตำาแหน่งแทน

	 	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน	BKC

	 	 	 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ	BKC

 

2.	 ผู้บริหาร
	 2.1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 (1)	 โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท	

	 	 	 กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผู้บริหารของบริษัทตามนิยาม

คณะกรรมการกำากับตลาดทุนมีทั้งสิ้น	7	คน	ซึ่งมีรายชื่อและตำาแหน่ง	ดังนี้	

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการผู้จัดการ

นายมิชาเอล	เอริค	เรดเดอร์	 รองกรรมการผู้จัดการ	งานวิศวกรรม

นางมัณทนา	เอื้อกิจขจร	 รองกรรมการผู้จัดการ	งานวางแผนธุรกิจ

นางสาวปาริฉัตร	โอทยากุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานสำานักกรรมการผู้จัดการ

นางสาวรุจิรา	ช่วยบำารุง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานควบคุมและกำากับดูแลธุรกิจ

นายวรท	ศักดิ์สุจริต	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหาร	ทรัพยากรบุคคล

	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธิติพัฒน์	นานานุกูล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท
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	 	 (2)	 ขอบเขต	อ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ	

1.	 เป็นผู้กำากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำางานของบริษัท	 หากมีข้อสงสัย					

ให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำาเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ

2.	 มีอำานาจในการออกคำาสั่ง	กำาหนดหลักเกณฑ์	ขั้นตอน	และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3.	 สามารถมอบอำานาจช่วงให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้	 แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของ

ผู้รับมอบอำานาจช่วงนั้นด้วย

4.	 กำาหนดนโยบาย	กลยุทธ์	และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติ	บริหารจัดการ	

เพื่อให้ผลการดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

5.	 บริหารจัดการงานทุกๆ	ด้าน	ตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	และกลยุทธ์

6.	 ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ	 สามารถดำาเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	 และเป้าหมายของ										

แต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7.	 พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำาเนินงานและผลประกอบการที่ดี	และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอ

ต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

8.	 ติดตาม	ตรวจสอบ	ควบคุม	และรายงานผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายไตรมาส

9.	 ติดตาม	ตรวจสอบ	และควบคุมผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไป

ลงทุน	 เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย	และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส	รวมถึง

หาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

10.	ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ	 ที่ดี	 โดยทำาการศึกษาทางด้านเทคนิค	 และด้านการเงิน

อย่างเหมาะสมและครบถ้วน	เพื่อประกอบการตัดสินใจ

11.	ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการ	และ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัท

12.	ดำาเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก												

คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

13.	จัดทำานโยบาย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจำาปีของบริษัท	เพื่อนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	 2.2	 ผู้บริหารบริษัทย่อย
	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ผู้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 มีรายชื่อและ

ตำาแหน่ง	ดังนี้

	 	 (1)	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 77

	 	 (2)	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการผู้จัดการ

นายทศพร	ทิพย์วรธรรม	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องและบำารุงรักษา

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท

 

	 	 (3)	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	

 

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง

นายวรวุฒิ	อนุรักษ์วงศ์ศรี	 กรรมการผู้จัดการ

นายชุมพล	เวสสบุตร	 ผู้จัดการโครงการ

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท

	 	 (4)	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง

นายสมบัติ	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท

3.	 เลขานุการบริษัท
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2558	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2558	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์ 

กรรมการผู้จัดการ	 ให้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท	 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอ											

มีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 (และ

ฉบับที่แก้ไข)	รวมทั้งให้ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	รวมทั้งประสานงานให้มี

การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ	โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

	 1.	 จัดการประชุมและจัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(1)	 ทะเบียนกรรมการ

(2)	 หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจำาปีของบริษัท

(3)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(4)	 รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดำาเนินการอื่นๆ
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		 2.	 ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และระเบียบปฏิบัติต่างๆ	เกี่ยวข้อง

	 3.	 ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัท	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำากับดูแล

	 5.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	และหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

	 6.	 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

	 โดยเลขานุการบรษิทัมีคณุสมบัติเพียงพอต่อการปฎิบัตหิน้าท่ีดงักลา่วขา้งตน้	รวมท้ังการปฏิบัตงิานของเลขานุการบรษิทั

อยู่ในรูปแบบของคณะทำางาน	โดยมีสายงานควบคุมและกำากับดูแลธุรกิจซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมาย

และดา้นการบัญชสีนับสนุนการทำางานของเลขานกุารบรษิทั	เพ่ือให้การปฎิบัตงิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและครอบคลมุ

ขอบเขตหน้าท่ีการทำางานของเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับบริษัท	 มติคณะกรรมการ	 และมติ										

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 ทั้งนี้	รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ	1	แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำาปี	2560	(แบบ	56-1)	ของบริษัท

4.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือนำาเสนอต่อ												

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	 และมีนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่	

และความรับผิดชอบ	ดังนี้

	 4.1	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
(1)	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำาหน้าท่ีพิจารณากฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง										

รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา	 เพ่ือพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ													

ซึ่งประกอบด้วย	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง	 รางวัลประจำาปี	 เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมตัติอ่ไป	โดยจะมกีารทบทวนอัตราคา่ตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบรษิทัและผลประกอบการ

ของบริษัททุกปี

(2)	คา่ตอบแทนกรรมการ	พิจารณาจากผลการปฎิบัตงิาน	ความเหมาะสมกบัขอบเขตภาระหน้าท่ีความรบัผิดชอบ	

ในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา	รวมถึงประสบการณ์	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากกรรมการแต่ละคน	 และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ	 และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและ					

มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัท	 ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่									

ผู้ถือหุ้น	 ประกอบกับพิจารณารายการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเทียบเคียงกับ

บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	

(3)	องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน	โปร่งใส	ง่ายต่อการเข้าใจ
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  ในปี	2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน	5,000,000	บาท 

และรางวัลประจำาปี	2559	ในวงเงินไม่เกิน	4,400,000	บาท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 1.	 ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง1

	 ตำาแหน่ง	 ค่าตอบแทน1,	2	(บาทต่อคน)

ประธานกรรมการ	 300,000.00

ประธานกรรมการบริหาร	 100,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 100,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 100,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 100,000.00

กรรมการบริษัท	 300,000.00

กรรมการบริหาร	 40,000.00

กรรมการตรวจสอบ	 40,000.00

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 40,000.00

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 40,000.00

หมายเหตุ : 1 บริษัทกำาหนดอัตราค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
 2 บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งในปี 2560

 

	 	 2.	 รางวัลประจ�าปี	2559

 
ตำาแหน่ง

	 จำานวน	 รางวัลประจำาป	ี รวมเป็นเงิน

	 	 (คน)		 (บาทต่อคน)1,	2	 (บาท)

ประธานกรรมการ	 	 1	 786,000.00	 786,000.00

ประธานกรรมการบริหาร	 	 1	 474,000.00	 474,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 	 1	 314,000.00	 314,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 1	 314,000.00	 314,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 1	 314,000.00	 314,000.00

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	 5	 314,000.00	 1,570,000.00

กรรมการบริษัท	 	 2	 314,000.00	 628,000.00

	 รวม	 12	 	 4,400,000.00

หมายเหตุ : 1 บริษัทจ่ายรางวัลประจำาปีสำาหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก
  2 บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำาแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลา                 

การดำารงตำาแหน่ง

   



รายงานประจำาปี 256080

	 	 	 ท้ังน้ี	คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยย้อนหลงั	ต้ังแต่เริม่จ่ายค่าตอบแทน	

ปี	2556	-	2560	มีรายละเอียดดังนี้

 รายละเอียด/ปี	 25601	 2559	 2558	 2557	 2556

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

รางวัลประจำาปี3	 -	 4,400,000.00	 2,750,000.00	 2,650,000.00	 -

รวม4	 4,700,000.00	 9,100,000.00	 7,357,410.96	 7,095,000.00	 4,700,000.00

หมายเหตุ : 1 บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำาปี 2560 สำาหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
 2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556 - 2560 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
 3 บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำาปีโดยอ้างอิงตามผลการดำาเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซ่ึงบริษัทเริ่มจ่ายรางวัล            

ประจำาปีสำาหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก
 4 บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำาปีตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคน

	 	 3.	 ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2560

   (1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

	 	 	 	 ในปี	2560	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวมทั้งสิ้น	9,100,000	บาท	

แบ่งเป็น	ค่าตอบแทนกรรมการปี	2560	จำานวน	4,700,000	บาท	และรางวัลประจำาปี	2559	จำานวน	4,400,000	บาท	

โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย	:	บาท

	 	 	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งปี	2560 

 

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 	 รวม

ดร.	ทนง	พิทยะ	 ประธานกรรมการ	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 600,000.00	 786,000.00	 1,386,000.00

	 กรรมการอิสระ	 300,000.00	 -	 -	 -	 -

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 ประธานกรรมการบริหาร	 -	 100,000.00	 -	 -	 -	 400,000.00	 474,000.00	

	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 	 	 874,000.00

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 100,000.00	 -	 -	 400,000.00	 314,000.00	 	

	 กรรมการอิสระ	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 	 	 714,000.00

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	 -	 -	 -	 100,000.00	 -	 400,000.00	 314,000.00	

	 และบริหารความเสี่ยง

	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 	 	 714,000.00

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหา	 -	 -	 -	 -	 100,000.00	 480,000.00	 314,000.00

	 และกำาหนดค่าตอบแทน

	 กรรมการอิสระ	 300,000.00	 -	 -	 -	 -

	 กรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 40,000.00	 -	 -

	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 -	 -	 -	 40,000.00	 -	 	 	 794,000.00

	 และบริหารความเสี่ยง

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 340,000.00	 314,000.00	

	 กรรมการบริหาร	 	 40,000.00	 -	 -	 -	 	 -	 654,000.00

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการอิสระ	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 380,000.00	 314,000.00	

	 กรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 40,000.00	 -	 -	 	 -	

	 กรรมการสรรหา	 -	 -	 -	 -	 40,000.00	 	 -	 694,000.00	

	 และกำาหนดค่าตอบแทน
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หน่วย	:	บาท

	 	 	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งปี	2560 

 

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 	 รวม

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 380,000.00	 314,000.00	

	 กรรมการบริหาร	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	 	 -	

	 กรรมการสรรหา	 -	 -	 -	 -	 40,000.00	 	 -	 694,000.00

	 และกำาหนดค่าตอบแทน

นายแวน	ฮวง	ดาว1	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 300,000.00	 78,928.96	 378,928.96

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 300,000.00	 262,524.59	 562,524.59

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 340,000.00	 314,000.00	

	 กรรมการบริหาร	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	 	 -	 654,000.00

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 	 -	 -	 -	 380,000.00	 314,000.00	

	 กรรมการบริหาร	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	 	 -	

	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 -	 -	 -	 40,000.00	 -	 	 -	 694,000.00

	 และบริหารความเสี่ยง

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ2	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 235,071.04	 235,071.04

นายอัลวิน	จี3	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 51,475.41	 51,475.41

รวม	 	 3,900,000.00	 260,000.00	 180,000.00	 180,000.00	 180,000.00	 4,700,000.00	 4,400,000.00	 9,100,000.00

หมายเหตุ : 1 นายแวน ฮวง ดาว ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ซึ่งบริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำาปี 2559 ตามระยะเวลาที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

 2 นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการระหว่างปี 2559 ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายรางวัลประจำาปี 2559 ตามระยะเวลา                    
ที่ดำารงตำาแหน่ง

 3 นายอัลวิน จี ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการระหว่างปี 2559 ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายรางวัลประจำาปี 2559 ตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

  

   (2)	ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

	 	 	 	 -	ไม่มี	-

	 4.2	 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
	 	 บรษิทัไดก้ำาหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บรหิารของบรษิทัท่ีสมเหตสุมผลและสอดคลอ้งกบั

ผลการดำาเนินงานของบริษัท	และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงาน	โดยคณะกรรมการสรรหา	

และกำาหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณากำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและนำาเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั

พิจารณาอนุมัติ	 กรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

กำาหนดหลักเกณฑ์ไว้และนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ	 สำาหรับตำาแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วย										

กรรมการผู้จัดการลงมาจะพิจารณาค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้จัดการ	และจะนำาเสนอการปรับขึ้นเงินเดือนประจำาปีของบริษัท	

ต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ	 ท้ังน้ี	 การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกำาหนด											

โดยบริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน	ดังนี้
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รายงานประจำาปี 256082

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ประกอบด้วย	เงินเดือน	และรางวัลประจำาปี	(โบนัส)	มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทน	ดังนี้

-	 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ	พิจารณาจากคา่ตอบแทนระยะสัน้	โดยนำาระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน

โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน	(Key	Performance	Indicator	:	KPIs)	ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน	

(Performance	 Appraisal)	 และสมรรถนะเชิงบริหาร	 (Management	 Competency)	 มาเป็นเกณฑ์									

ในการประเมินผล	 และค่าตอบแทนระยะยาว	 พิจารณาโดยนำาผลการดำาเนินงานของบริษัท	 ประกอบกับ												

การนำาองค์กรสู่วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ได้กำาหนดไว้	

-	 ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน	KPIs	ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน	 และสมรรถนะเชิงบริหาร	 ซึ่งเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ					

ร่วมกันกำาหนด	โดยผู้บริหารแต่ละตำาแหน่งจะมีตัวชี้วัดการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน

	 	 นอกจากน้ี	 บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด									

ใกล้เคียงกันในการกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน	 บริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน														

โดยผู้บรหิารและพนักงานจ่ายเงนิสะสมในอัตรารอ้ยละ	5	ของเงนิเดอืน	และบรษิทัจ่ายสมทบในอัตรารอ้ยละ	5	เชน่เดยีวกัน

เข้าเป็นกองทุน

	 	 ในปี	2560	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม	7	คน	ประกอบด้วย

-		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	จำานวน	41,640,066	บาท

-		ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น	จำานวน	1,187,334	บาท

	 4.3	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
	 	 ในปี	2560	บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 1.	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(“SEAN”)

  	 (ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 ไม่มี	เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท	SEAN	ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการใน	NN2	ด้วย	ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท	 SEAN	 มีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร	 SEAN											

รับค่าตอบแทนในตำาแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ	NN2	เพียงตำาแหน่งเดียว

(2)	ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

	 -	ไม่มี	-

	 	 	 (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 	 	 ในปี	2560	SEAN	จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร	1	คน	ประกอบด้วย

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 ประกอบด้วย	เงินเดือนและรางวัลประจำาปี	จำานวน	7,560,000	บาท	

(2)	ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

	 จำานวน	252,000	บาท	สำาหรับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	โดยพนักงานและผู้บริหาร	จ่ายเงินสะสม

ในอัตราร้อยละ	 5	 ของเงินเดือน	 และ	 SEAN	 จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ	 5	 เช่นเดียวกัน												

เข้าเป็นกองทุน	
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	 	 2.	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	(“NN2”)

	 	 	 (ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 ท่ีประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น	NN2	ประจำาปี	2560	เมือ่วนัท่ี	15	มนีาคม	2560	มมีติอนุมตัคิา่ตอบแทน

ประจำาตำาแหน่งของกรรมการปี	 2560	 ในวงเงินไม่เกิน	 5,220,000	 บาท	 และรางวัลประจำาปี	

2559	ในวงเงินไม่เกิน	7,200,000	บาท	

	 ในปี	2560	NN2	ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท

 	 	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งปี	2560 

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 	 รวม

ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	 ประธานกรรมการ	 700,000.00	 -	 700,000.00	 1,000,000.00	 1,700,000.00

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

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 300,000.00	 400,000.00	 700,000.00

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 420,000.00	 400,000.00	 	

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

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

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 420,000.00	 400,000.00	

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

นางสุนี		รัชตมุทธา2	 กรรมการบริษัท	 239,166.67	 -	 239,166.67	 -	 239,166.67

นายแวน	ฮวง	ดาว	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 420,000.00	 400,000.00	

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

นายมิลตัน	วิลเลียม	ชลาภัค	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 300,000.00	 400,000.00	 700,000.00

นายบุนเหลือ	สินไซวอละวง	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 300,000.00	 400,000.00	 700,000.00

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

นายสมนึก	จินดาทรัพย์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 420,000.00	 400,000.00	

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

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์1	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 420,000.00	 334,426.23	

	 กรรมการบริหาร	 -	 120,000.00	 	 167,213.11	 921,639.34

	 กรรมการผู้จัดการ

นายอัลวิน	จี1	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 65,573.77	

	 กรรมการบริหาร	 -	 -	 	 32,786.89	 98,360.66

	 กรรมการผู้จัดการ

นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง2	 กรรมการบริษัท	 60,833.33	 -	 60,833.33	 400,000.00	 460,833.33

รวม	 	 4,000,000.00	 1,220,000.00	 5,220,000.00	 7,200,000.00	 12,420,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท

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

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทน นายอัลวิน จี ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึ่งพิจารณาจ่ายเงินรางวัล

ประจำาปี 2559 ตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุนี รัชตมุทธา เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท แทน 

นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง
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(2)	ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

	 -	ไม่มี	-

   (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 	 	 ในปี	2560	NN2	จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร	2	คน	ประกอบด้วย

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ประกอบด้วย	เงินเดือนและรางวัลประจำาปี	จำานวน	7,972,040	บาท	

(2)	ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

 ไม่มี	เนื่องจาก	NN2	เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว) 

ซึง่ไมม่กีำาหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกองทุนสำารองเลีย้งชพี	ดงัน้ัน	NN2	จึงมไิดจั้ดให้มกีองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานและผู้บริหาร	

	 	 3.	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(“BIC”)

   (ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	BIC	ประจำาปี	2560	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2560	มีมติอนุมัติเฉพาะ				

ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งของกรรมการปี	2560	ในวงเงินไม่เกิน	1,320,000	บาท	

	 ในปี	2560	BIC	ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท

	 	 	 ค่าตอบแทน		
รางวัลประจำาปี

 

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 ประจำาตำาแหน่ง 
ปี	2559

	 รวม

	 	 	 ปี	2560	

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 ประธานกรรมการ	 360,000.00	 -	 360,000.00

นายคำาผุย	จีราระรื่นศักดิ	์ กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

นายสมรชัย	คุณรักษ์	 กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

นายวรวุฒิ	อนุรักษ์วงศ์ศรี	 กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

	 และกรรมการผู้จัดการ

	 รวม	 1,320,000.00	 -	 1,320,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท

  

(2)	ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

	 -	ไม่มี	-

  	 (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 	 	 ในปี	2560	BIC	จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำานวน	2	คน	ประกอบด้วย

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ประกอบด้วย	เงินเดือนและรางวัลประจำาปี	จำานวน	3,513,618.32	บาท	
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(2)	ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

	 จำานวน	218,936.50	บาท	สำาหรับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	โดยพนักงานและผู้บริหารจ่ายเงินสะสม

ในอัตราร้อยละ	5	ของเงินเดือน	และ	BIC	จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	5	เช่นเดียวกันเข้าเป็น						

กองทุน	

	 	 4.	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(“BKC”)

	 	 	 (ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 ท่ีประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจำาปี	2560	เมือ่วนัท่ี	15	มนีาคม	2560	มมีตอินุมตัเิฉพาะคา่ตอบแทน

ประจำาตำาแหน่งของกรรมการปี	2560	ในวงเงินไม่เกิน	300,000	บาท	

	 ในปี	 2560	 BKC	 ได้จ่ายค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน	 โดยมี												

รายละเอียดดังนี้

	หน่วย	:	บาท

	 	 	 ค่าตอบแทน		
รางวัลประจำาปี

 

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 ประจำาตำาแหน่ง 
ปี	2559

	 รวม

	 	 	 ปี	2560	

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 ประธานกรรมการ	 60,000.00	 -	 60,000.00

นางประทุมขวัญ	สริตานนท์1	 กรรมการบริษัท	 43,397.26	 -	 43,397.26

นายวรท	ศักดิ์สุจริต	 กรรมการบริษัท	 60,000.00	 -	 60,000.00

นางสาวรุจิรา	ช่วยบำารุง	 กรรมการบริษัท	 60,000.00	 -	 60,000.00

นายสมบัติ	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 60,000.00	 -	 60,000.00

	 และกรรมการผู้จัดการ

	 รวม	 283,397.26	 -	 283,397.26

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท
 1 นางประทุมขวัญ สริตานนท์ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 และไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำารง

ตำาแหน่งแทน

(2)	ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

	 -	ไม่มี	-

   (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 	 	 ในปี	2560	BKC	จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำานวน	1	คน	ประกอบด้วย

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ประกอบด้วย	เงินเดือน	จำานวน	797,400	บาท	

(2)	ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

	 -ไม่มี-
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5.	 บุคลากร
	 5.1	 จ�านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย
	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานระดับต่ำากว่าผู้บริหารลงไปทั้งหมด	 245	 คน										

ซึ่งในจำานวนดังกล่าวเป็นพนักงานท่ีปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมถึงพนักงานของบริษัทท่ีปฏิบัติงานให้กับ									

บริษัทย่อยผ่านสัญญารับจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย	

	 	 ในปี	 2560	 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	 จำานวนท้ังสิ้น	 203,773,011.43	 บาท									

ซึ่งประกอบด้วย	

(1)	 เงินเดือนที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	

(2)	 เงินโบนัสที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการดำาเนินงานของบริษัท	

(3)	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ	 5	 ของเงินเดือนของพนักงาน

เข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

	 บริษัท	 จำานวนบุคลากร1	 ค่าตอบแทน1

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 105	 113,144,343.45

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	 4	 5,079,638.34

บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	 78	 32,077,453.72

บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	 57	 53,275,347.77

บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	 1	 196,228.15

	 รวม	 245	 203,773,011.43

หมายเหตุ : 1 รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับต่ำากว่าผู้บริหารลงไป 

	 5.2	 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย
	 	 บริษัทมีกลไกการดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ	

(Shared	Service	Center)	ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว	ทำาให้บริษัท

สามารถกำาหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน	 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม	 และเป็นเทคนิค				

การบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว	

และทำาให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น	 นอกจากน้ี	 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน									

โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน	(Key	Performance	 Indicator	 :	KPI)	 เข้ามาใช้วัดผลการปฏิบัติงาน	เพื่อให้การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมีความชัดเจน	 โปร่งใส	 และนำาผลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้	 รวมทั้งได้นำาระบบ	 SAP	 เข้ามาช่วยในการ

ปรับปรุงกระบวนการทำางาน	 เพ่ือลดความซ้ำาซ้อนของขั้นตอนต่างๆ	 ส่งผลให้การทำางานร่วมกันระหว่างแผนกดีขึ้น	 และ								

ยังเป็นอีกหน่ึงเครือ่งมอืในการชว่ยผู้บรหิารในการเขา้ถงึขอ้มลูเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสนิใจในเรือ่งตา่งๆ	ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ	

ยกตัวอย่างเช่น	ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัท	และสามารถตรวจสอบสถานะของ

วสัดคุงคลงัขัน้ต่ำาเพ่ือให้ม่ันใจวา่กระบวนการตา่งๆ	ในธุรกจิจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการขาดวสัดอุุปกรณ์ในการดำาเนินงาน	

เป็นต้น	
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	 	 ในปี	2560	บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนบุคลากรอย่างมีนัยสำาคัญ	และบริษัทไม่มีข้อพิพาท

ดา้นแรงงานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาตัง้แต่จัดตัง้บรษิทั	ท้ังน้ี	บรษิทัไดม้กีารกำาหนดขอ้บังคบัเก่ียวกับการทำางานให้พนักงาน

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยรบัทราบและปฏิบัตติามขอ้บังคบัการทำางาน	และไดติ้ดประกาศไวอ้ย่างชดัเจนท้ังท่ีสำานกังานของบรษิทั	

และบริษัทย่อย	 รวมถึงที่โครงการไฟฟ้าแต่ละโครงการด้วย	 โดยข้อบังคับนี้คณะกรรมการกำาหนดหลักการที่สำาคัญเพื่อใช้เป็น       

กรอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	 และกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำาหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป																			

และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความคล่องตัว	มุ่งเน้นความสำาเร็จที่เป็นประโยชน์สูงสุดของ          

กลุ่มบริษัท	และมีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้	สำาหรับข้อบังคับการทำางานดังกล่าวได้มีการระบุรายละเอียดที่สำาคัญ

ประกอบดว้ย	การจ้าง	การบรรจุ	การแต่งตัง้	การโยกย้ายพนักงาน	การบรหิารเงนิเดอืนและคา่จ้าง	สวสัดกิารและประโยชน์

เกื้อกูล	การพัฒนาพนักงาน	การประเมินพนักงาน	จรรยาบรรณ	วินัย	โทษทางวินัย	การอุทธรณ์และการร้องทุกข์	เป็นต้น	

	 5.3	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร	
	 	 ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ

พนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าต่างๆ	 และส่วนงานสนับสนุน	 ซึ่งพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการ

ขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางท่ีฝ่ายบริหารกำาหนดไว้	 อีกท้ังตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะพัฒนาและเติบโต								

ได้อย่างย่ังยืนต้องเริ่มจากบุคลากรท่ีมีความพร้อมท้ังในด้านความรู	้ ความสามารถ	 ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยุกต์ใช	้			

ในการปฏิบัติงานได้	โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจริยธรรม	และสำานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง	เพื่อนร่วมงาน	และ

สังคม	 เพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหน่วยศักยภาพหนึ่งที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป	

ภายใต้การผลักดันและส่งเสริมจากฝ่ายบริหาร	ซึ่งบริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ	ที่สำาคัญ

ดังนี้

(1)	การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

	 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีมีประโยชน์	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้

และทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก	 ท้ังหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ							

โดยหลกัสตูรภายในประเทศฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะคดัเลอืกและนำาเสนอหลกัสตูรท่ีมปีระโยชน์ผ่านผู้บรหิาร

แต่ละสายงาน	 อีกท้ังเปิดโอกาสให้พนักงานนำาเสนอหลักสูตรท่ีสนใจเพ่ือรับการพิจารณา	 การสนับสนุน							

โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี	 ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้กำาหนดวงเงินสำาหรับการเข้าร่วมอบรม

หลกัสตูรต่างๆ	ให้กบัพนักงานเป็นรายปี	สำาหรบัหลกัสตูรตา่งประเทศ	หน่วยงานตน้สงักัดจะเป็นผู้พิจารณา

ความเหมาะสมและนำาเสนอความจำาเป็นเพ่ือพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	 ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัท							

ได้ส่งพนกังานเข้ารับการอบรมเพือ่ส่งเสริมความรู้ด้านเทคนคิวิศวกรรม	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	ประเทศอติาลี	

ประเทศสิงคโปร์	และประเทศลาว	เป็นต้น	ทั้งนี้	บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณากำาหนดให้การเข้ารับการ

อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดผลงาน	 ซึ่งจะใช้ประกอบการประเมินผล																		

การปฏิบัติงานของพนักงานประจำาปี	 เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ	 และเพ่ิมพูนความรู้											

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งองค์กรและตัวของพนักงานเอง

	 โดยในปี	 2560	 บริษัทจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้พนักงานในหลักสูตรต่างๆ	 ได้แก่	 หลักสูตรอบรม

ภายใน	อาทเิช่น	หลักสูตรคุณค่าตัวตนและคนอืน่	หลักสูตรการพฒันาความเป็นเจา้ของ	โดยมีชั่วโมงเฉลี่ย

ของการฝึกอบรม	จำานวน	490	ชั่วโมง	หลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก	อาทิเช่น	หลักสูตรการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่	หลักสูตร	People	and	Organization	transformation	 in	
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the	digital	economy	หลักสูตร	Sustainable	hydropower	practice	forum	4	dialogue	with	

hydropower	developers	หลกัสตูรการตรวจสอบรายการทางบัญช-ีการเงนิ	เพ่ือป้องกนัและจัดการทุจรติ

ในองค์กร	 และหลักสูตรการวางแผนตรวจสอบตามมาตรฐานความเสี่ยง	 (Risk	 based	 audit)	 เป็นต้น	

โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม	จำานวน	1,344	ชั่วโมง	

	 ท้ังน้ี	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และเลขานุการบริษัท						

เข้าอบรมหลักสูตร	 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา	 และการศึกษาดูงาน	 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถใน									

การปฎิบัติงาน	 โดยพิจารณาหลักสูตร	 กิจกรรมสัมมนา	 และการศึกษาดูงานที่มีเนื้อหาและรายละเอียด									

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธรุกจิของบรษิทัท้ังไทยและตา่งประเทศ	โดยในปี	2560	กรรมการและผู้บรหิาร

ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก	อาทิเช่น	หลักสูตร	Director	Certificate	Program	

หลักสูตรด้านหลักนิติธรรม	หลักสูตรอบรมสำาหรับเครือข่ายผู้นำาและผู้บริหารจากภาครัฐ	ภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคม	 หลักสูตรพลังงานสำาหรับผู้บริหาร	 การกำาหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงินและผู้ดูแลบัญชี	เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน	เป็นต้น

(2)	 โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ 

	 บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น	 ซึ่งการพิจารณา											

ปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลำาดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของ

ตำาแหน่งหน้าที่ในสายงานแล้ว	 ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่อาจพัฒนา

ขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร	อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้นำาระบบ	KPI	ซึ่งเป็นระบบสากลและเป็นที่ยอมรับมาใช้

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของท้ังบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม	 ประกอบกับ

การประเมินปัจจัยด้านความสำาเร็จของงาน	 ความประพฤติ	 และศักยภาพในการทำางานของพนักงาน													

เพ่ือเป็นอีกเครือ่งมอืหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ	ดว้ยมุ่งหวงัให้สามารถพัฒนาบุคลากร

ของบริษัทเป็นคนดีท่ีมีความสามารถ	 นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ	 พนักงาน							

ในบริษัทหน่ึงสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้	 ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ							

สร้างความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

(3)	การกำาหนดแผนการสืบทอดตำาแหน่ง 

	 บริษัทเล็งเห็นความสำาคัญของการดำาเนินงานท่ีต่อเนื่อง	 เพ่ือให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้									

อย่างย่ังยืน	 และสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานท่ีลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที	

บรษิทัมนีโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีคณุภาพจากภายในองคก์ร	เพ่ือรบัการพิจารณาแตง่ตัง้ทดแทน	(Successor) 

ก่อนการรับสมัครจากภายนอก	 ซึ่งบริษัทได้กำาหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	

(KPI)	 ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ	 และพฤติกรรมการทำางานของพนักงานเป็นหน่ึงในปัจจัย									

คัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร	และบรรจุในแผนการสืบทอดตำาแหน่ง	

	 ทั้งนี้	แผนการสืบทอดตำาแหน่ง	รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	-	แผนการ

สืบทอดตำาแหน่ง

(4)	สภาพความปลอดภัยในการทำางาน

	 บรษิทัย่อยของบรษิทัซึง่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติไฟฟ้าไดด้ำาเนินการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้เป็นไป

ตามระบบบรหิารงานคณุภาพ	(ISO)	เพ่ือให้โครงการไฟฟ้าตา่งๆ	ท่ีบรษิทัเขา้ลงทุนมมีาตรฐานเป็นท่ียอมรบั
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ในระดับสากล	และมีสภาพแวดล้อมการทำางานที่มีความปลอดภัย	ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงาน

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ	 ซ่ึงโครงการไฟฟ้าต่างๆ	 ท่ีบริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบ															

บริหารงานคุณภาพ	กล่าวคือ	

-		โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2	ของ	บริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	ผ่านการรับรองมาตรฐาน	 ISO	

9001	:	2015	ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำา	

น้ำางึม	2	ภายใต้ขอบเขตงาน	Electricity	Generating	and	Distribute	by	Hydro	Power	Plant	

และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ีผ่านการรับรอง													

ISO	9001	:	2015

-	โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	1	(BIC1)	ของ	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด												

ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	:	2015	ISO	14001	:	2015	และ	ISO	18001	:	2007	ซึ่งใบรับรอง	

ดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา	(Electricity	and	Stream	Supply)

-	โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	ของ	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	:	2015

(5)	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน											

โดยบริษัทได้บรรจุแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขั้นตอนการดำาเนินการต่างๆ	 ในนโยบาย												

การกำากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Policy)	และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับ

ดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน	 (Control	 Policy)	 อาทิ	 แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน	

นโยบายการทำาธุรกรรมกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ	่กรรมการ	ผู้บรหิาร	และผู้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว	แนวทาง

การพิจารณาเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทต่างๆ	ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ	และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน	ทั้งนี้	บริษัทได้สื่อสารให้พนักงาน

ของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทางระบบอินทราเนท	 และข้อบังคับการทำางาน	 เพื่อสร้างการรับรู้	 และ

ตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมทางธุรกิจท่ีเหมาะสม	 รวมถึงได้เปิดเผยนโยบาย

ดังกล่าวต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท	 เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์			

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบริษัท

	 ท้ังน้ี	 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น	 รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การต่อต้าน

ทุจริตคอรัปชั่น

(6)	สวัสดิการพนักงาน

	 บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานท้ังท่ีเป็นพนักงานประจำาและลูกจ้างตามท่ีกฎหมาย

กำาหนด	 และมีการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน	 โดยดูแลให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์												

การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมตามมาตรฐานกฎหมาย	 และหลักมนุษยธรรม	 รวมท้ัง	

จัดให้มีการเพ่ิมเติมผลประโยชน์เกื้อกูลให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลความสำาเร็จของงานหรือตามท่ี

บริษัทกำาหนดเป็นคราวๆ	ไปตามความเหมาะสม	เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจ	อีกทั้งจัดให้มีการทบทวนปรับเพิ่ม	

สวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม	 ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัท								

และบริษัทย่อยไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำาคัญ



รายงานประจำาปี 256090

	 5.4	 นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน	
	 	 บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานไว้อย่างชัดเจน	 โดยกรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำาหนด				

ค่าตอบแทนและการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน	ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ	ประกอบด้วยอัตราเงินเดือน

และคา่จ้างท่ีสามารถแขง่ขนักบัตลาดแรงงานได	้ตามโครงสรา้งเงนิเดอืนและคา่จ้างของบรษิทั	คณุวฒุ	ิความรูค้วามสามารถ	

ประสบการณ์	และขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับตำาแหน่ง	เพื่อให้พนักงานได้รับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่เหมาะสม

กับระดับตำาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ	นอกจากนี้ในการปรับขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใช้

ตัวชี้วัดผลงาน	(Key	Performance	Indicator	:	KPI)	ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัท

และบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม	 ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำาเร็จของงาน	 ความประพฤติ	 และศักยภาพ									

ในการทำางานของพนักงาน	 รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน	 ท้ังนี้	

กรรมการผู้จัดการจะนำาเสนออัตราการปรบัขึน้เงนิเดอืนของผู้บรหิารและพนักงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารพิจารณา

อนุมัติ
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	 คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมความสำาเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็น

องค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	

และผู้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย	บรษิทัจึงไดยึ้ดถอืและปฏิบัติตามหลกัการกำากบัดแูลกิจการท่ีดผ่ีานการดำาเนินงานของคณะกรรมการ	

ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 โดยกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการท่ีดี															

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลกัทรพัย์”)	ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(“สำานักงาน	ก.ล.ต.”)	และคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน	ตลอดจนให้มคีวามสอดคลอ้งกับหลกัการกำากบัดแูลกจิการสำาหรบั

บริษัทจดทะเบียนตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(“CG	Code”)	 เพื่อให้บริษัทมีการ

เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนด

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 (“Corporate	 Governance	 Policy”)	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติ										

ที่ชัดเจนขององค์กร	และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการ														

ของตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำาเสมอ	 อีกท้ังได้เปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์

ของบริษัทด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ	

	 การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการไปยังกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ทุกระดับ	 ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี	 www.ckpower.co.th	 เพ่ือสร้างการรับรู้									

ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	อันจะทำาให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนต่อไป

	 ท้ังน้ี	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องท่ีสำาคัญตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการท่ีดี																

ของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง	5	หมวด	ได้แก่	สิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 1.1	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	(The	Rights	of	Shareholders)

  บรษิทัตระหนักถงึความสำาคญัและความเท่าเทียมกนัในสทิธิพ้ืนฐานตา่งๆ	ของผู้ถอืหุ้นทุกราย	ท้ังผู้ถอืหุ้นรายย่อย	

และนักลงทุนสถาบัน	โดยกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำาไรของกิจการ	สิทธิในการได้รับข้อมูล

ข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งถอดถอน

กรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และมีสิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การกำาหนด

หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น

	 	 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ	 ข้างต้นแล้ว	 บริษัทยังได้ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ	 ท่ีเป็นการส่งเสริมและ									

อำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก	ดังนี้

(1)	 การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

-	บริษัทได้แจ้งกำาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวรวมถึงวันกำาหนดรายชื่อ									

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	 และรับเงินปันผล	 (ถ้ามี)	 ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และ

เว็บไซต์ของบริษัททันทีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ

การก�ากับดูแลกิจการ
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-		บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย				

7	วัน	หรือ	14	วัน	(แล้วแต่กรณี)	โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน 

เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ	 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	 หนังสือมอบฉันทะ											

ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์กำาหนด	 และรายชื่อของกรรมการอิสระเพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้	 รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ีการจัดประชุม	 รวมถึง									

จัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์	

และเว็บไซต์ของบริษัท	 และบริษัทจะจัดทำารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์	

ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้นภายใน	14	วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จ	และ

นำาสง่รายงานการประชมุผู้ถอืหุ้นดงักลา่วให้กบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งภายในเวลาท่ีกำาหนด	พรอ้มเผยแพร่

ร่างรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท	 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย									

อย่างสะดวก	 ท่ัวถึง	 และโปร่งใส	 อีกท้ังได้บันทึกบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท					

เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นท่ีมไิดเ้ขา้รว่มประชมุไดร้บัทราบขอ้มลูและบรรยากาศการประชมุผู้ถอืหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน	

-		บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน										

โดยเฉพาะประธานกรรมการ	และประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ	เพ่ือรว่มชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถาม

ของผู้ถอืหุ้นในท่ีประชมุ	และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมสีทิธ์ิเท่าเทียมกนัในการซกัถามแสดงความคดิเห็น	

และข้อเสนอแนะต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่	ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญกับทุกข้อเสนอแนะ	และน้อมรับ													

เพื่อประกอบการพิจารณาดำาเนินการตามสมควรต่อไป

-	บริษัทจัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 (“แบบ	56-1”)	 รายงานประจำาปี	 (“แบบ	56-2”)	 เป็น									

2	 ภาษา	 คือ	 ภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	 เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกราย											

อย่างทั่วถึง	โดยได้นำาส่งแบบ	56-1	ให้กับสำานักงาน	ก.ล.ต.	ล่วงหน้าก่อนครบกำาหนดในวันที่	31	มีนาคม	

ของแต่ละปี	 และนำาส่งรายงานประจำาปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำาหนดภายใน										

120	 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี	 โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น	

พร้อมท้ังเปิดเผยรายงานประจำาปีบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงเพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น														

ให้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูผลการดำาเนินงานของบรษิทัไดอ้ย่างท่ัวถงึและทันท่วงที	บรษิทัไดน้ำาสง่ในรปูแบบ

รูปเล่มสำาหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจำาปีที่เป็นรูปเล่มด้วย	

(2)	 การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

		 บริษัทกำาหนดสถานท่ีจัดประชุมท่ีสำานักงานใหญ่ของบริษัท	 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก									

และสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง	และจัดให้มีการรับรองผู้ถือหุ้น	ณ	สถานที่

ประชุม	 อีกท้ังได้นำาระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถประมวลผลทันทีท่ีจบวาระการประชุม						

ซึ่งทำาให้เกิดความสะดวกและสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นยำาและตรวจสอบได้	พร้อมจัดให้มี

ท่ีปรึกษากฎหมาย	 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน	 และตัวแทนผู้ถือหุ้น	 เพ่ือเป็นพยาน									

ในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม	 โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนท่ีจะต้องได้รับ																		

เพ่ือให้วาระดงักลา่วผ่านการอนุมตั	ิรวมถึงคะแนนจรงิท่ีวาระน้ันๆ	ไดร้บัอย่างชดัเจนภายหลงัจบการรวบรวม

คะแนนในระหวา่งการประชมุ	เพ่ือเป็นการสรา้งความเชือ่มัน่ในระบบการนับคะแนนและสง่เสรมิให้ผู้ถอืหุ้น

เขา้รว่มการประชมุอย่างสม่ำาเสมอ	อีกท้ังเปิดโอกาสให้มกีารซกัถามขอ้สงสยัต่อกรรมการระหวา่งการประชมุ	

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวก	และมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง
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(3)	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

		 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลักทรัพย์	และบนเว็บไซต์ของบริษัท	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	3	เดือนก่อนสิ้นปี	2560	เพื่อเปิดโอกาส	

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	

	 นอกจากนี้	บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผลการดำาเนินงาน	หรือขอรับเอกสารต่างๆ	โดยตรง

กับบริษัทได้ตลอดทั้งปีผ่านอีเมล์ของบริษัทที่	ir@ckpower.co.th	ด้วย	

	 1.2	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	(The	Equal	Treatment	for	Shareholders)
	 	 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็น												

คนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย	ผ่านการดำาเนินการในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้

(1)	 การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและ															

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี																	

โดยการดำาเนินการประชมุจะเป็นไปตามขอ้บังคบับรษิทัและหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีซึง่จะมีการแจ้งให้                         

ผู้ถอืหุ้นทราบอย่างชดัเจนในหนังสอืเชญิประชมุผู้ถือหุ้นท่ีไดน้ำาสง่ให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและ

เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท	 และการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อ							

ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย	 อีกท้ังบริษัทจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา										

ตามลำาดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม	โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ

อย่างครบถว้น	พรอ้มแสดงขอ้มลูประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน	รวมท้ังจะไมเ่พ่ิมวาระการประชมุท่ีไมม่ี

การแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสำาคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล

ก่อนการตัดสินใจ

(2)	 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน

	 ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น	ได้แก่	การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น	และการมีส่วนร่วม

ในการบริหาร

(3)	 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	 (Insider	 Trading)	 ของ

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้าง	 รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตร																

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	รวมทั้งได้กำาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผย 

ข้อมูลของบริษัท	 หรือนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการการกำากับดูแล

กจิการ	เก่ียวกบัการป้องกนัการนำาขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์	รวมท้ังไดใ้ห้ความรูแ้ก่กรรมการและผู้บรหิาร	

ของบริษัท	 เกี่ยวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	 คู่สมรส	 และ																		

บุตรท่ียังไมบ่รรลนุติิภาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	

โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า													

1	เดือน	และหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า	1	วันในแต่ละไตรมาส	เพื่อแจ้งให้กรรมการและ							

ผู้บรหิารหลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัย์ในชว่งเวลาดงักลา่ว	เพ่ือเป็นการปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์การป้องกนั

การนำาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	 ท้ังน้ีบริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมท้ัง									
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ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจำานวน								

การถือครองล่าสุดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

เพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

(4)	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

-		การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

	 บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียโดยให้เปิดเผยข้อมูล											

การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอ่ืนท้ังของกรรมการหรือผู้บริหารท่ีรายงาน																

ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว	 เพ่ือให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณา

อนุมัติการเข้าทำารายการต่างๆ	 ของบริษัท	 และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง	 โปร่งใส	 และเป็นไปตาม										

กฎระเบียบท่ีเกีย่วขอ้ง	โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผู้เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีท่ีรายงานโดยกรรมการ

และผู้บริหารดังกล่าว

-	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

	 คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับ											

วาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ	 โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียง									

เพ่ือนำาเสนอข้อมูลเท่าน้ัน	 ท้ังน้ีการพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันพิจารณาจาก

แบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง	 เพ่ือดำาเนินการตามหลักกำากับดูแลกิจการท่ีดี									

อย่างแท้จริง	

(5)	 การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

-	รายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงือ่นไขการค้าท่ัวไปและคา่ตอบแทนสามารถคำานวณ

ได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

	 เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปและค่าตอบแทน

สามารถคำานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงไม่มีการจำากัดมูลค่าการเข้าทำารายการ	 เพ่ือให้การ										

ทำารายการดงักลา่วท่ีแมม้มีลูคา่สงูไดผ่้านการพิจารณาอนุมตัโิดยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัโดยถูกตอ้ง	

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหาร	ได้แก่	ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหาร	 หรือ	 ฝ่ายบริหาร	 (แล้วแต่กรณี)	 มีอำานาจพิจารณาอนุมัติเข้าทำารายการประเภทธุรกิจปกติ											

หรือสนับสนุนธุรกิจปกติที ่มีเงื ่อนไขการค้าทั่วไปได้	 เพื่อเป็นไปตามหนังสือสำานักงาน	 ก.ล.ต.																								

ที่	กลต.จ.(ว)	38/2551	ลงวันที่	16	กรกฎาคม	2551	เรื่อง	คำาแนะนำาในการปฏิบัติตามมาตรา	89/12	(1) 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559	

	 ท้ังน้ีต้องรายงานการเข้าทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท							

เพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไปทันที

-	รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นๆ

	 บริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว

เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษัท

จะได้รับจากการเข้าทำารายการดังกล่าว	 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

หรือนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป	 แล้วแต่กรณี	 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องขนาดรายการ							

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เรือ่ง	การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัตกิาร
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ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	พ.ศ.	 2546	และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน											

ที่	ทจ.	21/2551	เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

	 ทัง้นี	้กรรมการบริษัททีเ่ปน็บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรือมสี่วนไดเ้สียในวาระดังกล่าวจะไมเ่ขา้ร่วมประชุมและ

ไม่มสีิทธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัในวาระทีม่ีการ

พิจารณาดังกล่าว	 โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าทำารายการตามหลักเกณฑ์ประกาศท้ังสองฉบับดังกล่าว	

พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีของบริษัท

	 1.3	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(The	Role	of	Stakeholders)
	 	 บรษิทัไดใ้ห้ความสำาคญัต่อสทิธิของผู้มสีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่น	ท้ังภายในองคก์ร	ซึง่ไดแ้ก่	ผู้บรหิาร	และพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย	และภายนอกองค์กร	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	เจ้าหนี้สถาบันการเงินผู้ให้กู้	ชุมชนใกล้เคียงโครงการไฟฟ้า 

และสังคมส่วนรวม	 โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	 รวมท้ังสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียน													

ต่อกรรมการ	 หรือเลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทางอีเมล์ของท้ังสองช่องทางท่ีบริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและ										

แบบแสดงรายการข้อมูลโดยบริษัทมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	ดังนี้

	 	 1.	 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

   ผู้ถือหุ้น

	 	 	 บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างผลกำาไรในระยะยาวด้วย													

ผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง	 เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับหน้าท่ีในฐานะหน่วยหน่ึงของสังคม								

ท่ีจะตอ้งดำาเนินธรุกจิดว้ยสำานึกรบัผิดชอบเพ่ือเป็นองคก์รท่ีมกีารเตบิโตท่ีย่ังยืน	บรษิทัจึงกำาหนดโครงสรา้งการบรหิารจัดการ

ท่ีคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ข้อมูลท่ีชัดเจน

และถกูตอ้งประกอบการตัดสนิใจลงทุนในบรษิทั	ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นมสีว่นรว่มและสามารถตรวจสอบการดำาเนินงาน	

ของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ	ได้ตลอดเวลา

   พนักงาน 

	 	 	 บรษิทัตระหนักถงึความสำาคญัของพนกังานทุกคนในบรษิทั	ซึง่เป็นกลจักรสำาคัญหน่ึงในการขบัเคลือ่นองคก์ร

ให้สามารถพัฒนาและดำาเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต	 บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ	 ความรู้

ความสามารถ	 และทักษะด้านต่างๆ	 ของพนักงานอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย								

ในการทำางานของพนักงาน	ณ	สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำานักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1)	การสรรหาและการว่าจ้าง

 บรษิทัใชร้ะบบสรรหาบุคลากรท่ีเป็นมาตรฐานหลากหลายชอ่งทางเพ่ือสรรหาบุคลากรให้มคีวามเหมาะสม	

กับแต่ละตำาแหน่งให้มากท่ีสุด	 พร้อมการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีขององค์กรผ่านการสื่อสารอย่างท่ัวถึง									

และต่อเนื่องในช่องทางต่างๆ	

(2)	 โครงสร้างและการประเมินผล

	 แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว	 แต่เน่ืองด้วยธุรกิจท่ีบริษัท

เข้าลงทุนทยอยเปิดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ส่งผลให้บริษัทมีการขยายขอบเขตการดำาเนินงาน									

อย่างมากในช่วงที่ผ่านมา	 เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน	และสามารถ

กำาหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตำาแหน่งงานของบริษัทและในแต่ละบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน						

ตลอดจนการแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 ให้บำาเหน็จรางวัลมีความโปร่งใสเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพ				
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การทำางาน	 และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน	 รวมท้ังบริษัทได้นำา					

ระบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานในรปูแบบดชันีชีว้ดัผลสำาเรจ็	(Key	Performance	Indicator	:	“KPI”)										

มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลพนักงานแต่ละคน	 ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการวัดผล											

ที่มีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน	และ

สร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

(3)	ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

	 บริษัทกำาหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม	 โดยพิจารณาจาก									

ผลการปฏิบัตงิานของพนักงานควบคูกั่บผลการดำาเนินงานของบรษิทั	ประเมินตามความรูค้วามสามารถ

และผลงานในปีท่ีผ่านมาของพนักงานแต่ละคนโดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทน

พนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน	 นอกจากน้ีบริษัทได้กำาหนดสวัสดิการช่วยเหลือ

พนักงานด้านต่างๆ	เช่น	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	สิทธิในการรักษาพยาบาล	และตรวจสุขภาพประจำาปี	

ในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน	เป็นต้น

(4)	การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม

	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรม								

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิควิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจ	และหลักสูตรอื่นๆ 

ท่ีชว่ยสง่เสรมิประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน	นอกจากน้ี	บรษิทัยังเปิดโอกาสให้พนักงานนำาเสนอหลกัสตูร

ท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์เพ่ือรบัการพิจารณาอนุมตัจัิดสง่พนักงานเขา้รว่มอบรมตามอัตรางบประมาณ

การฝึกอบรมประจำาปีของพนักงาน	รวมถึงบริษัทยังให้ความสำาคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกัน	 เอ้ือเฟ้ือ												

ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั	และมีความเคารพผู้อาวโุส	และสทิธิของซ่ึงกันและกัน	ตลอดจนปลกูฝังแนวคดิ

และคา่นิยมของระบบงานคณุภาพ	ซึง่จะสามารถสรา้งความผูกพันและน้ำาหน่ึงใจเดยีวกนัของพนักงาน

ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย	

	 ท้ังน้ีการอบรมพัฒนาความรู้พนักงานปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากร-										

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	

(5)	สภาพแวดล้อม	ความปลอดภัย	และสุขอนามัยในการทำางาน

	 บริษัทคำานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำางานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย													

ท้ังท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสำานักงานและโครงการไฟฟ้าต่างๆ	 โดยบริษัทได้มีการกำาหนดมาตรการ																		

ดา้นความปลอดภัยและชวีอนามัยในการทำางาน	รวมท้ังจัดให้มเีจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบดา้นความปลอดภัย	

ในการทำางาน	 ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำางานและสิ่งแวดล้อมในการทำางานอย่างสม่ำาเสมอ											

ตามหลักเกณฑ์	ISO	และกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	นอกจากนี้	

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงานของท้ังบริษัทและบริษัทย่อย	 สำาหรับพนักงาน				

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสำานักงานและพ้ืนท่ีโครงการทุกปี	 อีกท้ังกำาหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพ					

ก่อนปฏิบัติงานด้วย	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงาน

ในหน้าท่ีท่ีจะรบัผิดชอบไดอ้ย่างเต็มท่ีและเป็นการสนับสนุนให้พนักงานตระหนักการดแูลสขุภาพรา่งกาย

ที่ถูกต้อง	 นอกจากนี้บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด	 และเคารพ																					

ในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน	 ไม่นำาข้อมูลส่วนตัว	 เช่น	 เงินเดือน	 ประวัติรักษาพยาบาล														
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ประวัติครอบครัว	 ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง	 เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย									

ตอ่บุคคลภายนอกท่ีเกีย่วขอ้งตามบทบังคบัของกฎหมาย	ซึง่จะทำาให้พนักงานมัน่ใจไดว้า่ขอ้มลูสว่นตวั

ท่ีให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน										

ของพนักงานเองเท่านั้น

	 ท้ังน้ีรายละเอียดเรือ่งความปลอดภัยและสขุอนามัยในการทำางานอยู่ในหัวขอ้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม-

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	

(6)	การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์

	 บรษิทัมุง่เน้นให้พนักงานบรษิทัและบรษิทัย่อยต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด	 โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการ									

(Corporate	Governance	Policy	:	“CG	Policy”)	เป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งเป็นมาตรฐาน									

ความมุง่หวงัในการปฏิบัตงิานและการประพฤตตินของพนักงาน	รวมถึงคูมื่อการปฏิบัตงิาน	(“Operate	

Manual”)	 ของทุกหน่วยงานท่ีได้มีการจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในระบบ	 Intranet								

ของบริษัท	เพื่อให้พนักงานรับทราบและน้อมนำาไปปฏิบัติ	พร้อมมีการกำาชับผ่านสายการบังคับบัญชา											

ให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระทำาที่สุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมาย	ทั้งความผิดอาญา	หรือ

ความผิดทางแพ่ง	 ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาท้ังโดยเจตนาหรือ											

ไม่เจตนา	 ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำาเนินงานและปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องต่อ								

การทุจริตในหน้าท่ีการงาน	 นอกจากนี้บริษัทได้กำาหนดแนวทางการลงโทษกรณีท่ีสอบสวนพบว่ามี														

การฝ่าฝืนหรือการกระทำาผิด	 เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา	 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	พักงาน	

และเชิญออกจากงาน	โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเป็นธรรม

   เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้

	 	 	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด										

โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความชัดเจน	 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์										

การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้	ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำาเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ 

อยา่งโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจา้หนี/้สถาบันการเงินผูใ้หกู้้	โดยที่ผา่นมาบริษัทและบริษัทยอ่ยชำาระหนี้

ตรงตามกำาหนดเวลา	 และไม่มีการชำาระหน้ีล่าช้าหรือผิดนัดชำาระหน้ี	 ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการชำาระหนี้						

แต่อย่างใดซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ	ของบริษัทถึงเสถียรภาพ

ด้านการเงินของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทในเครือ

   คู่แข่งทางการค้า

	 	 	 บรษิทัปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีเสมอภาคและโปรง่ใส	โดยดำาเนินธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานความถกูตอ้ง

ตามกฎหมายและภายใต้หลกัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ	รวมถงึรกัษาบรรทัดฐานของขอ้พึงปฏิบัติในการแขง่ขนั	และ

หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตใดๆ	เพื่อทำาลายคู่แข่งขันทางการค้า

   คู่ค้า

	 	 	 เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังน้ำา	พลังแสงอาทิตย์	และระบบโคเจนเนอเรชั่น	ดังนั้น	ลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัท

เข้าถือหุ้น	 คือ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (“กฟผ.”)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับซื้อไฟฟ้า	 และผู้ประกอบการ

ภายในนิคมอุตสาหกรรม	ดังนั้นภาคประชาชนจึงเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท	บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจาก
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ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพนอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเน่ืองไปยัง

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย	 และ									

ภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดำาเนินงานอันมีประสิทธิภาพ	 บริษัทจึงมอบนโยบายและดำาเนินการตรวจสอบ	 รวมถึงติดตาม													

ผลการดำาเนินงานของบริษัทท่ีเข้าลงทุนอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน	 เพ่ือควบคุมให้มีผลการดำาเนินงานท่ีดี	 สามารถจ่ายไฟฟ้า								

ให้กับ	กฟผ.	ได้เต็มประสิทธิภาพ	สม่ำาเสมอ	และเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจของ							

ผู้รับซื้อไฟฟ้า	 โดยได้รับผลการประเมินในระดับท่ีดีเย่ียมต่อเน่ือง	 ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าลงทุนผ่านการรับรอง

มาตรฐาน	ISO	ทุกโครงการแล้ว	อีกทั้งตระหนักถึงความสำาคัญของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐที่จะลดใช้ไฟฟ้า	

ท่ีผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง	 และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองถึงความมั่นคง														

ด้านพลังงานของชุมชน	สังคม	และประเทศ	ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป	โดยรายละเอียดการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

   ชุมชนและสังคม

	 	 	 บริษัทสำานึกในบุญคุณของประเทศ	และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย	

และเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหน้าท่ีต้องดำาเนินธุรกิจด้วยสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาองค์กร

ย่ังยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ	 บริษัทจึงกำาหนดนโยบายการดำาเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลาย	 เพ่ือเสริมสร้าง									

ความแขง็แกรง่ดา้นพลงังานให้กบัประเทศ	และมุง่เน้นโครงการไฟฟ้าท่ีมรีปูแบบโครงการท่ีเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	พรอ้มทุ่มเท	

ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเพ่ือประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหน่ึงท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อน							

และพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป	

	 	 	 นอกจากการคำานึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมได้รับผ่านการดำาเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว	 บริษัทยังคำานึงถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียง

โครงการไฟฟ้าต่างๆ	ท่ีบรษิทัเขา้ลงทุนและในถ่ินทุรกนัดาร	เพ่ือให้เกดิการพัฒนาของชมุชนและปลกูฝังสำานึกการมสีว่นรว่ม

รับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

	 	 	 ท้ังน้ี	 รายละเอียดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-กิจกรรม							

เพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

	 	 2.	 การด�าเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	 จึงได้จัดให้มีช่องทาง								

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	(“whistleblower”)	ถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	การกระทำาผิดกฎหมาย										

พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต	หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย	รวมถึงความบกพร่องของระบบ

ควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและมีผู้ส่วนได้เสียอื่น	 รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	 โดยการกำาหนดแนวทาง

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	ดังนี้

   2.1	การร้องเรียน	 :	 บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังระดับผู้บริหารและ													

คณะกรรมการบริษัท	3	ช่องทาง	ดังนี้

-	เลขานุการบริษัทที่	compliance@ckpower.co.th	

-	กรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทที่	directors@ckpower.co.th	

-	นักลงทุนสัมพันธ์ที่	ir@ckpower.co.th	
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   2.2	การดำาเนินการ	:	ผู้บรหิารและคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะทำางานเพ่ือรวบรวมรายละเอียด	พิจารณา

ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	และกำาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการในแต่ละเรื่อง

   2.3	การรายงานผล	:	เลขานุการบริษัท	ผู้บริหาร	หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อทราบและรายงานผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

	 	 	 ท้ังน้ี	 บริษัทกำาหนดมาตรการคุ้มครอง	 นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ	 และการจำากัดกลุ่ม															

ผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ท่ีเกี่ยวข้องเท่าน้ัน	 เพ่ือสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน														

ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนาม	 และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัท

อาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีท่ีมีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือ													

ไม่ปลอดภัย	และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจาก

บริษัทหรือบุคคล	ผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

	 	 	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ	ใน	CG	Policy	และอยู่ในระหว่าง

กำาหนดแนวทางการกำาหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพิ่มเติม

   ทั้งนี้	นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การต่อต้าน	

การทุจริตคอร์รัปชั่น

	 	 3.	 การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทและ											

บริษัทย่อยโดยคำานึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน	และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	รวมถึงบริษัท

และบริษัทย่อยได้กำาหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานท้ังพนักงานประจำาและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้าง

แรงงาน	 และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด	 เพ่ือให้สถานท่ีทำางานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัย																			

ที่เหมาะสม	 และในขณะเดียวกันกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื ่นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน																						

รวมถึงเคารพในเกยีรตแิละศกัดิ์ศรีของผูอ้ืน่ด้วยเช่นกนั	บรษิัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสาร	เสนอแนะ	และรอ้งทกุข	์		

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำางาน	เพื่อให้เกิดบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ซึ่งจะ

ส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย	 และก่อให้เกิดการตระหนัก												

ถึงพันธะหน้าท่ีท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาองค์กร	 ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน											

โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพ่ือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก															

เพื่อรับทราบปัญหา	ผลกระทบ	หรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ตลอดจนข้อเสนอแนะ 

เพ่ือพัฒนาการบรหิารจัดการและกำากบัดแูลให้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย	ท้ังน้ีท่ีผ่านมาบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่เคยไดร้บัรายงาน

หรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

	 	 4.	 การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

	 	 	 บริษัทกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีสะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ

อย่างเคร่งครัด	รวมทั้งกำาหนดใน	Operation	Manual	เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและการยึดถือปฏิบัติของพนักงาน	

กลา่วคอื	กำาหนดห้ามมใิห้บุคลากรของบรษิทันำาผลงานหรอืขอ้มูลอันมีลขิสทิธ์ิมาใชป้ระโยชน์	หรอืกระทำาการใดๆ	ในลกัษณะ

ท่ีเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเด็ดขาด	 โดยกำาหนดให้โปรแกรมท่ีติดตั้งในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
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	 	 5.	 การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

   ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี	มั่นคง	พร้อมให้ความสำาคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบ	

จากโครงการต่างๆ	 ต่อสิ่งแวดล้อม	 ชุมชน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า							

พลังงานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว	 บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการดำาเนินธุรกิจทุกขั้นตอน	 พร้อมมอบนโยบายเพ่ือปลูกจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัท

และบรษิทัย่อย	ตลอดจนควบคมุให้โครงการไฟฟ้าของบรษิทัท้ังท่ีเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์แลว้และอยู่ในระหวา่งการกอ่สรา้ง

ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน	 ISO	 อย่างเคร่งครัด												

พร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม	 เพ่ือให้เกิดความสมดุล	 และการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อม									

อย่างยั่งยืน	

	 	 	 ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ	 90	 เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 ได้แก่	 โครงการ

ไฟฟ้าพลังน้ำา	 และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ 

อย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 ทั้งนี้	การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร	รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	 1.4	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)
	 	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และทันเวลา	ทั้งรายงานข้อมูลทาง			

การเงิน	ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามรอบระยะเวลา	และข้อมูลทั่วไป	ตลอดจนข้อมูลที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 ตลอดจนบุคคลท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน											

โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	ดังนี้

	 	 1.	 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

	 	 	 บริษัทมีการเปิดเผยผลการดำาเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ	 และตามเหตุการณ์สำาคัญ	 ซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง	ได้แก่	เว็บไซต์ของ																			

สำานักงาน	ก.ล.ต.	ตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.ckpower.co.th	ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ม	ี												

ความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	และมรีะบบตรวจสอบการเขา้เย่ียมชมเวบ็ไซตข์องบรษิทัเพ่ือประกอบการพิจารณาปรบัปรงุขอ้มลู

ให้ดีย่ิงขึ้น	 และเพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทท่ีต้องการได้อย่างท่ัวถึงและสะดวก							

มากยิ่งขึ้น	บริษัทได้นำาเสนอข้อมูลสำาคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ประกอบด้วย	

-		ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	 ได้แก่	ประวัติความเป็นมา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบายและกลยุทธ์	ประเภท

โครงการไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าลงทุน	 ผลการดำาเนินงานโครงการและตามท่ีได้มีการเสนอแก่นักวิเคราะห์												

หรือสาธารณชน	 โครงสร้างการจัดการ	 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 รวมถึงข้อมูล

โครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการ	เป็นต้น

-	ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน	 ได้แก่	 รายงานทางการเงิน	 สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำาเนินการใน														

แต่ละช่วงเวลา	 ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์	 ข่าวหลักทรัพย์	 ข้อมูลสำาหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์										

และผู้สนใจทั่วไปตามที่ได้มีการนำาเสนอแก่นักวิเคราะห์	หรือสาธารณชน	เป็นต้น



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 101

-		การกำากับดูแลกิจการ	 ได้แก่	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี											

รายงานประจำาปี	เอกสารการประชมุและวดีโีอภาพการประชมุผู้ถือหุ้น	ชอ่งทางตา่งๆ	ในการแจ้งเบาะแส

หรือร้องเรียน	ข่าวการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 	 	 นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว	 บริษัทได้นำาส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่างๆ	 ตามรอบ

ระยะเวลาการประชมุผู้ถอืหุ้น	หรอืตามหลกัเกณฑ์การนำาสง่เอกสารให้กับผู้ถือหุ้นของสำานักงาน	ก.ล.ต.	หรอื	ตลาดหลกัทรพัย์	

กล่าวคือ	 บริษัทได้นำาส่งแบบ	 56-1	 ให้กับสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 ล่วงหน้าก่อนครบกำาหนดในวันที่	 31	 มีนาคมของแต่ละปี									

และนำาส่งรายงานประจำาปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำาหนด	120	วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี	โดยในแต่ละปี	

บริษัทได้นำาส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำาปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำาปี

ไม่น้อยกว่า	 14	 วัน	 และบริษัทยังนำาส่งรายงานประจำาปีแบบรูปเล่มสำาหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับด้วย	 อีกทั้งได้					

เปิดเผยรายงานประจำาปีบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกันกับท่ีได้นำาส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำาปีให้กับ											

ผู้ถือหุ้น	 เพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำาเนินงานของบริษัทได้อย่างท่ัวถึงและทันท่วงที	

นอกจากเอกสารท่ีต้องนำาส่งตามเกณฑ์ของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว	 บริษัทยังให้ข้อมูล												

ความเคลือ่นไหว	และเปิดเผยผลการดำาเนินงานของบรษิทัผ่านเวบ็ไซตบ์รษิทั	และสือ่สิง่พิมพ์ตา่งๆ	รวมถงึจัดให้มกีารพบปะ

นักวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นๆ	 รวมถึงที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาส

อีกด้วย

   ท้ังน้ีบริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัท	

อย่างชัดเจน	เท่าเทียม	ถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันท่วงทีผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท	คือ	นักลงทุนสัมพันธ์	ซึ่งมีหน้าที่	

ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	นักลงทุนสถาบัน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	นักลงทุน	และผู้ที่สนใจทั่วไป	 โดยในปี	 2560						

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	สรุปได้ดังนี้

-	การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงผลการดำาเนินงาน	(Analyst	Meeting)	จำานวน	4	ครั้ง

-	การประชุมเพ่ือให้ข้อมูลแก่นักลงทุน	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 ท้ังในและต่างประเทศท่ีมาพบผู้บริหาร					

รวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์	(Company	Visit	and	Conference	call)	จำานวน	8	ครั้ง

-	การพบปะนักลงทุน	 นักลงทุนสถาบัน	 และนักลงทุนรายย่อย	 ทั้งในและต่างประเทศ	 (Road	 Show)	

จำานวน	4	ครั้ง

-	การตอบขอ้ซกัถามเกีย่วกบัการดำาเนินงาน	และทิศทางการดำาเนินธุรกจิในอนาคต	ทางโทรศพัท์และอีเมล	์

เป็นต้น

	 	 2.	 การจัดท�าและน�าส่งรายงานทางการเงิน

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริง	

สมเหตุสมผล	 และโปร่งใส	 ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำาเนินการที่ผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของ			

ผู้ถือหุ้นรายย่อย	ดังนั้น	งบการเงินของบริษัทจึงจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	และปฏิบัติ

ถูกต้องตามกฎหมายและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	 และ												

ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

	 	 	 บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีท่ีมีความรู้ความชำานาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน								

และมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล	 รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทท่ีจะส่งผลทำาให้ขาดความ										

เป็นอิสระทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	 โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี				

เมื่อผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ	5	ปี	เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ	และเป็นไปตาม



รายงานประจำาปี 2560102

หลักการกำากับดูแลกิจการ	นอกจากนี้	บริษัทจัดให้มีการทำาบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	(“Management	

Discussion	and	Analysis”)	เพ่ืออธิบายเชงิวเิคราะห์เกีย่วกบัฐานะการเงนิ	ผลการดำาเนนิงาน	และการเปลีย่นแปลงท่ีสำาคญั

ทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผูถ้ือหุน้และนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทกุไตรมาส	โดยเปิดเผยผ่านระบบ	SET	

Portal	 ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการนำาส่งงบการเงิน	 พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือความสะดวก								

ให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหน่ึงด้วย	 โดยท่ีผ่านมาบริษัทเปิดเผยงบการเงินท้ังรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำาหนด

เวลาการเปิดเผย	อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

	 	 	 ท้ังน้ี	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการ							

ตรวจสอบ	 เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะดำารง

รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ	

	 	 3.	 เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหาร	

	 	 	 บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติ															

งบการเงินไม่น้อยกว่า	 1	 เดือน	 และหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า	 1	 วัน	 โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้

กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะงดเว้นการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง														

การถือครองหลักทรัพย์	 โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	และ										

คณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส	 นอกจากนี้บริษัทได้กำาหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำาคัญของบริษัทที่อาจ

มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอจนกระท่ังประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลา

ประเมินข้อมูลน้ันตามสมควรแล้ว	 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่าง				

เป็นรูปธรรมตาม	 CG	 Policy	 ของบริษัท	 ท้ังน้ีบริษัทได้กำาหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังหน่วยงาน																

Compliance	เมือ่มกีารซือ้ขายหรอืเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์	เพ่ือให้บรษิทัรว่มกบักรรมการหรอืผู้บรหิารคนน้ันๆ	

ในการจัดทำารายงานต่อหน่วยงานกำากับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในกำาหนดเวลาตามที่กฎหมายกำาหนด	ได้แก่

-		รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	 (แบบ	 59-1)	 เมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งเป็น

กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

-	รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ทุกครัง้เม่ือมีการซ้ือขายหรอืเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์

ของบริษัท	(“แบบ	59-2”)	ภายใน	3	วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ดังกล่าว

	 	 	 นอกจากน้ีบริษัทยังได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย									

ของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ	โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้าดำารงตำาแหน่ง	ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง	และทางบริษัท

จะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำาเสมอเป็นรายปี	 เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน	 เพื่อให้

บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าทำารายการรวมถึงการดำาเนินการต่างๆ	 มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการหรือผู้บริหาร											

มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

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

1.1	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ในระดับ

ตำาแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ	 จากหลากหลายวิชาชีพ	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐศาสตร์	 ด้านบริหาร	

ด้านบัญชี	 ด้านวิศวกรรม	 และด้านกฎหมาย	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ												
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ของบริษัทในการท่ีจะเป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการ

ดำาเนินงานอันมีประสิทธิภาพ	 และมีคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ										

ในสาขาต่างๆ	 ได้แก่	 บัญชี	 การเงิน	 บริหาร	 และวิศวกรรม	 เพ่ือให้คำาปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์													

ท้ังในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมถึงสามารถนำาประสบการณ์										

ความรู้	 และความสามารถมาพัฒนาและกำาหนดนโยบายทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ	และกอ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุตอ่บรษิทัและผู้ถือหุ้น	โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมบีทบาท

สำาคัญในการกำาหนดนโยบาย	กลยุทธ์	และภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมีบทบาทสำาคัญในการกำากับ

ดูแล	ตรวจสอบ	ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท

ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว	้ซึง่คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัและบรษิทัย่อยจะมีการประชมุเพ่ือทบทวน

ผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณท่ีกำาหนดหรือไม่อย่างไร	

ตลอดจนแผนการดำาเนินงานในอนาคตเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และแผนการดำาเนินธุรกจิท้ังในระยะสัน้ 

และระยะยาวอย่างต่อเนื่องทุกปี

	 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	ภารกิจ	หรือกลยุทธ์

ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเน่ืองสม่ำาเสมอเพ่ือพิจารณาและการทบทวนกลยุทธ์และแผนการดำาเนินงาน

ประจำาปีและเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติดำาเนินการธุรกรรมที่มีความสำาคัญ	 เพื่อกำาหนดทิศทาง															

การดำาเนินธุรกิจต่อไป

1.2	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมการท้ังสิ้น	 12	 คน	 แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็น												

ผู้บริหารจำานวน	5	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน	7	คน	โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ	

4	คน	(รวมประธานกรรมการบริษัท)	คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ 

ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง	 เพ่ือพิจารณาในเรื่องต่างๆ	

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	จำานวน	4	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง	และคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน 

1.3	กรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้ง 

กลับเข้าดำารงตำาแหน่งได้อีก	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้งกำาหนดให้กรรมการ							

ออกจากตำาแหน่งในสัดส่วน	1	ใน	3	

1.4	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการ									

กำาหนดนโยบายกำากับดูแลและการบริหารงานประจำา	 โดยคณะกรรมการได้กำาหนดอำานาจหน้าท่ีของ

ประธานกรรมการอย่างชดัเจน	ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัย์	

และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	กับฝ่ายบริหาร

	 	 2.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1	คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 และกำาหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของ

นโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมออย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท	อีกทั้งส่งเสริม 

การสือ่สารให้บุคลากรทุกคนในองคก์รไดเ้ขา้ใจถงึนโยบายการกำากบัดแูลกจิการเพ่ือการปฏิบัตอิย่างถกูต้อง	

ครบถ้วน
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2.2	บริษัทกำาหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน																

(“Code	of	Best	Practice”)	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์	โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจ

และทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน	 และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และ					

คำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ	

2.3	คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้กำาหนดนโยบาย	เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ	แผนธุรกิจ	ตลอดจนงบประมาณ

ของบริษัท	และกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณ

ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.4	คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย	

ท้ังแบบรายบุคคลและแบบรายคณะซึ่งมีเน้ือหาของแบบประเมินตามตัวอย่างแบบประเมินตนเอง																		

ของคณะกรรมการท่ีออกโดยตลาดหลักทรัพย์	 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนนำาไปใช้เป็น						

แบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์								

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

2.5	เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็น							

หน่วยงานหน่ึงของบริษัท	 คณะกรรมการจึงได้กำาหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแล

กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน	 (“Control	 Policy”)	 เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมต่างๆ	 เหล่านั้น	ด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและ

ระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง

ครบถ้วนเช่นเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำาคัญ	

2.6	บริษัทกำาหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุก	3	เดือน	อย่างน้อย

ปีละ	 4	 ครั้ง	 และขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน	 โดยเฉพาะ

ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อย	ซึ่งที่ผ่านมามีกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ทั้งคณะเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของการประชุมตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ

ในครัง้ท่ีมกีารพิจารณาวาระท่ีสำาคญักรรมการทุกคนจะเขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพรยีง	เพ่ือรว่มพิจารณา

วาระที่สำาคัญดังกล่าวร่วมกัน	

2.7	บริษัทให้ความสำาคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก	จึงได้กำาหนด

ในนโยบายการกำากับดแูลกจิการของบรษิทัเกีย่วกับระยะเวลาการจัดสง่เอกสารการประชมุให้กรรมการ

ต้องไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	 เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน	อย่างไรก็ตาม	จะต้องจัดส่งเอกสาร							

ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม	เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

นอกจากหลกัเกณฑ์การกำากบัดแูลกจิการตามแนวทางการกำากับดแูลกิจการท่ีดขีองตลาดหลกัทรพัย์ดงักลา่วแลว้ 

บริษัทยังกำาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ได้แก่

(1)	นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บรษิทัให้ความสำาคญัตอ่การพิจารณารายการตา่งๆ	อย่างโปรง่ใส	และเป็นประโยชน์ตอ่บรษิทัเป็นสำาคัญ	

จึงมีนโยบายในการป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืรายการระหวา่งกัน	ดงัน้ี

-	กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์	หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการ

ท่ีอาจกอ่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ซึง่บรษิทัจะจัดทำารายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการ

หรือผู้บริหารรายนั้นๆ
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-	หลีกเลี่ยงการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกรรมการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์				

กับบริษัท	 ในกรณีท่ีจำาเป็นต้องทำารายการให้มีการนำาเสนอรายการท่ีเกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี	และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์	และสำานักงาน	ก.ล.ต.	

กำาหนด

-	กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องงดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

-	ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	 ซึ่งถือเป็น

เรือ่งสำาคญัท่ีต้องยึดถือปฏิบัติโดยเครง่ครดั	เพ่ือให้บรษิทัเป็นท่ีเชือ่ถือและไวว้างใจของผู้มสีว่นไดเ้สยี

ทุกฝ่าย	และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2)	ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

	 เพ่ือให้กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนักงานของบรษิทัมีขอ้พึงปฏิบัตท่ีิดงีาม	และประพฤตตินอยู่ในแนวทาง

ที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ	ตลอดจนมีคุณธรรม	มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ

และสงัคมโดยรวม	อีกท้ังเป็นการสง่เสรมิระบบการกำากับดแูลกิจการท่ีด	ีโดยยึดหลกัความซือ่สตัย์สจุรติ	

และความโปร่งใสเป็นสำาคัญ	 จึงกำาหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการในการดำาเนินธุรกิจ	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	โดยได้กำาหนดข้อพึงปฏิบัติด้านต่างๆ	ได้แก่	

1.	 ข้อพึงปฏิบัติด้านการดำาเนินธุรกิจของบริษัทท่ีกำาหนดให้ต้องดำาเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย	

เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

และไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	การปฏิบัติต่อพนักงาน	

การสรา้งคา่นิยมท่ีคำานึงถงึผลประโยชน์ขององคก์รมากกวา่ประโยชน์สว่นตน	และการแจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียน

2.	 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทท่ีกำาหนดให้กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์	

สุจริต	ยุติธรรม	รอบคอบ	และระมัดระวัง	แบ่งแยกการดำาเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรม

บริษัทอย่างสิ้นเชิง	โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท	

พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ประกาศของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี ่ยวข้อง													

อย่างเครง่ครดั	รวมถงึไมร่บัเงนิ	ของขวญั	และไมใ่ชต้ำาแหน่งหน้าท่ีการเป็นกรรมการเพ่ือแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน

3.	 ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารท่ีกำาหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี										

อันดีงาม	 และตัดสินใจดำาเนินการใดๆ	 ด้วยความบริสุทธ์ิใจ	 ระมัดระวัง	 ซ่ือสัตย์	 สุจริต															

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 และพนักงาน	 รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม								

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	 ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม	 เคารพสิทธิ				

และการแสดงออกของพนักงาน

4.	 ขอ้พึงปฏิบัตขิองพนักงานท่ีกำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอ้บังคับในการทำางาน

อย่างเคร่งครัด	 มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	 อุตสาหะ	 หมั่นเพียร	 และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทำางานให้ดีย่ิงขึ้น	 มีทัศนคติท่ีดี	 ให้ความเคารพผู้อาวุโส	 และผู้บังคับบัญชา	 ประพฤติตน							

อยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม	 ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสีย	 และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็น
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ความลับที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่	มีความสามัคคี	เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	ปฏิบัติงานโดย

มุ่งถงึประโยชน์สงูสดุโดยรวมขององคก์ร	ตลอดจนใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุคา่	และให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

5.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า	ด้วยการบริการที่ดี	มีความซื่อสัตย์	สุจริต	และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	และส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม

6.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และความเสมอภาค	

(3)	ระบบการควบคุมภายใน

	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำาหรับท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ	 จึงได้มี

การกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ี	 อำานาจดำาเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 และมีสำานัก

ตรวจสอบภายใน	เพือ่ทำาหนา้ทีส่อบทานใหม้กีารปฏบิตัติามระบบควบคุมภายใน	รวมทัง้มกีารควบคมุ

ดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัติ									

การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	 และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน	 เพ่ือให้เกิด							

การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน 

โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ	 นอกจากนี้บริษัท							

และบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการควบคุมและ

จัดการด้านบัญชีและการเงิน	และมีการกำาหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก	5	ปี	ในทุกบริษัทด้วย

	 บริษัทมีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลการดำาเนินงานได้																					

โดยฝ่ายจัดการจะมกีารเปรยีบเทียบผลการดำาเนินงานจรงิกับเป้าหมายท่ีกำาหนดไว	้โดยจะมีการประเมิน

ปัจจัยความเสีย่งท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการดำาเนินงาน	วเิคราะห์ถงึปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุ

และมีการกำาหนดมาตรการในการติดตามเหตกุารณท่ี์เป็นสาเหตขุองปัจจัยความเสีย่ง	รวมท้ังมาตรการ

ในการลดความเสี่ยง	รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ	อย่างต่อเนื่อง	

และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท	

(4)	การบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการไดแ้ตง่ต้ังคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง	เพ่ือทำาหนา้ท่ีพิจารณาอนุมัติ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท	และรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย	ตลอดจนติดตาม

และรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรค

ด้านความเสี่ยงท่ีสำาคัญ	 และความคืบหน้าการดำาเนินการแก้ไขต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท										

เป็นรายไตรมาส

(5)	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทมีการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 ท้ังน้ีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ										

ผู้บริหารอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน		

ผู้บริหารของบริษัท

(6)	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง							

ในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	โดยรายละเอียดการฝึกอบรมอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนา

บุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	
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(7)	รายงานของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทำาหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน	 และดูแลให้มีการจัดทำารายงานทางการเงินอย่าง											

มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป	 มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญ							

ของบรษิทัอย่างโปรง่ใสและเพียงพอ	โดยฝ่ายบรหิาร	และ/หรอืผู้สอบบัญชปีระชมุรว่มกนั	และนำาเสนอ

รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ													

ต่องบการเงินของบริษัท	 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน	 (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน)	 ท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน									

การบัญชรีบัรองท่ัวไปและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชขีองบรษิทั	การเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารสนเทศท่ีสำาคญั	

ท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน	 และดำาเนินการบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและ

สม่ำาเสมอ

	 	 3.	 คณะกรรมการชุดย่อย

   คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน	4	คณะ	เพื่อติดตามและกำากับดูแลการดำาเนินงาน	

อย่างใกล้ชิด	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	ซึ่งประกอบด้วย	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง																

โดยคณะกรรมการได้กำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง

การจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 4.	 การประชุมคณะกรรมการ

	 	 การเข้าร่วมประชุม	/	จำานวนครั้งที่จัดประชุมในปี	2560

  
คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ

	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ

	 รายนามกรรมการ	
บริษัท	 บริหาร	 ตรวจสอบ

	 บรรษัทภิบาลและ	 สรรหาและกำาหนด

	 	 	 	 	 บริหารความเสี่ยง	 ค่าตอบแทน

ดร.	ทนง	พิทยะ	 4/4	 	 	 	

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 4/4	 7/7	 	 	

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 4/4	 	 5/5	 	

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 4/4	 	 	 4/4	

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 4/4	 	 5/5	 4/4	 1/1

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 3/4	 6/7	 	 	

นายประเวศ	อิงคดาภา	 2/4	 	 2/5	 	 0/1

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 4/4	 7/7	 	 	 1/1

นายแวน	ฮวง	ดาว	 4/4	 	 	 	

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 4/4	 	 	 	

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 3/4	 7/7	 	 	

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 4/4	 7/7	 	 4/4	
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(1)	การประชุมคณะกรรมการ

	 บริษัทกำาหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำาปีพร้อมจัดทำา													

แผนการจัดประชุมประจำาปีของบริษัทเพ่ือแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้า												

เพ่ือสง่เสรมิให้กรรมการและผู้บรหิารเขา้รว่มการประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกัน	ซ่ึงตามขอ้บังคับของบรษิทั

กำาหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก	3	เดือน	ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำานาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำาคัญต่างๆ	 ภายใต้

ขอบเขตอำานาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร	 และตามท่ีได้รับมอบหมายจาก												

คณะกรรมการบริษัท	รวมถึงตรวจสอบการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร	บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	

พร้อมระเบียบวาระ	 และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีชัดเจนให้กับกรรมการ									

และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็น

ความลับจะนำาเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม	เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม	

	 ในปี	 2560	 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำาคัญต่างๆ	 ทั้งสิ้น	 4	 ครั้ง						

และมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม	1	ครั้ง	

เพ่ือให้กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ	 เพ่ือการติดตาม											

ผลการปฏิบัตงิานของฝ่ายจัดการอย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยประธานกรรมการบรษิทัเขา้รว่มการประชมุ

และเป็นประธานในท่ีประชุมตลอดการประชุมทุกครั้ง	 ท้ังน้ีในกรณีท่ีมีการพิจารณาวาระการเข้าทำา

รายการท่ีเกีย่วโยงกนั	กรรมการท่ีทราบวา่ตนเป็นผู้มสีว่นไดเ้สยีซ่ึงมรีายชือ่ตามหนังสอืเชญิประชมุและ

ระเบียบวาระการประชุมตามท่ีบริษัทได้นำาส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึง										

สิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี	 จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว	

เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 และหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ											

บริษัทจดทะเบียน	โดยการประชุมในปี	2560	กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	

ของการประชุมคณะกรรมการท้ังหมด	 และกรรมการแต่ละคนโดยส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย

ร้อยละ	75	ของการประชุมทั้งปี

	 นอกจากนี้	บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำาในการประชุมคณะกรรมการ	กล่าวคือ	

ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	หรือ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของจำานวนกรรมการทั้งหมดและต้องประกอบไปด้วยประธานกรรมการชุดย่อย	

ทุกคณะเป็นต้น

(2)		การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

-	คณะกรรมการบริหาร

	 ในปี	2560	คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้

อำานาจดำาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น	 7	 ครั้ง	 ซึ่งในปีที่ผ่านมา

กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมกว่าร้อยละ	90	ของการประชุมทั้งหมด	

	 ท้ังน้ีกรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในการท่ีจะไม่เข้าร่วมการประชุม									

ในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

	 สำาหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ	 รายละเอียดอยู่ในหัวข้อรายงาน							

คณะกรรมการชุดย่อย
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	 	 5.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท	 และ												

คณะกรรมการชุดย่อย	ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ของบรษิทัจดทะเบียน	โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัไดน้ำาแบบประเมนิตนเองของกรรมการซึง่จัดทำาโดยตลาดหลกัทรพัย์

มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	ประกอบไปด้วย	

-	การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะแบ่งเป็น	6	หัวข้อ	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ	(2)	บทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ	(3)	การประชมุคณะกรรมการ 

(4)	การทำาหน้าท่ีของคณะกรรมการ	(5)	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	และ	(6)	การพัฒนาตนเองของ

กรรมการและการพัฒนา

-	การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคลและการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยรายคณะ

และรายบุคคล	แบ่งเป็น	3	หัวข้อ	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	(2)	บทบาท	

หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	และ	(3)	การประชุมคณะกรรมการ	

	 โดยมาใช้เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามท่ี											

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเสนอ	 โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปและ										

นำาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณารับทราบผลการ

ประเมินและกำาหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพ่ือในการ

พัฒนา	ปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

	 	 6.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดย

สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

	 ท้ังน้ีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-											

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ	 บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่าย

และค่าตอบแทนผู้บริหาร	 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท	 ทั้งนี ้รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ															

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

    

	 	 	 ท้ังน้ี	จำานวนคา่ตอบแทนผู้บรหิารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ-คา่ตอบแทนผู้บรหิาร

	 	 7.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1)	การอบรมสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการและผู้บริหารบริษัท								

อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ	 เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร	 โดยมุ่งให้

กรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท	ทั้งนี้กรรมการบริษัท

ทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร	 Director	 Certification	 Program	 (“DCP”)	 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (“IOD”)	 รวมถึงจัดส่งกรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยสำานักงาน	

ก.ล.ต.	หรอืตลาดหลกัทรพัย์อย่างตอ่เน่ือง	ท้ังน้ีการอบรมสมันาปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวขอ้นโยบาย

การพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
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(2)	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่	เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ	และ

การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและคณะกรรมการ	 โดยสำานักกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหาร

จัดทำาเอกสารแนะนำาบรษิทัซึง่ประกอบดว้ย	ขอ้มลูประวตัคิวามเป็นมา	คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบียน	

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	อำานาจหน้าที่ของกรรมการ	ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง	และโครงการ

ที่อยู่ในแผนการพัฒนาโครงการ	รวมถึงกำาหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ	และส่งเสริมให้

กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ	IOD	เช่น	หลักสูตร	DCP	เพื่อสนับสนุนการปฏิบติหน้าที่

กรรมการและผู้บริหาร

	 	 8.	 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง	

	 	 	 บรษิทัจัดให้มกีารจัดทำาแผนการสบืทอดตำาแหน่ง	(“Succession	Plan”)	สำาหรบัตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	

ผู้บริหารระดับสูง	 และตำาแหน่งงานในสายงานหลัก	 ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กรโดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัตงิาน	ศกัยภาพ	และความพรอ้มของแต่ละบุคคล	ท้ังนีบ้รษิทัไดจั้ดให้มกีารเตรยีมความพรอ้มสำาหรบับุคคลท่ีจะทดแทน	

(“Successor”)	 ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ	 และทักษะท่ีจำาเป็นตามตำาแหน่งงาน	 เพ่ือสืบทอดงานในกรณีท่ี											

กรรมการผู้จัดการ	 หรือผู้บริหารในตำาแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เพ่ือให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่น	

และต่อเนื่อง	 โดยในแต่ละปีจะกำาหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำาแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด	 เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีมี											

ผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำาแหน่งท่ีสูงขึ้นตามลำาดับขั้นของพนักงาน	 โดยผู้ท่ีได้รับการกำาหนดให้เป็น	

Successor	 ท้ังน้ีกำาหนดระดับผู้มีหน้าท่ีการสรรหา	 Successor	 กล่าวคือ	 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก	

Successor	ระดบักรรมการผู้จัดการ	เพ่ือนำาเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนพิจารณากลัน่กรอง 

และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคดัเลอืก	Successor	ระดบัรองกรรมการผู้จัดการเพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการต่อไป	และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก	Successor	ระดับ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

   สำาหรบัการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลในชัน้ผู้บรหิารระดบักลางลงมา	บรษิทัมกีารวางระบบดา้นการบรหิาร 

งานบุคคลโดยจัดสรร	 ควบคุม	 ติดตามประเมินผล	 รวมถึงระบบการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม	 และเป็นธรรม															

มกีารกำาหนดหน้าท่ีความรบัผิดชอบ	การปฏิบัติงานของบุคลากร	มาตรฐานการปฏิบัตงิานการพัฒนาบุคลากรและการสือ่สาร

ที่มีประสิทธิภาพ

2.	 คณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 4	 คณะ	 เพื่อติดตามและกำากับดูแลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	 ซึ่งประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ										

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 โดยคณะกรรมการ							

ได้แต่งตั้งและกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด	ดังนี้

	 (1)	 คณะกรรมการบริหาร
	 	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำานวน	5	คน	โดยมีรายละเอียด				

ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร	 ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร																		

ตลอดจนการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิาร	ตามท่ีปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ปรากฏในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ-												
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คณะกรรมการชดุย่อย	คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเพ่ือทำาหนา้ท่ีเป็นผู้กำาหนดแนวทางและการดำาเนิน

ธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

	 	 ขอบเขต	 อ�านาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ	 ของคณะกรรมการบริหาร	 ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด																													

มีรายละเอียด	ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริหารมีอำานาจ	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื ่องเกี ่ยวกับการ												

ดำาเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท	กลั่นกรองและกำาหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	

โครงสร้างการบริหารงาน	 และอำานาจการบริหารต่างๆ	 ของบริษัท	 การกำาหนดหลักเกณฑ์ในการ												

ดำาเนินธุรกิจ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ

อนุมัติ	 และ/หรือให้ความเห็นชอบ	 รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท					

ตามนโยบายที่กำาหนด	

2.	 นำาเสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนธุรกจิ	รวมถงึกลยุทธ์การดำาเนินธุรกจิ	และงบประมาณประจำาปีของบรษิทั	

การขยายกิจการ	 การกำาหนดแผนการเงิน	 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ตลอดจนพิจารณาและ				

กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.	 ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ								

จากคณะกรรมการบริษัท

4.		พิจารณาอนุมตักิารดำาเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกติ	ตลอดจนการดำาเนนิงานท่ีเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าท่ัวไป	 แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท	 หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว	 ทั้งนี้ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการ								

ทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการได้มาจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	

5.	 มีอำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	โดยอยู่ภายใต้

การควบคมุของคณะกรรมการบรหิาร	หรอือาจมอบอำานาจเพ่ือให้บุคคลดงักลา่ว	มอีำานาจและภายในระยะ

เวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	ซึ่งอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขบุคคลที่ได้

รบัมอบอำานาจหรอืการมอบอำานาจน้ันๆ	ไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยการมอบอำานาจจะตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการ

มอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงท่ีทำาให้ผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการ											

ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท									

หรอืบรษิทัย่อย	และ/หรอืบรษิทัท่ีเก่ียวขอ้ง	ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกตแิละเงือ่นไข

การค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด	และได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6.	 พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัท	การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำาปี	เพื่อเสนอ	

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	หรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7.	 พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย	

8.	 พิจารณาอนุมัติการทำารายการระหว่างกันใดๆ	 ท่ีไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	 ซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลง

ทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำานาจ					

ต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	 กับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคล									

ท่ีมีความเก่ียวข้อง	 ตลอดจนดำาเนินการในขั้นตอนต่างๆ	 ท่ีจำาเป็นเกี่ยวเน่ืองในการทำาธุรกรรมน้ันๆ												
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รวมถึงพิจารณามอบหมายให้บุคคลใดดำาเนินการในเรือ่งดงักลา่วภายใต้ขอบเขตการมอบอำานาจเป็นครัง้คราว 

โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำาธุรกรรมประเภทดังกล่าวท่ีมีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำาคัญในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

9.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ	ไป

	 (2)	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน	ดำารงตำาแหน่ง													

คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน	 ก.ล.ต.	 กำาหนด	 โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุม

ให้การดำาเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล	 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา					

และรับทราบ	 พร้อมกำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือกำาหนดหน้าท่ี	 ตลอดจนคุณสมบัติ	 การแต่งตั้ง	 และ															

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ	 โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 3	 ปีตามวาระของ										

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	และเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งได้อีก	

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	

ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 ขอบเขต	 อ�านาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ	 ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด																																					

มีรายละเอียด	ดังนี้

1.		สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.		สอบทานและพิจารณาอนุมัติงบการเงนิรายไตรมาส	และนำาเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือทราบ

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ถัดไป	รวมท้ังพิจารณางบการเงนิประจำาปีเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณากลั่นกรองและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3.		สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน	 (“Internal	 Control”)	 และการตรวจสอบภายใน	 (“Internal	

Audit”)	 ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน												

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน									

หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4.		สอบทานให้บรษิทัปฏิบัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ที่กำาหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน

5.		พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 เลิกจ้าง	 และกำาหนดค่าตอบแทนของบุคคล	 ซ่ึงมีความเป็นอิสระ															

เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

6.		พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมตลอดจนรายการ										

ได้มาจำาหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์											

ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน	 ท้ังน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่า					

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.		จัดทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	รายงานดังกล่าว														

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำาหนดโดย

ตลาดหลักทรัพย์
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8.		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

9.		รายงานกรณีท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขต	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ																

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.		การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ									

คณะกรรมการตรวจสอบ

11.	 กรณีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ	 หรือการกระทำา	 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน

และผลการดำาเนินงานของบริษัท	ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อดำาเนินการ	

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	 ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำาท่ีต้อง

รายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้

11.1	 รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2	 การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติ	หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

11.3		การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทัถึงสิง่ท่ีมีผลกระทบอย่างมนัียสำาคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการดำาเนินงาน	และไดม้กีารหารอื

ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข	เมื่อครบกำาหนดเวลา

ท่ีกำาหนดไวร้ว่มกนั	หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มกีารเพิกเฉยต่อการดำาเนินการแก้ไขดงักลา่ว

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานสิ่งท่ีพบดังกล่าว															

ต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

	 (3)	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	 	 คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วย	 กรรมการท่ี											

ไม่เป็นผู้บริหาร	1	คน	กรรมการอิสระ	1	คน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	(กรรมการผู้จัดการ)	1	คน	รวมทั้งสิ้น	3	คน	

เพ่ือกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทและได้มี										

การบริหาร	 ติดตาม	 และจัดการด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง											

มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 3	 ปี	 ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	 และเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้ว

อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำารงตำาแหน่ง

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และบริหารความเสี่ยง

	 	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ	ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ตามท่ี																	

คณะกรรมการก�าหนด	มีรายละเอียด	ดังนี้

  ด้านบรรษัทภิบาล

1.		กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานดา้นการกำากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทัรวมท้ังจรรยาบรรณธรุกจิ	

และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป

2.		กำากับดูแลให้การดำาเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	 ฝ่ายจัดการ	 และ

บุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ	ข้อ	1.
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3.		ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย	 ทิศทาง	 จรรยาบรรณ	 ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติ	 หรือแนวปฏิบัติ											

ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของ								

หน่วยงานต่างๆ	และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.		ติดตามความเคลื่อนไหว	 แนวโน้ม	 และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท										

กับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำา

5.		ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำาเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่อง						

และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6.		ให้คำาแนะนำาแก่บริษัท	คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ	และคณะทำางานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำากับดูแล

กิจการที่ดี

7.		รายงานการกำากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบอย่างสม่ำาเสมอ	 และในกรณีท่ีมี

เรือ่งสำาคญั	ซึง่สง่ผลกระทบตอ่บรษิทัอย่างมนัียสำาคญัจะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัทันทีเพ่ือพิจารณา 

รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

8.	 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	และในรายงานประจำาปี	โดยต้อง

นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

9.	 แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามที่เห็นสมควร

  ด้านบริหารความเสี่ยง

1.	 กำาหนดนโยบายและกรอบการดำาเนินงานบรหิารความเสีย่งของบรษิทั	รวมถงึให้คำาแนะนำาแกค่ณะกรรมการบรษิทั	

และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2.	 กำากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำาเร็จ	 โดยมุ่งเน้นเพ่ิมการให้ความคำานึงถึง

ความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

3.	 พิจารณาความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท	 เช่น	 ด้านการลงทุน	 ด้านการเงิน	

ด้านความปลอดภัย	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	โดยให้เสนอแนะ	วิธีป้องกัน	และวิธีลดระดับความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	พร้อมทั้งติดตามประเมินผล	และปรับปรุงแผนการดำาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง	และเหมาะสมกับสภาวะการดำาเนินธุรกิจ

4.	 รายงานการปฏิบัตงิานดา้นการบรหิารความเสีย่ง	และการดำาเนินงานเพ่ือลดความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรษิทั	

เพื่อทราบเป็นประจำา	ในกรณีที่มีเรื่องสำาคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5.	 แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามที่เห็นสมควร

	 (4)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
	 	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ซึ่งประกอบด้วย	 กรรมการอิสระ						

2	 คน	 และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 1	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 3	 คน	 เพื่อทำาหน้าที่นำาเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการ								

ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	และกรรมการ	รวมทั้งนำาเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุม										

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ	 และนำาเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท															

เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและนำาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ท้ังน้ีกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระ												

การดำารงตำาแหน่ง	 3	ปี	ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	และเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับ	
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การพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำารงตำาแหน่งประธาน

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม										

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด													

ค่าตอบแทน

	 	 ขอบเขต	 อ�านาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ	 ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ตามท่ี																														

คณะกรรมการก�าหนด	มีรายละเอียด	ดังนี้

1.		พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	และนำาเสนอต่อ													

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือนำาชื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

แต่งตั้ง

2.		พิจารณาคดัเลอืกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3.		พจิารณากำาหนดหลักเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทน	การกำาหนดค่าตอบแทน	และการปรับอัตราเงินเดือน

และผลตอบแทนอื่นของกรรมการและนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.		พจิารณากำาหนดหลักเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทน	การกำาหนดค่าตอบแทน	และการปรับอัตราเงินเดือน

และผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.		ภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	 3.1	 การแต่งตั้งกรรมการ
	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์

ของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	ทจ.	39/2559	ทั้งในด้านคุณวุฒิ	ประสบการณ์ทำางาน	และไม่มีลักษณะต้องห้าม 

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ										

แต่งตั้งสำาหรับกรรมการที่เป็นกรณีแต่งตั้งใหม่

	 	 การแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล	 โดยมี											

หลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท	ดังนี้

1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น

2.	 ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำานวนกรรมการที่จะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

3.	 ในกรณท่ีีผู้ถอืหุ้นใชส้ทิธิเลอืกบุคคลมากกวา่หนึง่คนเป็นกรรมการ	ผู้ถอืหุ้นมสีทิธิลงคะแนนเสยีงให้แก่บุคคล

แต่ละคนน้ันได้เท่ากับจำานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่	 ท้ังน้ีโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย											

เพียงใดไม่ได้

4.	 บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมาเป็นผู้ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะ

พึงเลือกต้ังในครั้งน้ันในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน

กรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพ่ือให้ได้จำานวนกรรมการ									

ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
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	 	 ท้ังนี้บริษัทจะนำาเสนอข้อมูลกรรมการท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อ												

ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งประกอบด้วย	 ประวัติการศึกษา	 ประวัติการทำางาน	 การดำารงตำาแหน่ง

กรรมการในบรษิทัอ่ืนๆ	รวมถงึจำานวนครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุในฐานะกรรมการบรษิทั	เพ่ือประกอบการพิจารณาให้กบัผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

จะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจำานวนกรรมการท่ียังเหลอือยู่	โดยกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมจ่ะอยู่ในตำาแหนง่

เป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

	 	 บริษัทคำานึงถึงสิทธิ	ความสำาคัญ	การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย	และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

กันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อ

บุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ	 รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	ถึง	30	ธันวาคมของแต่ละปี

	 3.2	 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
	 	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงระบุให้													

คณะกรรมการบรษิทัมีอำานาจแต่งต้ังกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบท่ีมคีณุสมบัติถกูตอ้งตามการเป็นกรรมการอิสระ

ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	ทจ.	39/2559	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	

รวมถึงฉบับท่ีไดม้กีารแก้ไข	ตลอดจนขอ้บังคบัของบรษิทัท่ีวา่ดว้ยคณุสมบัติของคณะกรรมการ	เพ่ือรบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการ

อิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนคณะกรรมการทั้งหมด	และจะต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	โดยในการพิจารณาคัดเลือก

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำานึงถึงข้อกำาหนดทางกฎหมาย	

	 	 ท้ังน้ี	บรษิทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	และประธานกรรมการบรษิทั	กับกรรมการผู้จัดการ

ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนให้ด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแล														

กับการบริหารงานประจำา	 ด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำานาจการดำาเนินงาน	 มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ตามหลัก												

ธรรมาภิบาลที่ดี

	 3.3	 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูง
	 	 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด												

ค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระ	 ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อท่ีประชุม												

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมท้ังกำาหนดค่าตอบแทน	 โดยอ้างอิงจากอัตรา									

ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันโดยจะมีการพิจารณาประเมินผล										

การปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการทุกปีเพ่ือประกอบการเสนอกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบรษิทั

พิจารณาอนุมัติ

	 	 สำาหรับการสรรหาผู้บริหารในตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการ

บริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง	 ส่วนผู้บริหารในระดับต้ังแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำานาจการพิจารณาแต่งตั้งของ

กรรมการผู้จัดการ
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4.	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 เพ่ือให้บรษิทัในฐานะท่ีเป็นบรษิทั	Holding	Company	มกีารดำาเนนิงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วขอ้ง

ของหน่วยงานกำากับดูแล	 ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์	 และให้														

ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์										

การกำากับและควบคุมบริษัทย่อย	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี้

	 4.1	 การก�าหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร
	 	 บริษัทได้จัดทำา	CG	Policy	และ	Control	Policy	เป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งเป็นนโยบายที่กำากับดูแลให้มีการ

กำากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ	 เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน											

ในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติ	 และเพ่ือให้การกำากับดูแลบริษัทย่อยสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น													

บริษัทจึงได้กำาหนดให้บริษัทย่อยท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดทำากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย	 (“Subsidiaries’	 Charters”)	

เป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่ง	Subsidiaries’	Charter	จะมีสาระสำาคัญสอดคล้องกับ	Control	Policy	โดยกำาหนดให้บริษัทย่อยต่างๆ 

ยอมรบัหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดขึน้และนำาไปปฏิบัตเิสมอืนเป็นขอ้บังคบับรษิทัย่อยน้ันๆ	ซึง่นโยบายดงักลา่วมสีาระสำาคญัในเรือ่ง

ดังต่อไปนี้

(1)	 การจัดส่งบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

	 ท่ีประชุมคณะกรรมกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	 และ/หรือ	

ผู้บรหิารในบรษิทัย่อยตามสดัสว่นการถอืหุ้นของบรษิทัในบรษิทัย่อยนัน้ๆ	บรษิทัจึงมัน่ใจไดว้า่จะสามารถใช้

นโยบายและกฎบัตรดงักลา่วขา้งตน้เป็นเครือ่งมอืในการควบคมุและกำาหนดทิศทางการบรหิารงานในกจิการ

ท่ีบรษิทัเขา้ไปลงทุนไดอ้ย่างสมบูรณเ์สมอืนวา่เป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทั	ซึง่เป็นตามหลกัเกณฑ์ท่ีกำาหนด

ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	ทจ.	39/2559	ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง	และมั่นใจ

ได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำาไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม										

ท่ีครอบคลุม	 โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้อันจะทำาให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท			

ได้อย่างแท้จริง

(2)	 การกำาหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทกำาหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยผู้แทนจาก

บรษิทัให้สอดคลอ้งกับการนโยบายของท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัและเป็นไปในทิศทางเดยีวกันกับนโยบาย

ของบริษัท

(3)	 การควบคุมและกำาหนดทิศทางการบริหารงานและการลงุทน	

 บริษัทกำาหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการได้มาจำาหน่ายไป	

ท่ีมีนัยสำาคัญ	 ตลอดจนรายการอ่ืนท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานของบริษัทย่อย					

ให้บริษัททราบโดยก่อนเข้าทำารายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าวจาก

บริษัทก่อนเข้าทำารายการ	เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

	 ท้ังน้ีกรณีท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน	 หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่	

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำาเสนอแผนการลงทุน	 กำาหนดเวลาการพัฒนาโครงการ	 และรายงาน												

ความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน	เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของ

โครงการ	 แผนการใช้เงิน	 และติดตามความคืบหน้า	 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำาคัญอาจเกิดขึ้น

จากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด
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(4)	 การควบคุมด้านการเงิน

	 บริษัทกำาหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนำาส่งผลการดำาเนินงานรายเดือน	 และงบการเงิน																	

ฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส	ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำางบการเงิน										

ดงักลา่วของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มให้กับบรษิทัพรอ้มยินยอมให้บรษิทัใชข้อ้มลูดงักลา่ว	เพ่ือประกอบการ

จัดทำางบการเงินรวม	 หรือรายงานผลประกอบการของบริษัท	 รวมถึงมีหน้าที่จัดทำาประมาณการ																

ผลการดำาเนินงาน	 และสรุปเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานตามแผนกับการดำาเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส	

รวมถึงติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษัท	 พร้อมรายงานประเด็นปัญหา

ทางการเงนิท่ีมนัียสำาคญัตอ่บรษิทัเมือ่ตรวจพบ	หรอืไดร้บัการรอ้งขอจากบรษิทัให้ดำาเนินการตรวจสอบและ

รายงาน

	 ทั้งนี้บริษัทกำาหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี	(“auditor	rotation”)	หากผู้สอบบัญชีรายเดิม 

ปฏิบัตหิน้าท่ีสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ห้ารอบปีบัญชตีดิตอ่กนั	

โดยการการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)	บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

(ข)		บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี																		

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว	

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

(5)	 การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ	 ความระมัดระวัง	 และ										

ความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทย่อย	หรือ

บรษิทัรว่ม	ตลอดจนมตคิณะกรรมการ	มตท่ีิประชมุผู้ถอืหุ้น	รวมท้ังกฎบัตรคณะกรรมการบรษิทับรษิทัย่อย

นั้นๆ	รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน	การทำารายการระหว่างกัน

ของบริษัทย่อย	 ตลอดจนการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำาคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน	

ถูกต้องและภายในกำาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำาหนด	

 4.2 สาระส�าคัญของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการ
 	 ที่บริษัทเข้าไปลงทุน	มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
  1.	 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 	 	 บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ	ตลอดจนไม่มีลักษณะ

ขาดความน่าไว้วางใจซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท																

เข้าเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	

โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี้

1.1	ขอบเขต	 อำานาจหน้าท่ี	 ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย															

และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 โดยในการพิจารณาเรื่องท่ีสำาคัญ

โดยผู้แทนของบริษัท	 ได้แก่	 การพิจารณาเข้าทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 การพิจารณาเข้าทำารายการ									

ไดม้าหรอืจำาหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์	และรายการท่ีอยู่นอกเหนอืงบประมาณประจำาปี	หรอืรายการท่ีไมใ่ช่

ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย	 ซึ่งเมื่อเข้าทำารายการแล้วมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท										

อย่างมีนัยสำาคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)										
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เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำารายการ	 ทั้งนี ้ให้พิจารณาดำาเนินการ																				

ตามขนาดรายการที่คำานวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศการได้มาจำาหน่ายไป	

1.2	ผู้แทนของบรษิทัจะต้องใชส้ทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบรษิทัย่อย	และบรษิทัรว่มในเรือ่งต่างๆ	

ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการดำาเนินงานของบริษัท

1.3	กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น

ท้ังทางตรงและทางอ้อมของบรษิทัในบรษิทัย่อยไมว่า่ในทอดใดๆ	ลดลงรอ้ยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

ชำาระแล้วของบริษัทย่อยน้ัน	 หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	 ท้ังทางตรงและทางอ้อม										

ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ	 ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของ													

บริษัทย่อยนั้น	หรือการดำาเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ	 ลดลงร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทย่อย	 หรือ										

เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ	ลดลง

เหลือน้อยกว่าร้อยละ	50	ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทย่อย	การเข้าทำารายการอื่นใดที่มิใช่

รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย	 หรือการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	 เมื่อคำานวณขนาดของกิจการ

บริษัทย่อยท่ีเลิกน้ันเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในประกาศการได้มา

จำาหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.4	กรรมการ	 และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการ	 และผู้บริหารดังกล่าว

มีหน้าท่ีแจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์	 และการทำาธุรกรรมกับบริษัทย่อย

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และหลีกเลี่ยงการทำารายการที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว	 โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเรื่อง									

ดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

1.5	ห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม											

รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	 และ											

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	 ท้ังท่ีได้มาจากการกระทำาตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใดท่ีมีหรืออาจมี												

ผลกระทบเป็นนัยสำาคัญต่อบริษัท	 บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	 เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน														

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

  2.	 นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 	 	 เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง	บริษัทจึงได้

กำาหนดกลไกการกำากับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย										

ซึ่งมีสาระสำาคัญดังนี้

2.1	บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนำาส่งผลการดำาเนินงานรายเดือน	 และงบการเงินฉบับผ่านการ													

สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส	ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำางบการเงินดังกล่าวของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท	 พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประกอบการจัดทำา														

งบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำาไตรมาสหรือประจำาปีแล้วแต่กรณี

2.2	บรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มมหีน้าท่ีจัดทำางบประมาณการผลการดำาเนินงาน	และสรปุเปรยีบเทียบผลการ

ดำาเนินงานตามแผนการดำาเนินงานจรงิเป็นรายไตรมาส	รวมถงึตดิตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนเพ่ือรายงานต่อบริษัท	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมี										

นัยสำาคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ	หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำาเนินการตรวจสอบและรายงาน
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2.3	บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ	 การขยายธุรกิจ	 โครงการลงทุนขนาดใหญ่												

ตลอดจนการเขา้รว่มลงทุนกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ	ตอ่บรษิทัผ่านรายงานผลการดำาเนินงานประจำาเดอืน      

และบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำาส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว											

ซึง่บรษิทัย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเครง่ครดัทันที	และบรษิทัย่อยต้องนำาสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง

การดำาเนินงานให้กับบริษัท	เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(Shareholders’	agreement)1 

	 	 เน่ืองจากบริษัทเข้าซื้อหุ้นบริษัท	 เซาท์อีสท์	 เอเชีย	 เอนเนอร์จี	 จำากัด	 (“SEAN”)	 และบริษัท	 บางปะอิน														

โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(“BIC”)	จากบริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	(“CK”)	ดังนั้น	บริษัทจึงรับมาซึ่งสิทธิ	หน้าที่	

และภาระผูกพันของบริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	ที่มีต่อผู้ถือหุ้น

	 	 1.	 SEAN

	 เรื่อง	 รายละเอียด

ข้อตกลงการบริหารที่สำาคัญ	 •	คณะกรรมการของ	 SEAN	 ประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่เกิน	 11	 คน												

โดยในสัญญาได้กำาหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้น

แต่ละกลุ่ม

	 •	บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“CKP”)	 จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลัก									

ในการบริหารและจัดการใน	SEAN	เช่น

-	กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย	 1	 คนต้องเป็นกรรมการ

ตัวแทนจาก	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)

-	องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจาก	CKP	

-	CKP	 เป็นผู้มีสิทธิแต่งตั้งประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	 และ										

ประธานกรรมการบริหาร	เป็นต้น

	 	 อย่างไรก็ตามมีการกำาหนดเปิดช่องให้โอนสิทธิดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น										

และ/หรือ	ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำาหนดทั้งหมด	(แล้วแต่กรณี)

ข้อจำากัดในการโอนหุ้น	 •	ผู้ถอืหุ้นคนใดท่ีประสงคจ์ะโอนหุ้นต้องดำาเนนิการเสนอขายหุ้นดงักลา่วเป็นหนังสอื

ให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	ก่อนตามอัตราส่วนจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ	ถืออยู่ในบริษัท

ในขณะนัน้	เวน้แตเ่ป็นการโอนหุ้นโดยไดร้บัความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์

อักษรจากบรรดาผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ	 ท้ังหมดของบริษัท	 หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่								

บริษัทย่อยใดๆ	ของผู้ถือหุ้นรายนั้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	ของหุ้นใน

บริษัทย่อยน้ันๆ	 หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมของบริษัท										

ผู้ถือหุ้นโดยท่ีผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ	 (Accession	

Agreement)	เพ่ือยอมรบัผูกพันตามสทิธิและหน้าท่ีของผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะโอน

หุ้นดังกล่าวภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

	 •	ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

ภายใน	30	วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายอื่น	ผู้ถือหุ้นรายอื่น

นั้นสามารถเลือกใช้สิทธิ	(Call	Option)	คือ	
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	 	 1)	 ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำาผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น	หรือ	

	 	 2)	 ยกเลิกสัญญา

	 	 ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเลือกที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำาผิดสัญญา

กำาหนดให้ราคารับซื้อมีจำานวนเท่ากับร้อยละ	70	ของราคายุติธรรมที่ประมาณการ	

โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ

	 •	CKP	จะต้องถือหุ้นใน	 SEAN	อย่างน้อยร้อยละ	51	จนถึงวันครบรอบ	1	ปี								

ของ	COD	และจะต้องถือหุ้นใน	SEAN	อย่างน้อยร้อยละ	25	จนถึงปีที่	5	ของ	

วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

การสิ้นสุดของสัญญา	 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น	 SEAN	 ฉบับน้ีจะสิ้นสุด	 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปน้ี							

เกิดขึ้นก่อน

	 •	การไดม้าหรอืการควบรวมกับธุรกจิอ่ืนและทำาให้	SEAN	สิน้สภาพการเป็นนิตบุิคคล

	 •	การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย

	 •	การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาท่ีไม่ได้กระทำาผิดสัญญา	 ในกรณีท่ีมีคู่สัญญา										

รายใดรายหนึ่งกระทำาผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อท่ีผิดสัญญาได้ภายใน										

30	วันหลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำาผิด

สัญญา

	 •	วันครบกำาหนด	5	ปีภายหลังจากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

	 	 2.	 BIC

	 เรื่อง	 รายละเอียด

ข้อตกลงการบริหารที่สำาคัญ	 -	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน	 5	 คน	 โดยคู่สัญญามีสิทธิท่ีจะ					

แต่งตั้งกรรมการดังนี้

	 	 CKP	4	คน	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)	(“GPSC”)	

1	คน	

	 -	เรื่องดังต่อไปนี้	 ต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งต้องมีคะแนนเสียง

เห็นชอบอย่างน้อย	3	ใน	4	ของหุ้นทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง	GPSC	และ	

CKP	เข้าร่วมประชุม	

1.		การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับบริษัท	ชื่อบริษัท

2.		การเพิ่มหรือลดทุน

3.		การเลิกบริษัท	 (ยกเว้นเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด	 หรือเป็นไปตาม								

สัญญานี้)	การยื่นขอล้มละลาย

4.		การควบรวมกิจการ	หรือการควบบริษัท

5.		การออกหุ้นใหม่ที่ไม่ได้ชำาระค่าหุ้นด้วยเงิน

6.	 การลงทุนหรือการก่อหนี้ที่มูลค่าเกินกว่าอำานาจของคณะกรรมการ

	 เรื่อง	 รายละเอียด
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	 เรื่อง	 รายละเอียด

เรื่องพิเศษ	 เรื่องที่กำาหนดไว้เป็นพิเศษดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ	75 

ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

	 ท้ังน้ีในกรณีก่อนวันเริ่มดำาเนินการของโครงการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากกรรมการที่แต่งตั้งโดย	CKP	(มหาชน)	และ	GPSC	

1.	 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับบริษัท	ชื่อบริษัท

2.	 การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน									

ความร้อนร่วมบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น	(“โครงการดังกล่าว”)

3.	 การลงทุนในโครงการใหม่	 จัดซ้ือทรัพย์สิน	 หรือการก่อภาระหรือหน้ีใดๆ																	

ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าย่ีสิบล้าน	 (20,000,000)	 บาท	 แต่ไม่เกินหน่ึงร้อยล้าน	

(100,000,000)	บาท

4.	 การก่อตั้ง	 หรือปิดบริษัทย่อยใดๆไม่ว่าบริษัทจะเป็นเจ้าของท้ังหมด	 หรือ									

แต่บางส่วนก็ตาม

5.	 การควบรวม	ผนวก	หรือรวมกิจการของบริษัท

6.	 การเลิก	การชำาระบัญชี	หรือการปิดกิจการของบริษัท	เว้นแต่ตามที่กฎหมาย

กำาหนดไว้	 หรือกรณีท่ีมีการย่ืนคำาร้องโดยสมัครใจในนามของบริษัทเพ่ือขอ								

ล้มละลาย

7.	 การอนุมัติงบประมาณประจำาปีของบริษัท	 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อง										

ดังกล่าว

8.	 การก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัท

9.	 การดำาเนินการ	 หรือยุติข้อเรียกร้อง	 การฟ้องร้องดำาเนินคดี	 กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ	หรือกระบวนพิจารณาทางตุลาการ	หรือทางปกครองอื่นใด	

ซึ่งมีทุนทรัพย์เกินมูลค่าเทียบเท่าหนึ่งร้อยล้าน	(100,000,000)	บาท

10.	การอนุมัติการเพ่ิมเงินทุนในโครงการดังกล่าว	 ซึ่งเกินกว่างบประมาณต้นทุน

เดิมที่กำาหนดไว้สำาหรับโครงการดังกล่าว

11.	การเพิ่ม	หรือลดทุนจดทะเบียน

12.	การจัดสรรหุ้นใหมใ่ห้เสมอืนหนึง่วา่ไดใ้ชเ้ตม็คา่แลว้	หรอืไดใ้ชแ้ตบ่างสว่นแลว้

ตัวอย่างอื่นนอกเหนือไปจากตัวเงิน	และ

13.	การลงทุน	หรอืการกอ่หนีใ้ดๆ	ท่ีมมีลูคา่เกนิกวา่อำานาจของคณะกรรมการบรษิทั

การโอนหุ้น	 ภายใต้ข้อยกเว้นท่ีกำาหนดในสัญญาน้ี	 คู่สัญญาจะโอนหุ้น	 จำาหน่ายจ่ายโอนหุ้น	

จำานำาหุ้น	 หรือก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นของบริษัท	 โดยไม่ได้รับความยินยอม									

เป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาไม่ได้	

	 หากผู้ถอืหุ้นอ่ืนไมยิ่นยอมให้มกีารโอนหุ้น	ผู้ถอืหุ้นท่ีประสงคจ์ะโอนหุ้นจะตอ้งเสนอ

ขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญาก่อน	 (คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน)									

หากคูส่ัญญาไม่ซื้อหุ้นในเวลาทีก่ำาหนด	คู่สัญญาทีป่ระสงค์จะขายหุน้มีสิทธขิายหุน้

ให้แก่บุคคลอ่ืนได้โดยต้องมีเงื่อนไขและราคาการขายท่ีไม่เป็นประโยชน์กว่าท่ีเสนอ

ให้แก่คู่สัญญา	
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	 เรื่อง	 รายละเอียด

การผิดสัญญา	 หากคู่สัญญารายใดรายหน่ึงผิดสัญญาในส่วนท่ีเป็นสาระสำาคัญและไม่เยียวยา									

การผิดสัญญานั้นภายใน	 30	 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาท่ีไม่ได้

เป็นฝ่ายผิดสัญญา	คู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นบริษัท

ท่ีถอืโดยคูส่ญัญาท่ีผิดสญัญาหรอืเลกิสญัญานี	้หากคูส่ญัญาท่ีไม่ไดก้ระทำาผิดสญัญา

เพียงรายใดรายหน่ึงหรอืหลายราย	(แตไ่มใ่ชทุ่กราย)	ใชส้ทิธิในการซือ้หุ้น	คูส่ญัญา

ท่ีใช้สิทธิดังกล่าวมีสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นท้ังหมดของคู่สัญญาท่ีกระทำาผิดสัญญา												

ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

หมายเหตุ : 1 บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ (Shareholders’ Agreement)   

5.	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในท่ีเคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยตระหนักถึง											

ความสำาคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม	 บริษัทได้มีการดูแล

การใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

	 1.	 แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน
	 	 บริษัทได้กำาหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตาม											

ความสำาคญั	และการใชข้อ้มูลภายในของบุคลากรบรษิทัตอ้งอยู่ภายในกรอบหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายเท่าน้ัน 

สำาหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย	

	 	 บรษิทัมนีโยบายการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบียน

ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ			

ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 	 ทั้งนี้	บริษัทมีหน่วยงานกลางทำาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน	ได้แก่	นักลงทุนสัมพันธ์และบริษัทกำาหนด

ให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหน่ึงในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทท่ีบรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 ซึ่งบริษัท									

ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

	 2.	 แนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 	 บริษัทมีมาตรการกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	 รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน										

การถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	ทันทีที่มีการทำารายการ	เพื่อดำาเนินการ	

ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน	 อีกท้ังบริษัทได้กำาหนดนโยบายและ					

แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีงบการเงิน												

จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า	 1	 เดือนเพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความ											

เท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ท้ังน้ีบริษัทมีมาตรการลงโทษผู้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องและ														

ไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
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	 	 ทั้งนี้บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือนก่อนการเปิดเผย	

งบการเงนิและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว	1	วันของทกุไตรมาส	โดยจดัส่งเปน็อเีมล์เพือ่ความสะดวกรวดเร็วทีก่รรมการ

และผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

6.	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี	2560
	 6.1	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

หน่วย	:	บาท

	รายการ	 ชื่อบริษัทผู้จ่าย	 ชื่อผู้สอบบัญชี1	 ค่าสอบบัญชี

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 นางสาววราพร	ประภาศิริกุล		 930,000.00

	 2	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	 นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	 172,000.00

	 3	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	 นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	 907,000.00

	 4	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	 นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	 670,000.00

	 5	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	 นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	 495,000.00

	 	 รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 	 3,174,000.00

หมายเหตุ : 1 ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
 บริษัทกำาหนดนโยบายจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุก 5 ป ี

	 6.2	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)
หน่วย	:	บาท

	 	 	 	 	 ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

	รายการ	 ชื่อบริษัทผู้จ่าย
	 ประเภทของ	

ผู้ให้บริการ
	 ค่าตอบแทน	 ค่าตอบแทนที่

	 	 	 งานบริการอื่น	 	 ที่จ่ายแล้ว	 ต้องจ่ายในอนาคต

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	 การให้คำาปรึกษา	 บริษัท	สำานักงาน	 -

	 	 จำากัด	(มหาชน)	 ด้านบัญชี	 อีวาย	จำากัด  

	 2	 บริษัท	เซาท์อีสท์	 การให้คำาปรึกษา	 บริษัท	สำานักงาน	 -	 -

	 	 เอเชีย	เอนเนอร์จี	 ด้านบัญชี	 อีวาย	จำากัด 

	 	 จำากัด

	 3	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2		 การให้คำาปรึกษา	 บริษัท	สำานักงาน	 -	 -

	 	 จำากัด	 ด้านบัญชี	 อีวาย	จำากัด 

	 4	 บริษัท	บางปะอิน		 รับรองแบบขอใช้	 บริษัท	สำานักงาน	 -	 110,000.00

	 	 โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	 สิทธิ	BOI	 อีวาย	จำากัด 

	 5	 บริษัท	บางเขนชัย		 รับรองแบบขอใช้	 -	 -	 75,000.00

	 	 จำากัด	 สิทธิ	BOI	

	 	 รวมค่าตอบแทนสำาหรับงานบริการอื่น	(non-audit	fee)	 -	 185,000.00
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7.	 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
	 7.1	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
	 	 บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ										

ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารนั้นๆ	ทุกครั้งที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์	

บริษัทต่อบริษัท	เพื่อดำาเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง	ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และฉบับที่แก้ไข	มาตรา	59	ประกอบกับประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	ที่	สจ.	12/2552	เรื่อง	การจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และ

ผู้สอบบัญชี	ทั้งนี้	ในปี	2560	กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

ใหบ้ริษัททราบ	ซึ่งได้ดำาเนนิการเปดิเผยรายงานการถือหลักทรัพยต์ามหลักเกณฑอ์ยา่งถกูตอ้ง	รวมถงึไดร้ายงานการถอืและ

เปลี่ยนแปลงการถือครองให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาสด้วย	 โดยท่ีผ่านมาต้ังแต่										

บริษัทดำารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท								

โดยกรรมการ	และ/หรือผู้บริหาร	รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	รายละเอียด	ดังนี้

   
สถานะ

	 จำานวนหุ้น	 จำานวนหุ้น	 สัดส่วนการ

	 รายชื่อ	 ตำาแหน่ง 
การถือครอง

	 ณ	ต้นปี	 ณ	สิ้นปี	 ถือหุ้นในบริษัท

	 	 	 	 (หุ้น)	 (หุ้น)	 (ร้อยละ)

ดร.	ทนง	พิทยะ	 ประธานกรรมการบริษัท	 	 -	 -	 -	 -

	 กรรมการอิสระ	

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 ประธานกรรมการบริหาร	 	 -	 -	 -	 -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 ซื้อ	 	 	 2,000,000	 0.0271

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 เพิ่มทุน	 	 -	 -	 -

	 กรรมการอิสระ	 ตามสัดส่วน	

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 	 1,340,000	 1,340,000	 0.0182

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการบรรษัท	 	 -	 -	 -	 -

	 ภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 	

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหา	 ซื้อ	/	 	 2,680	 2,680	 0.0000

	 และกำาหนดค่าตอบแทน	 เพิ่มทุน	

	 กรรมการอิสระ	 ตามสัดส่วน	

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมการบริษัท	 	 -	 -	 -	 -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการบริษัท	 รับโอน	 	 250,000	 250,000	 0.0003

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 รับโอน	 	 200,000	 200,000	 0.0003

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริษัท	 	 -	 -	 -	 -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

นายแวน	ฮวง	ดาว	 กรรมการบริษัท	 	 -	 -	 -	 -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -
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สถานะ

	 จำานวนหุ้น	 จำานวนหุ้น	 สัดส่วนการ

	 รายชื่อ	 ตำาแหน่ง 
การถือครอง

	 ณ	ต้นปี	 ณ	สิ้นปี	 ถือหุ้นในบริษัท

	 	 	 	 (หุ้น)	 (หุ้น)	 (ร้อยละ)

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการบริษัท	 	 -	 -	 -	 -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 	 -	 -	 -	 -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท		 	 -	 -	 -	 -

	 และกรรมการผู้จัดการ	

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

นายมิชาเอล	อีริค	เรดเดอร์	 รองกรรมการผู้จัดการ	 	 -	 -	 -	 -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

นางมัณทนา	เอื้อกิจขจร1	 รองกรรมการผู้จัดการ	 	 -	 -	 -	 -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

นางสาวปาริฉัตร	โอทยากุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 	 -	 -	 -	 -

นางสาวรุจิรา	ช่วยบำารุง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 	 -	 -	 -	 -

นายวรท	ศักดิ์สุจริต	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 	 -	 -	 -	 -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

นายธิติพัฒน์	นานานุกูล2	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 	 -	 -	 -	 -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	 	 -	 -	 -	 -

หมายเหตุ : 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางมัณทนา เอื้อกิจขจร เข้าดำารงตำาแหน่ง           
รองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

 2 นายธิติพัฒน์ นานานุกูล เข้าดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตั้งตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560

    

	 7.2	 การกระท�าผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม
	 	 ในรอบปี	 2560	 ไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารกระทำาผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม	 รวมถึงไม่มีกรณีท่ี

กรรมการลาออกจากตำาแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 7.3	 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	
	 	 คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนหลักการ	 CG	 Code	 ปี	 2560	 ตามแนวทางของ

สำานักงาน	 ก.ล.ต.	 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี	 2562	 เพื่อนำามาปรับใช้ตามความเหมาะสมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	

รวมทั้งปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้มีความสอดคล้อง	อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเปิดเผยข้อมูลใน	

แบบ	56-1	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2555	(CG	Principle)	อย่างครบถ้วน	รวมทั้ง

คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการทบทวนแผนการดำาเนินงาน	 ภารกิจ	 วิสัยทัศน์	 และกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย												

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560
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1.	 การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จำานวน	3	ท่าน													

สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 โดยมีสำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าที่สอบทานระบบ

การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ	 ของบริษัท	 เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมและ												

มีประสิทธิผล	 โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการดำาเนินงาน	 (Operational	 Control)	 การบัญชีและการเงิน																

(Financial	Control)	และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	(Compliance	Control)	และรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัทและบริษัทย่อย	ตามแผนงานตรวจสอบภายใน	

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยอ้างอิงตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่ดีของ	The	Committee	of	

Sponsoring	 Organizations	 of	 the	 Treadway	 Commission	 (COSO)	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบยังมี									

หน้าท่ีในการพิจารณาคัดเลือก	 และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล							

ของบริษัทให้มีความถูกต้อง	 ครบถ้วนในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงกัน	 หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง													

ผลประโยชน์

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2561	โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง	3	ท่าน	

เข้าร่วมประชุมด้วย	 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร														

และพิจารณารายงานผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้	

โดยใชแ้บบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

กำาหนด	ซึ่งมี	5	องค์ประกอบ	คือ	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตาม	คณะกรรมการเห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 

โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังมีระบบควบคุมภายใน										

ในเรือ่งการตดิตามควบคมุดแูลการดำาเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย

จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ	รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

อย่างเพียงพอแล้ว	 นอกจากน้ี	 ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่า														

มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญจากผู้สอบบัญชีและสำานักตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

2.	 การบริหารจัดการความเสี่ยง
	 บริษัทให้ความสำาคัญในการนำาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ	 โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงทำาหน้าท่ีกำากับดูแลและสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง	 พิจารณา							

ความเสี่ยงสำาคัญท่ีสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท	 คณะทำางานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกสายงาน													

รับผิดชอบในการจัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี	โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยง	วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

รวมท้ังกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง	 และรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส	 เพ่ือประเมินและติดตาม

มาตรการจัดการความเสี่ยงว่ายังเป็นปัจจุบันและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้

ความสามารถทำาหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการติดตามผล	 และ												

รายงานผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 เพ่ือพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมและรายงาน							

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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3.	 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่	3/2560	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2560	คณะกรรมการตรวจสอบ												

ไดอ้นุมติัแต่งตัง้	นางสาวจิราภรณ	์พฤทธิประเสรฐิ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทตั้งแต่วันที่	 15	 มิถุนายน	 2560	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 เป็นผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถ															

และมีประสบการณ์การทำางานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท	ตลอดจนเคยเข้ารับการอบรมใน

หลกัสตูรท่ีเกีย่วขอ้งกบัการปฏิบัตงิานดา้นตรวจสอบภายใน	ไดแ้ก	่การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลกูหน้ี																		

การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้	วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน	

อีกทั้งยังได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย	(Certified	Professional	Internal	Auditor	of	Thailand)	

จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัท	 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ	 ท้ังน้ี															

การพิจารณาและอนุมัติ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท	จะต้องผ่านการ

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ	3 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2560	(แบบ	56-1)	ของบริษัท

4.	 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	
 บริษัทมอบหมายให้	นางสาวรุจิรา	ช่วยบำารุง	ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานควบคุมและกำากับดูแลธุรกิจ 

เพ่ือทำาหน้าท่ีกำากบัดแูลการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีกำากับดแูลการประกอบธุรกิจของบรษิทั	โดยคุณสมบัติ

ของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ	 3	 แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำาปี	2560	(แบบ	56-1)	ของบริษัท
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	 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปี	 2560	 ภายใต้หลักการพิจารณา												

การเข้าทำารายการ	ดังนี้

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	รายการระหว่างกันของบริษัท	บริษัทย่อย	กับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	

มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปในลักษณะเดียวกันกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำานาจ										

ต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 (Arm’s	 Length											

Basis)	 และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท	 และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน									

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
1.	 พิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง	บริษัท	บริษัทย่อย	กับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย	ตามคำานิยายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด

2.	 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 คำานวณมูลค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 และเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ													

(Net	Tangible	Asset	:	NTA)	ของบริษัทเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ	และพิจารณาประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ตามที่สำานักงาน	 ก.ล.ต.	 กำาหนด	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 5	 ประเภทใหญ่	 ได้แก่	 รายการธุรกิจปกติของบริษัท																

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ									

และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน		

3.	 กรณีรายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ				

หลักการโดยกำาหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำาเนินการ	 โดยรายการดังกล่าวต้องเป็นรายการตามเงื่อนไขการค้า

ทั่วไป	คือ	เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเป็นธรรม	ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์	ทั้งนี้รายการที่ผ่านการพิจารณา

โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	

4.	 กรณรีายการท่ีเกีย่วโยงกันประเภทอ่ืน	จะพิจารณาขนาดรายการแตล่ะประเภทและอำานาจดำาเนินการตามท่ีสำานักงาน	ก.ล.ต. 

กำาหนด	 ซึ่งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเข้าทำารายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ										

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญเสมือนกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก	(arm’s	length	basis)	

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย 

และนำาเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้ถือหุ้นตามลักษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท											

โดยกรรมการผู้มสีว่นไดเ้สยีกบัการทำารายการระหวา่งกันจะไมส่ามารถอนุมตัหิรอืออกเสยีงเพ่ือลงมตใินเรือ่งท่ีเกีย่วขอ้งได	้ 

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำารายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก	 โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเน่ืองจากรายการ									

ในปัจจุบัน	เช่น	สัญญาซ่อมบำารุง	สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ำาดิบ	สัญญาจ้างบริหาร	เป็นต้น	โดยจะเป็นไปตาม

ลักษณะการค้าปกติและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย	 ซึ่งกำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่

พิจารณาให้ความเห็นการทำารายการประเภทดงักลา่ววา่มคีวามจำาเป็น	สมเหตสุมผลในการเขา้ทำารายการ	และราคาท่ีกำาหนด

มีความเหมาะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 และ/หรือบริษัทย่อย	 เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการทำารายการ

ประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 ท้ังน้ี	 บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี															

ของบริษัทแล้ว

รายการระหว่างกัน
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ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)		และบริษัทย่อย

	 บริษัท	 สัดส่วนถือหุ้น	 ประกอบธุรกิจ

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์		 	 บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

จำากัด	(มหาชน)		 	 (Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจผลิต

(CKP	หรือ	บริษัท)	 	 และจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ	และ

	 	 ให้บริการงานที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 กับโครงการผลิตไฟฟ้า

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย		 ถือหุ้นร้อยละ	56	โดย	CKP	 SEAN	ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า

เอนเนอร์จี	จำากัด	(SEAN)  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)

บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2		 ถือหุ้นร้อยละ	75	 NN2	เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ

จำากัด	(NN2)	 โดย	SEAN	 ไฟฟ้าพลังน้ำา	โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล

	 (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ	 สปป.ลาว	ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา

 CKP	ใน	NN2	เท่ากับร้อยละ	42)	 น้ำางึม	2	มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า	615	เมกะวัตต์

	 NN2	เป็นบริษัทแกนของ	CKP	 โดยโครงการตั้งอยู่ที่แขวงไซสมบูน

	 	 นครหลวงเวียงจันทน์	สปป.ลาว

บริษัท	บางปะอิน		 ถือหุ้นร้อยละ	65	โดย	CKP	 BIC	ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำา

โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	 	 จากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้

(BIC)	 	 ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	มีกำาลังการผลิตไฟฟ้ารวม	

	 	 237.5	เมกะวัตต์	(BIC1	:	117.5	และ	BIC2	:	120)	

	 	 และไอน้ำา	19.6	ตันต่อชั่วโมง	(สำาหรับ	BIC1)	

	 	 โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	

	 	 อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 BKC	เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ

(BKC)	 	 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า	

	 	 8	เมกะวัตต์	โครงการตั้งอยู่ที่	อำาเภอปักธงชัย	

	 	 จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จำากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จำากัด		ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จำากัด		ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	วิส	โซลิส	จำากัด	 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จำากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	CKP	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
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รายละเอียดของรายการระหว่างกันส�าหรับปี	2560

1.	 รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	(CK)
	 CK	 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 รวมถึงการพัฒนา	 ลงทุน	 และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภค													

ขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร	 และเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท	 เน่ืองจาก	 CK	 เป็น												

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	โดย	CK	ถือหุ้น	CKP	ในสัดส่วนร้อยละ	27.411	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วของบริษัท 

ทั้งนี้	 CK	และบริษัทมีกรรมการร่วมกันจำานวน	 4	 ราย	 ได้แก่	 (1)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 (2)	นายณรงค์	 แสงสุริยะ											

(3)	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	และ	(4)	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	

 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)		

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด	รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การเช่าพื้นที่สำานักงานบริษัท

และบริการสิ่งอำานวยความ

สะดวกในอาคารวิริยะถาวร	

•	ค่าเช่าพื้นที่สำานักงาน	 7.28	 6.87	 บริษัทได้ใช้พื้นที่ชั้น	CH,	ชั้น	18,	ชั้น	20	และ	BIC	ได้เช่าพื้นที่

•	เจ้าหนี้รายการ		 0.88	 0.19	 ชั้น	17	ของอาคารวิริยะถาวรของ	CK	โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	 	 สำานักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค	เป็นอัตราปกติที่	CK	เรียกเก็บ

	 	 	 	 จากผู้เช่าทั่วไป

การเช่าพื้นที่	Virtual	Private	

Server

•	ค่าเช่า	 0.60	 0.60	 BIC	ได้เช่าพื้นที่	Server	3	ชุด	ชุดละ	430	GB	ระยะเวลา	1	ปี

•	เจ้าหนี้การค้า	 0.11	 0.10	 นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2560	โดยเป็นอัตราค่าเช่าปกติที่	CK	ให้เช่า

    กับลูกค้าทั่วไป	และพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ

การจ้างรับเหมาก่อสร้าง

•	ต้นทุนโครงการระหว่าง	 896.0	 3,417.17	 BIC	ว่าจ้างให้	CK	ออกแบบดำาเนินงานด้านวิศวกรรม	ผลิต	จัดซื้อ

	 ก่อสร้าง	 	 	 จัดหามาให้	ก่อสร้าง	ติดตั้ง	และดำาเนินการทดสอบ	(Commission)	

•	เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	 8.73	 23.71	 สำาหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	BIC2	

	 	 	 	 ขนาด	120	MW

    

1 ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 29 ธันวาคม 2560
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2.	 รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ช.การช่าง	(ลาว)	จ�ากัด	(CHK)
	 CHK	เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง	สปป.ลาว	ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน	สปป.ลาว	เนื่องจาก	CHK	

ถือหุ้นทั้งหมดโดย	CK	จึงทำาให้	CHK	เป็นผู้เกี่ยวข้องของ	CK	ดังนั้น	CHK	กับบริษัทจึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	และ	

CHK	เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	ทั้งนี้	CHK	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)		

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด	รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การว่าจ้างซ่อมแซมถนนใน	 	

โครงการ	NN2	เนื่องจาก

อุบัติเหตุหินถล่ม	

	 	 -	 49.00	 เกิดเหตุการณ์หินถล่มบริเวณหน้าผาข้างทางขึ้นสันเขื่อนเมื่อวันที่	4	-	7

	 	 	 	 กันยายน	2558	ส่งผลให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรบริเวณโครงการ	

	 	 	 	 ทำาให้ไม่สามารถเดินทางไปยังสันเขื่อนได้	และมีหินบางส่วนตกลงมา

	 	 	 	 กองบริเวณถนนทางเข้าโรงไฟฟ้า	เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอันตรายที่

	 	 	 	 อาจจะเกิดขึ้น	ซึ่งเป็นเหตุจำาเป็นเร่งด่วน	จึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่

	 	 	 	 ดำาเนินการซ่อมแซม	อีกทั้งราคาที่	CHK	เสนอมาต่ำากว่าราคาที่

	 	 	 	 วิศวกรที่ปรึกษาของโครงการประเมินไว้

การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับ

แรงดันไฟฟ้าและก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	

230/500	กิโลโวลต์	

	 	 2,202.04	 856.10	 NN2	ได้ว่าจ้าง	CHK	ดำาเนินการปรับปรุง	ยกระดับ	และก่อสร้าง

	 	 	 	 สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงให้เป็นระดับ	500	กิโลโวลต์	ระยะเวลาก่อสร้าง

	 	 	 	 แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม	2561	โดยเป็นการปฏิบัติตาม

	 	 	 	 เงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	เพื่อให้สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง

	 	 	 	 สามารถรองรับโครงการไฟฟ้าต่างๆ	ใน	สปป.ลาว	ที่มีสัญญาซื้อขาย

	 	 	 	 กับ	กฟผ.	ได้

การว่าจ้างซ่อมทางระบายน้ำา	

(Spillway)

	 	 5.14	 -	 NN2	ได้ว่าจ้าง	CHK	ซ่อม	Spillway	ที่เกิดการชำารุด	โดย	CHK	

	 	 	 	 ได้ดำาเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและส่งมอบงานให้กับ	NN2	

	 	 	 	 แล้วเมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2560
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3.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	(TTW)	
	 TTW	 ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายน้ำาประปา	 เน่ืองจาก	 TTW	 เป็นหน่ึงในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดย	 TTW															

ถือหุ้น	 CKP	 ในสัดส่วนร้อยละ	 25.311	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วของบริษัท	 TTW	 จึงเข้าข่ายเป็นบริษัท																			

ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	 ทั้งนี้	 TTW	 และบริษัทมีกรรมการร่วมกันจำานวน	 2	 ราย	 ได้แก่	 (1)	 นายปลิว	 ตรีวิศวเวทย์																		

(2)	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์

 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)		

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด	รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การซื้อขายน้ำาประปา

•	ค่าน้ำาประปา	 34.76	 27.48	 BIC	ได้ทำาสัญญาซื้อขายน้ำาประปากับ	TTW	โดยมีอัตราค่าน้ำาประปา

•	ค่าบำาบัดน้ำาเสีย	 2.42	 1.74	 ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และในช่วงระยะ

•	เจ้าหนี้การค้า	 8.16	 5.45	 เวลาระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะชำาระค่าบำาบัดน้ำาเสียในปริมาณ

	 	 	 	 ร้อยละ	80	ของปริมาณการใช้น้ำาประปา	ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

	 	 	 	 เปิดดำาเนินการ	ชำาระค่าบำาบัดน้ำาเสียในปริมาณร้อยละ	20	ของ

	 	 	 	 ปริมาณการใช้น้ำาประปา	รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ำาประปา

	 	 	 	 เพื่อการดำาเนินธุรกิจตามปกติ	และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา

4.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	พีที	จ�ากัดผู้เดียว	(PT)
	 PT	ถือหุ้นร้อยละ	5.33	ของทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้วใน	SEAN	ซึ่ง	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	PT	ประกอบ

ธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ	ใน	สปป.ลาว	เนื่องจากกรรมการของ	PT	เป็นผู้เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท	1	ราย	

ได้แก่	นายแวน	ฮวง	ดาว	ทั้งนี้	PT	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)		

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด	รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

จากโครงการ	NN2	

(Implementation	of	

EMP&RAP	during	

Operation	Phase)

•	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	 5.00	 1.65	 NN2	ว่าจ้าง	PT	เพื่อดำาเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	จัดเตรียม

•	เจ้าหนี้การค้า	 3.15	 5.16	 เสบียงอาหาร	ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินโครงการ	

	 	 	 	 NN2	ให้อพยพมายังเมืองเฟือง	รวมถึงฝึกอาชีพให้ประชาชนตลอดอายุ	

    สัมปทาน	ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทานกับรัฐบาล	สปป.ลาว



รายงานประจำาปี 2560134

 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)		

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด	รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

จากโครงการ	NN2	-	

โครงการปลูกยางพารา

เพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่

และแผนพัฒนาประชาชน

(Implementation	of	

EMP&RAP	during	

Operation	Phase)	

(Para-Rubber)

•	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	 13.00	 3.58	 NN2	ว่าจ้าง	PT	ให้ดำาเนินการฝึกอาชีพและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่

•	เจ้าหนี้การค้า	 3.25	 3.25	 ให้กับประชาชนที่ได้รับกระทบและอพยพมายังเมืองเฟืองเพิ่มเติม

	 	 	 	 โดยการปลูกยางพาราในพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

	 	 	 	 ตลอดอายุสัมปทาน	โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสัมปทาน

5.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(RATCH)
	 RATCH	ประกอบธุรกิจในรูปของ	Holding	Company	โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำาของกลุ่มบริษัท	RATCH	ในการกำาหนด	

ทิศทางการดำาเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการท่ีมุ่งลงทุน												

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	 เนื่องจาก	 RATCH	 ถือหุ้นร้อยละ	 33.33	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว									

ใน	SEAN	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	RATCH	จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน	SEAN	และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	

ทั้งนี้	RATCH	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน	

 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)		

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด	รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การจ้างบริหารงาน

•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 3.03	 2.83	 SEAN	ได้ทำาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ	SEAN	ได้กำาหนดเงื่อนไขว่า

•	เจ้าหนี้	 0.27	 0.25	 RATCH	จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนการเงินของ	SEAN	

	 	 	 	 สำาหรับโครงการน้ำางึม	2	เนื่องจาก	RATCH	เป็นผู้มีประสบการณ์

	 	 	 	 และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 135

 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)		

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด	รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การจ้างที่ปรึกษางาน

ปฏิบัติการเดินเครื่องและ

บำารุงรักษาโครงการน้ำางึม	2

•	ค่าบริการปรึกษางาน	 25.00	 25.00	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	(NN2)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	SEAN

	 ปฏิบัติการเดินเครื่องและ	 	 	 ได้ทำาสัญญาบริการปรึกษางานเดินเครื่องและบำารุงรักษาโครงการ

	 บำารุงรักษา	 	 	 น้ำางึม	2	กับ	RATCH	โดยกำาหนดให้	RATCH	เป็น

•	เจ้าหนี้	 -	 -	 ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ	งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญา

    แนะนำาด้านเทคนิคและการก่อสร้าง	การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ

	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ	

    หรือ	Equity	IRR	ของ	SEAN	และ/หรือ	NN2	มีค่าไม่น้อยกว่า

	 	 	 	 ร้อยละ	14	ต่อปี	แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน	การกำาหนด

	 	 	 	 ค่าตอบแทนของทั้งสองสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้ว

    จากผู้บริหาร	เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	และมีความเหมาะสม

	 	 	 	 เนื่องจาก	RATCH	เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำาเนินงาน

	 	 	 	 โครงการไฟฟ้า

6.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(GPSC)	
	 และ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(ปตท.)
	 GPSC	เป็นบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ธุรกิจหลัก	คือ	การผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	ไอน้ำา	และน้ำาสำาหรับอุตสาหกรรมให้กับ

ลูกค้าอุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เนื่องจาก	GPSC	ถือหุ้น	BIC	ในสัดส่วนร้อยละ	25	

ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วของ	BIC	ดังนั้น	GPSC	จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	BIC	และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่

เกี่ยวข้องกันของบริษัท	ทั้งนี้	GPSC	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

	 ปตท.	 ประกอบกิจการปิโตรเลียมและดำาเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม	 รวมท้ัง								

ร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม	เนื่องจาก	ปตท.	ถือหุ้นร้อยละ	22.582	ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชำาระแล้วใน	GPSC	ปตท.	จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	GPSC	และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	ทั้งนี้	

ปตท.	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

2 ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 จาก www.set.or.th
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 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)		

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด	รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ	

ปตท.

•	ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ	 2,163.19	 1,461.95	 BIC	ทำาสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ	ปตท.	โดยสัญญาดังกล่าวเป็น

•	เจ้าหนี้การค้า	 470.21	 119.27	 รูปแบบสัญญาตามปกติสำาหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการผู้ผลิต

	 	 	 	 ไฟฟ้าขนาดเล็ก	(SPP)	สำาหรับโครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น	

	 	 	 	 โดยมีอายุสัญญา	25	ปี	จากวันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า

	 	 	 	 โดยสัญญาระบุให้ซื้อก๊าซจาก	ปตท.	ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	85	

	 	 	 	 ของปริมาณรวมทั้งปีคำานวณจากสูตรที่ระบุในสัญญาจึงเป็นสัญญา

	 	 	 	 มาตรฐานสำาหรับโรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกัน	โดยราคาก๊าซจะเป็นราคา

	 	 	 	 เนื้อก๊าซและอัตราค่าผ่านท่อตามสูตรที่ระบุในสัญญา

7.	 รายการระหว่างบริษัท	และบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จ�ากัด	(BLDC)	
	 BLDC	ประกอบธุรกจิบรหิารจัดการนคิมอุตสาหกรรมบางปะอิน	ขายพ้ืนท่ีในนคิมอุตสาหกรรมบางปะอิน	และให้บรกิาร

สาธารณูปโภคบางส่วนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่	4	ถนนอุดม-สรยุทธ์	(ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลขที่	308)	แยกจากถนนสายเอเซีย	(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	32)	ในพื้นที่หมู่ที่	2	ตำาบลคลองจิก	และหมู่ที่	16 

ตำาบลบางกระสั้น	 อำาเภอบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เนื่องจาก	 BLDC	 และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน	 2	 ราย	

ได้แก่	(1)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	และ	(2)	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	BLDC	จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)		

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด	รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การเช่าพื้นที่ใน

นิคมอุตสาหกรรม

เพื่อวางท่อก๊าซ

•	ค่าเช่าที่ดิน	 0.22	 1.45	 BIC	ได้เช่าที่ดินจาก	BLDC	เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โดยมี

•	เจ้าหนี้การค้า	 -	 -	 วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง	ขยาย	ใช้งาน	การบริการรักษาและ

 	 	 	 ซ่อมบำารุงระบบท่อ	(แนวท่อก๊าซธรรมชาติ)	ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ

 	 	 	 BIC	โดยเป็นราคาที่	BLDC	เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์

	 	 	 	 ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
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  ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การเช่าพื้นที่ใน

นิคมอุตสาหกรรมเพื่อวาง

ท่อไอน้ำา	และปักเสาไฟฟ้า	

•	ค่าเช่าที่ดิน	 1.24	 1.24	 BIC	ได้เช่าที่ดินจาก	BLDC	เพื่อใช้ประโยชน์ในการปักเสาไฟฟ้า	22	kV

•	เจ้าหนี้การค้า	 -	 -	 และวางท่อไอน้ำา	เพื่อขายไฟฟ้า	และไอน้ำาให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม

    บางปะอิน	โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่	BLDC	เรียกเก็บจาก

    ผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

การเช่าพื้นที่ใน

นิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็น

พื้นที่สำานักงานและ

บ้านพักพนักงาน

•	ค่าเช่าที่ดิน	 5.44	 8.16	 BIC	ทำาสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างสำานักงาน

•	เจ้าหนี้การค้า	 -	 0.69	 และเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว	ในช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ	BIC2	

    ระยะเวลา	32	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2558	ถึง	31	สิงหาคม 

    2560	โดยปัจจุบันดำาเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้ทำาการ

	 	 	 	 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับ	BLDC	แล้ว

การเช่าพื้นที่เพื่อ

วางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน	

115	กิโลโวลต์

•	ค่าเช่าที่ดิน	 0.60	 -	 BIC	ได้เช่าที่ดินจาก	BLDC	เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำาเนินการ

•	เจ้าหนี้การค้า	 -	 -	 วางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน	115	กิโลโวลต์	เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้า

     ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	โดยราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่

 	 	 	 BLDC	เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน

	 	 	 	 ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน		

การเช่าพื้นที่ติดตั้ง

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ	

(AQMs)

•	ค่าเช่าที่ดิน	 0.03	 0.03	 BIC	ได้เช่าที่ดินจาก	BLDC	เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งสถานี

•	เจ้าหนี้การค้า	 -	 -	 ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ	(AQMs)	โดยราคาค่าเช่าที่ดิน

    เป็นราคาที่	BLDC	เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่

    ใกล้เคียงกัน	 	 	
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  ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การเช่าพื้นที่เพื่อ

วางระบบสายไฟฟ้า	

22	กิโลโวลต์

•	ค่าเช่าที่ดิน	 1.30	 -	 BIC	ได้เช่าที่ดินจาก	BLDC	เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำาเนินการวาง

•	เจ้าหนี้การค้า	 -	 -	 สายไฟฟ้า	22	กิโลโวลต์	เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม

	 	 	 	 บางปะอิน	โดยราคาค่าเช่าที่เป็นราคาที่	BLDC	เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่

	 	 	 	 เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

การจ้างบริการ

•	ค่าใช้จ่ายการบริการ	 0.72	 -	 BIC	จัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้าดำาเนินงานชั่วคราวในระหว่าง

•	เจ้าหนี้การค้า	 	 	 การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม	โดยค่าจ้างอ้างอิงตามอัตราเฉลี่ยของ

    ค่าจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งดังกล่าว

   

8.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(GOL)
	 GOL	 เป็นผู้ให้สัมปทานโครงการน้ำางึม	 2	แก่	 SEAN	 (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่	 NN2)	 เป็นระยะเวลา											

25	ปี	นับตั้งแต่วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	โดย	NN2	มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษีให้กับ	GOL	

ตามระยะเวลาและอัตราที่กำาหนดในสัญญาสัมปทาน	ซึ่ง	NN2	ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ	GOL	แล้ว	นับตั้งแต่

วันเริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น	(26	มีนาคม	2554)	โดย	GOL	เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(EdL)	ซึ่ง	EdL	

ถือหุ้นในบริษัท	ผลิต-ไฟฟ้าลาว	มหาชน	 (EDL-Gen)	 ในสัดส่วนร้อยละ	75	และ	EDL-Gen	ถือหุ้น	NN2	 ในสัดส่วน										

ร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วใน	NN2	ซึ่ง	NN2	เป็นบริษัทย่อยของ	SEAN	และ	SEAN	เป็นบริษัทย่อย 

ของบริษัท	ดังนั้น	GOL	จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท	ทั้งนี้	GOL	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

  ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน		 	

(Royalty Fee) 

•	ค่าตอบแทนสัมปทาน	 1,072.78	 130.29	 SEAN	และ	NN2	ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน	ตามอัตราที่กำาหนด

•	เจ้าหนี้การค้า	 63.70	 68.93	 ให้แก่	GOL	ภายใต้ตามสัญญาสัมปทาน	ซึ่งการเข้าทำาสัมปทานดังกล่าว

   	 มีความเหมาะสม	เนื่องจากเป็นการทำาสัญญากับภาครัฐของ	สปป.ลาว 

	 	 	 	 ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำาหนดราคาที่ชัดเจน

ค่าภาษี

•	ค่าภาษี	 16.22	 13.46	 NN2	มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ	GOL	ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาสัมปทาน

•	ค่าภาษีค้างจ่าย	 2.46	 4.80	 จากวันเริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น	(วันที่	26	มีนาคม	2554)	จนถึง

	 	 	 	 วันสิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการน้ำางึม	2	โดย	NN2	ได้รับยกเว้น

	 	 	 	 ภาษีเงินได้เป็นเวลา	5	ปีแรกนับแต่วันที่เริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้า

    ในช่วงต้น	NN2	เริ่มเสียภาษีให้แก่	GOL	ตั้งแต่วันที่	27	มีนาคม	2559 

	 	 	 	 และในปี	2560	NN2	เสียภาษีให้กับ	GOL	ในอัตราร้อยละ	3
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9.	 รายการระหว่าง	บริษัทย่อยกับ	รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(EdL)
	 EdL	เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของ	สปป.ลาว	ดำาเนินธุรกิจหลักในการ

ผลิต	 จัดให้ได้มา	 และจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าใน	 สปป.ลาว	 พร้อมทั้งนำาเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า	 นอกจากนี้	 EdL												

ยังทำาหน้าที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ	ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาของ	สปป.ลาว	ด้วย	เนื่องจาก	EdL	เป็นผู้ถือหุ้น	

รายใหญ่ของ	EDL-Gen	โดยถือหุ้นร้อยละ	75	และ	EDL-Gen	ถือหุ้นร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว					

ใน	NN2	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	SEAN	และ	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ทั้งนี้	EdL	และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

  ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  

 
รายการ

 รอบบัญชีสิ้นสุด รอบบัญชีสิ้นสุด	 ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

	 	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	59	 และความสมเหตุสมผลของรายการ

การบริการด้านปฏิบัติการ

บำารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย

นาบง	และระบบส่งไฟฟ้า	

•	ค่าบริการภายใต้สัญญา	 19.52	 20.14	 SEAN	และ	NN2	ว่าจ้าง	EdL	ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการ

	 ดำาเนินการให้บริการด้าน	 	 	 และบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการ

	 ปฏิบัติการและบำารุงรักษา   ไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า	ได้แก่	สายส่งไฟฟ้า	230	กิโลโวลต์จากโครงการ

	 สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 	 	 ถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง	และสายส่งไฟฟ้า	500	กิโลโวลต์จาก

	 และระบบสายส่งไฟฟ้า	 	 	 สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงมายังจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำาโขง	โดย	EdL

•	เจ้าหนี้การค้า	 1.57	 1.71	 เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ	สปป.ลาว	อีกทั้ง

	 	 	 	 การเข้าทำาสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของ	สปป.ลาว	ซึ่งมี

	 	 	 	 ระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำาหนดราคาที่ชัดเจน

การส่งพนักงานจาก	EdL	

ปฏิบัติงานให้แก่	NN2	

•	ค่าใช้จ่ายการบริหาร	 1.49	 0.03	 EdL	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	EDL-Gen	จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงาน

	 	 	 	 ให้แก่	NN2	จำานวน	1	ราย	ในตำาแหน่งผู้อำานวยการ	(General	

	 	 	 	 Manager	-	General	Affair)	ทำาหน้าที่ดูแลงานระบบส่งของ

	 	 	 	 สถานีไฟฟ้านาบง	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2559	

	 	 	 	 โดย	NN2	จะจ่ายค่าบริการประจำาเดือนให้กับ	EdL	ตามที่	EdL	

	 	 	 	 และ	NN2	กำาหนดร่วมกัน
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	(“Corporate	Governance	Policy	

:	CG	Policy”)	เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กรและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

อีกท้ังได้เปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท	 ด้วยประสงค์ท่ีจะสื่อสารเจตนารมณ์การดำาเนินงาน									

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทไปยังสาธารณะรวมถึงได้มีการสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการดังกล่าว				

จากกรรมการไปยังผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบั	เพ่ือสรา้งการรบัรูภ้ายในองคก์รถงึสาระสำาคญัของนโยบายการกำากบัดแูล

กิจการท่ียึดถือปฏิบัติ	 อันจะทำาให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มของผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 โดยถือปฏิบัติ					

อย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 พร้อมท้ังสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน	 ผ่านกลยุทธ์ของบริษัทโดยการ

ดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟ้า	และการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบ	

จากการดำาเนินกิจการของบริษัท	 รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	 นอกจากนี้	 บริษัทยังเห็นถึงความสำาคัญของสังคม

และชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล	 ให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนด้วยการสนับสนุนชุมชนและชาวบ้านให้ได้มี								

การศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยผ่านการดำาเนินงานและกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท
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	 ท้ังน้ี	 บริษัทยังได้ดำาเนินการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์				

แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลักทรัพย์”)	8	ข้อ	ดังนี้

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	
	 สิ่งสำาคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	คือ	การได้รับความไว้วางใจ	และการสนับสนุนจาก

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้นในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากจะคำานึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้ว	บริษัทยังคำานึง

ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทุกภาคส่วน	 เช่น	พันธมิตร	 บุคลากร	 ชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม									

รอบๆ	โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทดำาเนินการ	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ	ที่มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักกับทางบริษัท	ได้แก่

-	การปฏิบัติต่อพนักงาน	

 นอกจากบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในทุกๆ	ด้านแล้ว	บริษัทได้คำานึงถึงความรับผิดชอบ 

ต่อพนักงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 โดยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	 การกำาหนดสวัสดิการท่ีเหมาะสม	

และมาตรฐานการทำางานที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจน

การสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับการทำางานเพ่ือให้									

เป็นไปตามกฎหมายที่กำาหนดไว้

-	การปฏิบัติต่อคู่ค้า

	 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อคู่ค้าตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไข												

ท่ีกำาหนดในสัญญากับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	 นอกจากน้ียังได้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า	 โดยในปี	 2560	

โครงการไฟฟ้าน้ำางึม	2	ได้ผลประเมินระดับดีเยี่ยมที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	90.67	จากการสำารวจความพึงพอใจของ

ลกูคา้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)	สำาหรบัโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่	ไดผ้ลประเมนิระดบั

ดเีย่ียมท่ีคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ	96.72	และรอ้ยละ	98.1	จากการสำารวจความพึงพอใจของลกูคา้	การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค	

(“กฟภ.”)	และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม	ตามลำาดับ

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
	 บริษัทประกอบธุรกิจ	 Holding	 Company	 จึงมีหน้าท่ีต้องสร้างกลไกท่ีแน่ใจได้ว่าการดำาเนินงานของบริษัทและ										

บริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 และต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นแม้เพียงระดับบริษัทหรือ									

บริษัทย่อยจะส่งผลกระทบเสียหายต่อการดำาเนินงาน	ความเชื่อมั่น	และภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ดังนั้น	บริษัท

และบริษัทย่อย	 จึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใส	 เป็นธรรม																			

เพ่ือผลตอบแทนท่ีดี	 ม่ันคง	 และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น	 และคำานึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง										

บริษัทจึงได้กำาหนดมาตรการดำาเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้

	 1)	 การก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นลายลักษณ์อักษร
	 	 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ

ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 จึงได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น					

ผ่านทาง	CG	Policy	และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน	(Control	Policy)											

พร้อมท้ังสื่อสารและบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับพนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกของบริษัท	

ในการน้ี	 บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการกำากับดูแล
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กิจการเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการท่ีเป็นสากล	 และใช้เป็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท										

และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล	 ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 ขอบเขต	 อำานาจหน้าท่ีของ

กรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคลากรทุกหน่วยงาน	รวมถึงนโยบายการเข้าทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

	 2)		 การใช้ข้อมูลภายใน	การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร
	 	 ของบริษัทและบริษัทย่อย
	 	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 จึงได้กำาหนดนโยบาย

การเข้าถึง	 การใช้	 และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 ผู้สอบบัญชี	 และบุคลากรทุกหน่วยงาน										

รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย	 และเพื่อกำากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	 บริษัทจึง

ไดก้ำาหนดให้กรรมการและผู้บรหิารตามนิยามของคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(“สำานักงาน	ก.ล.ต.”)	

มีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเม่ือได้รับการแต่งต้ัง	 โดยจะต้องรายงานต่อสำานักงาน	 ก.ล.ต.											

ภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ	 ขาย	

โอนหรือรับโอนภายใน	3	วันทำาการ	นับแต่วันที่มีการซื้อ	ขาย	 โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว	ทั้งนี้	คณะกรรมการ

บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวโดยกำาหนดให้มีการรายงานการถือครอง											

หลกัทรพัย์ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง	และคณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส	รวมท้ัง

เปิดเผยข้อมูลจำานวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารถือครองไว้ในรายงานประจำาปีด้วย	

	 	 นอกจากน้ัน	 บริษัทได้กำาหนดห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวนำาข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาหลักทรัพย์ท่ียังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนออกเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติ

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

และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559)	และบริษัทยังได้กำาหนดมาตรการป้องกันสำาหรับการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว	

โดยกำาหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการ	และผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดการซื้อขายหลักทรัพย์	กล่าวคือ	1	เดือนก่อนมี

การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีของบริษัท	 และภายหลังการเปิดเผยงบการเงิน	 1	 วัน	 รวมทั้ง										

ได้กำาหนดบทลงโทษและการบังคับใช้สำาหรับการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดด้วย	

	 	 ท้ังน้ี	 บริษัทได้ดำาเนินการท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้	

โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของบริษัท	เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น	 รวมท้ังให้บุคลากรของบริษัทสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยป้องกัน	 และตรวจสอบการทุจริตในองค์กร														

โดยในปี	 2560	 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์ในกลุ่มของบริษัท	 โดยการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำางาน	 รวมถึง														

การนำาระบบ	 SAP	 มาใช้	 ซึ่งทำาให้บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	 เป็นมาตรฐาน	 สามารถตรวจสอบได้	 เพื่อให้

มั่นใจว่าการดำาเนินการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	รวมทั้งยังสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้

อีกด้วย

	 3)		 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 	 บรษิทัให้ความสำาคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน	จึงไดจั้ดให้มรีะบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุในทุกกิจกรรม

ของบรษิทั	รวมถึงพัฒนาระบบการควบคมุภายในอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์	และสำานักงาน	

ก.ล.ต.	ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	
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Tradeway	Commission	(“COSO”)	ทั้งนี้	บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดำาเนินการตามกระบวนการตรวจสอบ

ภายในระดับหน่วยงานของท้ังบริษัทและบริษัทย่อย	 เพ่ือทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทำางานและกำาหนดมาตรการ

จัดการกรณีตรวจพบข้อพิรุธท่ีสุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท	 เพ่ือรายงาน									

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย	 เพ่ือให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำาเนินงาน								

ของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน	โปร่งใสตรวจสอบได้	และสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน								

อย่างครบถ้วน

	 	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	3	คน	ที่มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์	 ตลอดจนรายการได้มาจำาหน่ายไปให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง	 สมเหตุสมผล	 และ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 รวมท้ังสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ												

มีประสิทธิภาพ	

  ทั้งนี้	บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำาทุจริตคอร์รัปชั่นตามลำาดับขั้นตอน	กล่าวคือ	สำานักตรวจสอบภายใน	

ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส	 และหากพบว่ามีการกระทำาความผิดจริงจะนำาเสนอ									

ผลการตรวจสอบต่อต้นสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล	 และกรรมการผู้จัดการ	 พร้อมจัดให้มีการไต่สวนเพ่ือหาข้อสรุป										

อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	 ในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วม	 และเมื่อตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะดำาเนินการตามขั้นตอน										

ทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว	ได้แก่	การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	การเลิกจ้าง	ตลอดจนการดำาเนินการทางกฎหมาย

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

	 	 โดยในปี	2558	สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(“ปปช.”)	ได้มีการปรับปรุง

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2558	ขึ้น	บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ

กฎหมายฉบับดงักลา่ว	จึงไดม้กีารทบทวนเพ่ือกำาหนดแนวทางการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมในการป้องกันการทุจรติคอรร์ปัชัน่

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายฉบบัดงักล่าว	และในป	ี2560	ปปช.	ได้จดัทำาคูม่อืแนวทางการกำาหนดมาตรการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสมสำาหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	 และเจ้าหน้าที่ของ

องค์การระหว่างประเทศ	 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าว	 เพ่ือกำาหนดมาตรการและแนวทาง													

การควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำาเนินงานของ

บริษัทต่อไป

	 	 ท้ังน้ี	 บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกำากับดูแลและควบคุมเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจาก									

การทุจริต	สรุปได้ดังนี้

1.	 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบ	 ประเมินระบบการควบคุมภายใน	 และการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุม										

การดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีบริษัทจัดต้ังขึ้น	 เพ่ือสอบทาน												

ให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 และเป็นการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต				

หรือคอร์รัปชั่นในบริษัทและบริษัทย่อย	

2.	 จัดให้มชีอ่งทางการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน	(whistleblower)	และรายงานต่อผู้บรหิารและคณะกรรมการ

บริษัท	 หรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย	 เพ่ือให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำาเนินงานของ										

ทุกหน่วยงานมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้	 และสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

จดทะเบียนอย่างครบถ้วน



รายงานประจำาปี 2560144

3.	 จัดให้มีการไต่สวนเพ่ือหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วม	 กรณีพบว่า										

มกีารกระทำาความผิดจรงิจะนำาเสนอผลการตรวจสอบตอ่ตน้สงักดั	สายงานทรพัยากรบุคคล	และกรรมการ

ผู้จัดการ	และดำาเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากร	ได้แก่	การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร													

การเลิกจ้าง	 ตลอดจนการดำาเนินการทางกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	 และผู้มีส่วนได้เสีย													

ทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

	 4)	 การก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	(Whistleblower)
	 	 บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนท่ีน่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ	 การกระทำาผิดกฎหมาย	 หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการกระทำาทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร	

รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ	

	 	 ในปัจจุบัน	บริษัทได้กำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่าน	3	ช่องทาง	ดังนี้

1)	 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	www.ckpower.co.th/th/ir	

2)	 ผ่านทาง	E-mail	ถึงกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทโดยตรงที่	directors@ckpower.co.th	

หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่	ir@ckpower.co.th

3)	 แจ้งทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จำากัด	 (มหาชน) 

เลขที่	587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

	 	 ท้ังน้ี	 บริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ	 ซึ่งบริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทา													

ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด

	 5)	 การก�าหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร
	 	 บริษัทสื่อสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานนำานโยบายการกำากับดูแลไปใช้กับการติดต่อประสานงานกับคู่ค้า										

และบุคคลภายนอก	 เพ่ือปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และผลักดันให้คู่ค้า	 หรือบุคคลภายนอกท่ีติดต่อกับบริษัทและ

บริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด	 เพ่ือป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเป็นรปูธรรม	โดยกำาหนดมาตรการลงโทษทางวนัิยกับพนักงานท่ีมสีว่นเก่ียวขอ้งกับการกระทำาทุจรติ

คอร์รัปชั่นอย่างเข้มงวดและยกเลิกการทำาธุรกรรมกับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

	 	 ในส่วนของการดำาเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้ว	 บริษัทยังได้															

ปลูกจิตสำานึกป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	 โดยจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม											

เพ่ือสร้างจิตสำานึกและตระหนักถึงแนวทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยในปี	 2560	

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำาหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการป้องกัน															

การทุจริตในองค์กรโดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการดำาเนินงาน	การสื่อสารภายในองค์กร	การวางระบบสนับสนุน	การจัดสรร

ทรัพยากรบุคคลในการดำาเนินงาน	 ตลอดจนการควบคุมติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น					

ตลอดจนหลักสูตรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	หลักสูตรการตรวจสอบรายการทางบัญชี	-	การเงินเพื่อป้องกันและจัดการทุจริต

ในองค์กร	และหลักสูตรการวางแผนตรวจสอบตามมาตรฐานความเสี่ยง	(Risk	based	audit)	เป็นต้น



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 145

	 6)	 การก�าหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
	 	 บริษัทกำาหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน่ึงในปัจจัยความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท																	

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริต	 รวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากขั้นตอน

การดำาเนินงาน	 โดยคณะทำางานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินความเสี่ยงตามแผนการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส	 และนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง															

เพื่อพิจารณา	รวมถึงนำาเสนอประเด็นที่น่าสนใจ	และควรเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด	หากตรวจพบความเปลี่ยนแปลงหรือ

ข้อควรพิจารณาท่ีมีนัยสำาคัญ	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะนำาเสนอรายงานการพิจารณาประเมิน

ความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำาเนินธุรกิจด้วยการคำานึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน						

ตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนด	 โดยเชื่อว่าการเคารพและการให้เกียรติผู้อ่ืน	 รวมถึงการยอมรับความแตกต่าง													

ทางความคิดซึ่งกันและกัน	ถือเป็นพื้นฐานของการทำางานร่วมกัน	บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำา	 หรือพนักงานรายวันใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย	 โดยสิทธิดังกล่าว											

จะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน	 นอกจากน้ี	 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่อง									

ท่ีเกี่ยวกับการทำางาน	 เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหน่ึง							

ในการพัฒนาองค์กร	 รวมถึงการเปิดช่องทางการสื่อสารเพ่ือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก													

เพ่ือรับทราบปัญหา	 ผลกระทบ	 หรือข้อเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงอันเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย										

เพ่ือนำามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการและการกำากับดูแลของบริษัทและบริษัทย่อย	 ท้ังนี้ท่ีผ่านมาบริษัท								

ไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายและเติบโต										

อย่างย่ังยืนได้ในอนาคต	 ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นธรรม	 ยึดหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืนๆ								

ท่ีเกี่ยวข้องในการกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย	 รวมถึงการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกัน																						

ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน	 ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ	 ศาสนา	 ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด	 และมีนโยบายการพิจารณา												

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม	 โดยการพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 รวมถึง													

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ให้แก่พนักงานในระดับท่ีแข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	 อาทิเช่น																

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำาปี	 และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ	 ท้ังน้ี	

บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานแต่ละระดับไว้เท่าเทียมกัน	ไม่มีการแบ่งแยกเพศ	ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน

ประจำาหรือพนักงานรายวันที่ปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ

	 ท้ังนี้	 บริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง	 และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโต											

และก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยมุ่งเน้นการอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน	 รวมถึง											

การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านอ่ืนๆ	 โดยในปี	 2560	 บริษัทได้ดำาเนินการปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัท														

ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มีความชัดเจน	สามารถตรวจสอบได้	และได้นำาระบบประเมินผลในรูปแบบดัชนีชี้วัด		
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ผลสำาเรจ็	(KPIs)	ซึง่มีความชดัเจนและเป็นธรรมมาใชป้ระเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้บรหิารและพนักงาน	และนำาผลประเมนิ

ดังกล่าวประกอบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไป	 อีกท้ังบริษัทยังได้คำานึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำางานโดยคำานึงถึง

คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำางาน	 บริษัทและบริษัทย่อยได้กำาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

ในการทำางาน	 รวมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำางานตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำางาน

และสิ่งแวดล้อมในการทำางานอย่างสม่ำาเสมอตามหลักเกณฑ์	 ISO	 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน											

ณ	 สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำานักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ	 ตลอดจนการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปี								

ให้กบัพนกังานของท้ังบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นประจำาทุกปี	และกำาหนดให้พนักงานใหมต่อ้งตรวจสขุภาพกอ่นปฏิบัตงิานดว้ย	

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีจะรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี												

และมีคุณภาพชีวิตการทำางานที่ดี	

	 นอกจากนี้บริษัทยังได้รณรงค์สร้างจิตสำานึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ	 และหลักบรรษัทภิบาล	 โดยเน้นให้

สามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำาวันได้

5.	 	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	
	 เน่ืองดว้ยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำาเนินชวีติ	การผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดท่ีมรีาคาถกูและย่ังยืน	จึงถอืเป็น

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 บริษัทจึงมุ่งม่ันในการพัฒนาและสร้างสรรค์พลังงานท่ีสะอาดและเป็นประโยชน์ต่อสังคม											

และประเทศชาติ	 โดยการลงุทนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาและพลังงานแสงอาทิตย์	 ซึ่งลูกค้าของบริษัทท่ีเข้าไปลงทุน	 คือ				

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อม	 ท้ังน้ี	 บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึง									

ความสำาคัญของลูกค้าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดและบริหารจัดการโครงการไฟฟ้า

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามที่สัญญากำาหนดและเป็นการรักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า													

ดังเห็นได้จากผลประเมินความพึงพอใจที่อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม	

6.	 	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	
	 ดว้ยพันธกจิท่ีจะสรา้งผลตอบแทนท่ีดมีัน่คงพรอ้มให้ความสำาคญัในอันท่ีจะสรา้งประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการ

ต่างๆ	ต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน								

ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ทุกโครงการท่ีบริษัทเข้าลงทุน	 ล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแล							

สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาด	พลังงานหมุนเวียน	ที่สร้างมลภาวะ

น้อยท่ีสุด	 และใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เช่น	 การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำา												

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 และโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม	 เป็นต้น	บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำาเนินธุรกิจทุกขั้นตอน	 พร้อมมอบนโยบายเพ่ือปลูกจิตสำานึก														

รักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ	 ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ	รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน	ISO	อย่างเคร่งครัดพร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้

เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 อีกท้ังบริษัทให้ความสำาคัญ							

ในเรื่องความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	จึงกำาหนดมาตรการป้องกันอันตรายต่างๆ	ที่อาจ
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เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้า	และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า	 โดยโครงการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	มีการกำาหนด

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 รวมท้ังจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าว	 มีระบบการติดตาม									

ตรวจสอบ	และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ	นอกจากนี้	ยังได้นำาระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล	

(ISO	9001:2015	/	ISO	18001	:	2007	/	ISO	14001	:	2015)	มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและ

กระบวนการซอ่มบำารงุ	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการดำาเนินงานของธุรกจิ	โดยมุง่เน้นให้เกิดความปลอดภัย	และให้ความสำาคญั	

กับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงไฟฟ้า	และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า	สำาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	บริษัทผู้รับเหมา	

มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 นอกจากน้ีบริษัทมีการประชุมเรื่องความปลอดภัย	

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกับผู้รับเหมาอย่างสม่ำาเสมอ	 ในปี	 2560	 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง						

ของพนักงาน	หรือเหตุการณ์ที่ทำาให้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน	และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า

	 นอกจากนี้	บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ดังนี้
	 การด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

	 โครงการไฟฟ้าพลงัน้ำาไซยะบุร	ีมีการออกแบบทางดา้นวศิวกรรมท่ีเหมาะสม	และไดม้าตรฐานโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมยั	

ตามคำาแนะนำาของท่ีปรึกษาระดับโลกจากหลากหลายประเทศ	 ได้แก่	 Pöyry	 Energy	 Limited,	 AF-Consult	 Ltd.																			

จากประเทศสวติเซอรแ์ลนด	์Compagnie	Nationale	du	Rhône	(CNR)	จากประเทศฝรัง่เศส	และทีมกรุป๊จากประเทศไทย	

โดยโครงการเลอืกใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมยัเป็นท่ียอมรบัจากผู้ผลติชัน้นำาท่ัวโลกโดยผู้เชีย่วชาญแตล่ะดา้นเป็นผู้พิจารณาคดัเลอืก

เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีสำาคัญ	 เพ่ือให้มั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของโครงการซึ่งโครงการไฟฟ้าได้ออกแบบ							

โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยได้จัดทำาการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยได้รับความร่วมมือ									

จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำาที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งจัดทำาแผนบริหารจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาโครงการ	ผู้แทนจาก	สปป.ลาว	องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น	ประชากรในพื้นที่	และ					

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการดำาเนินการของโรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	 เน่ืองจากเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำาท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง												

จึงได้ดำาเนินโครงการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 โดยได้รับอนุญาตจากสำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้ในปี	2560	ได้ดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

-	การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์	 ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้แทน

ภาครัฐและกรรมการผู้แทนโรงไฟฟ้า	 เพ่ือทำาหน้าท่ีส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการและชุมชน	 รับเรื่อง												

ข้อร้องเรียน	ไกล่เกลี่ย	และหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน	นอกจากนี้บริษัท										

ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรอบโครงการ	อาทิเช่น	การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน										

ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์	 การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน	 และการพาตัวแทนชุมชนสัมพันธ์เย่ียมชมโครงการ										

ตลอดจนการพัฒนาชุมชนรอบโครงการ	

-	การจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำาโรงงาน	เพื่อทำาหน้าที่	ตรวจสอบ	ควบคุม	กำากับดูแล	ดำาเนินการ	และ

บำารุงรักษาระบบบำาบัดมลพิษทางน้ำา	 อากาศ	 กากอุตสาหกรรม	 หรือเครื่องจักรอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้											

สำาหรับการควบคุม	บำาบัด	หรือกำาจัดมลพิษอื่นใด	เป็นต้น
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	 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม	

	 นอกจากการดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	 บริษัทยังส่งเสริมการให้ความรู้	 ฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร	 และ						

พนักงาน	เชน่	หลกัสตูรดา้นความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน	ผู้บรหิาร	หัวหน้างาน	พนักงาน

และลกูจ้าง	หลกัสตูรการดบัเพลงิ	หลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แกเ่จ้าหน้าท่ี	พนักงานในโครงการ	และดำาเนินกจิกรรม

ท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม	 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำาปี													

รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ

สภาพแวดล้อมในช่องทางต่างๆ	 และการจัดทำาสถิติอุบัติเหตุและป้ายแสดงสถิติรายงานอุบัติเหตุ	 เป็นต้น	 รวมท้ังบริษัท									

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางาน	 เพ่ือทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย											

ตรวจสอบสภาพการทำางาน	 เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยพร้อมใช้งาน	 รายงานการประสบอันตราย	 ส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำางาน	 รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นกรณีท่ีพนักงานเจ็บป่วย	 หรือ									

ประสบอุบัติเหตุจากการทำางาน

7.	 	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	 บริษัทสำานึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรภาคธุรกิจไทย	 และเป็น							

หน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหน้าท่ีต้องดำาเนินธุรกิจด้วยสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือการพัฒนาองค์กรย่ังยืน

ควบคูไ่ปกบัการพัฒนาประเทศ	บรษิทัจึงกำาหนดนโยบายการดำาเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลายเพ่ือเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่

ด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าท่ีมีรูปแบบโครงการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงาน

อย่างเต็มท่ีเพ่ือประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศ	 ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหน่ึงท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนา

ประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป	นอกจากการคำานึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำาเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว 

บรษิทัยังคำานึงถงึการสนบัสนนุกจิกรรมทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มตา่งๆ	อย่างตอ่เน่ือง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงกจิกรรมของชมุชน

บริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ	 ท่ีบริษัทเข้าลงทุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียงและปลูกฝังสำานึกการมี									

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

8.	 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
	 บรษิทัสนับสนนุการสรา้งสรรคแ์ละการพัฒนานวตักรรมท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม	แมบ้รษิทัจะไมไ่ดเ้ป็นผู้ผลติเทคโนโลยี

แต่บริษัทมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 และความสำาเร็จในด้านต่างๆ	 ให้แก่ทุกภาคส่วน	 รวมถึงการ										

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด	 พลังงานหมุนเวียน	 และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้

พลังงานอย่างคุ้มค่า	 ซึ่งมีความจำาเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต	 โดยบริษัทและบริษัทในเครือ													

เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีมีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ	 อย่างสม่ำาเสมอ																				

โดยในปี	 2560	 บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการเข้ารับฟังบรรยาย	 อาทิเช่น	 หลักสูตรพลังงาน

ระดับผู้บริหาร	หลักสูตรเทคนิคการประเมินพลังงานไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำาหน่าย	เป็นต้น
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กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

	 บรษิทัให้ความสำาคญักบัชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดลอ้มดว้ยการทำางานบนความสมัพันธ์ท่ีย่ังยืน	เพราะเราตระหนกัเสมอ

ว่าเราเป็นสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน	 บริษัทไม่เพียงแต่สนับสนุนชุมชนรอบๆ	 โครงการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น								

แต่ยังสร้างเสริมให้ชุมชนห่างไกล	และสังคมในประเทศของเราได้มีชีวิตความป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กิจกรรม	ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา	ทอดกฐินสามัคคี	ปี	2560	ณ	วัดนาห้วย	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 และกลุ่มบริษัท	 ช.การช่าง	 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี	 ปี	 2560													

ณ	วัดนาห้วย	อำาเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ในวันอาทิตย์ที่	22	ตุลาคม	2560	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบูรณะ

ปฏิสังขรณ์อุโบสถ	ซึ่งวัดนาห้วยนี้	สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย	โดยตัวอุโบสถจึงได้ชำารุดทรุดโทรม

ไปตามกาลเวลา	
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กิจกรรม	มอบเครื่องคอมพิวเตอร์	พร้อมซอฟต์แวร์	ให้กับเด็กนักเรียน	โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง
และโรงเรียนบ้านโคกเกษม	ต�าบลโคกไทย	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา
	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์	พร้อมซอฟต์แวร์

จำานวน	 10	 เครื่อง	 ให้แก่	 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง	 และโรงเรียนบ้านโคกเกษม	 ตำาบลโคกไทย	 อำาเภอปักธงชัย												

จังหวัดนครราชสีมา	 เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากความรู้											

ในตำาราเรียน	 ซึ่งก่อนหน้าน้ี	 ท้ังสองบริษัทได้บริจาคงบประมาณจัดสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง	

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	87	พรรษา	ซึ่งเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้

กิจกรรม	มอบเงินบริจาค	ในโครงการ	“ประชารัฐร่วมใจ	ใต้ร่มพระบารมี”	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 นำาทีมผู้บริหาร	 ร่วมกับบริษัทกลุ่ม	 ช.การช่าง	 มอบเงินบริจาค	 จำานวน	

5,000,000	บาท	ในโครงการ	“ประชารัฐร่วมใจ	ใต้ร่มพระบารมี”	ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำาเนียบรัฐบาล	วันที่	4	สิงหาคม	2560 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน

และสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัย



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 151

กิจกรรม	โครงการหิ่งห้อย	ปี	2	ศูนย์การเรียนรู้ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 นอกจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้ว	บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล	บริษัท

จึงได้คืนกำาไรสู่สังคมโดยการนำาความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขจัดการปัญหาความขาดแคลน	

โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านวิศวกรรม	จึงเป็นที่มาของกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการหิ่งห้อย	ปี	1 

ท่ีผู้บริหารมีแนวคิดท่ีต้องการทำาประโยชน์เพ่ือสังคมโดยการนำาความรู้ทางด้านวิศวกรรมพลังงานขององค์กรมาปรับใช้																						

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความขาดแคลนไฟฟ้าและน้ำาสำาหรับใช้อุปโภค	บริโภคของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

ในชุมชนห่างไกล	สู่โครงการหิ่งห้อย	ปี	2	ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องโครงการหิ่งห้อย	ปี	1	โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนิน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือ	 สนับสนุน	 และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของชุมชน									

ในพ้ืนท่ีห่างไกล	 ด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน	 และเป็นการสร้าง

วฒันธรรมองคก์รให้เกดิความสามคัครีว่มกนั	โดยการใชก้จิกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสงัคม	มาเป็นแกนหลกัในการดำาเนิน

กิจกรรมดังกล่าว	

	 สำาหรับการดำาเนินงานโครงการหิ่งห้อย	ปี	2	ได้มีการจัดตั้งคณะทำางาน	และที่ปรึกษา	โดยมีการวางแผนการทำางาน	

กำาหนดขั้นตอนการทำางานร่วมกัน	 และมีการประสานงานกับศูนย์การเรียนรู้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทำางานเป็นไปอย่างราบรื่น	

และมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งการลงพื้นที่สำารวจภาคสนามเมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	 -	วันที่	 2	กรกฎาคม	2560	ที่ผ่านมา				

พบว่าศูนย์การเรียนรู้ประสบปัญหาขาดแคลน	และมีความต้องการใน	3	ปัจจัยหลัก	ดังนี้	

(1)	 ปรมิาณกระแสไฟฟ้า	ท่ีไม่เพียงพอตอ่การใชง้านเน่ืองจากศนูย์การเรยีนเป็นระบบการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม	

แต่ด้วยปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีอย่างจำากัดจึงส่งผลทำาให้ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่

(2)	 การขาดแคลนน้ำาสำาหรบัการอุปโภคและบรโิภคในฤดแูลง้เน่ืองจากไมม่แีทงคเ์พ่ือใชเ้ก็บกกัน้ำาไวใ้ช	้ซึง่สง่ผลกระทบ	

ต่อความเป็นอยู่	และการดำาเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียน

(3)	 การปรับปรุงอาคารเรียน	 พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียน	 และโรงครัว	 เน่ืองจากยังไม่ได้รับการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ี											

อาคารเรียนให้มีความแข็งแรงเหมาะสมสำาหรับการเรียนการสอน	 และการดำาเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียน														

รวมทั้งการปรับปรุงโรงครัวให้ถูกสุขลักษณะ

	 การดำาเนินงานโครงการหิ่งห้อย	ปี	2	ได้แบ่งออกเป็น	5	ภารกิจหลัก	ดังต่อไปนี้

  ภารกิจที่	1	:	 ปรับปรุงอาคารเรียน	และโรงอาหาร	พื้นที่รวม	400	ตร.ม.	

  ภารกิจที่	2	:	 งานจัดสร้างฝายกระสอบทรายทดน้ำา	ใช้กระสอบทรายรวมกว่า	7,000	ใบ	

  ภารกิจที่	3	:	 งานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำาพลังแสงอาทิตย์	Ferro-Cement	tank	ขนาด	45	ลบ.ม.	

 	 ภารกิจที่	4	:	 งานปรับปรุงบันได	และภูมิทัศน์	

	 	 ภารกิจที่	5	:	 งานเตรียมงาน	และดำาเนินงานพิธีส่งมอบโครงการหิ่งห้อย	ปี	2

	 นอกจากนี้	ในระหว่างการดำาเนินงานโครงการหิ่งห้อย	ปี	2	บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้							

พนักงานมีส่วนร่วมกับโครงการ	 โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ	แก่ผู้บริหารและพนักงาน	 เช่น																

การประกวดโลโก้	 และสโลแกนของโครงการซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	มีพนักงานสนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด									

เป็นจำานวนมาก
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	 ในกิจกรรม	โครงการหิ่งห้อย	ปี	2	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ได้ร่วมกันดำาเนินงาน										

จัดสรา้งฝายกระสอบทรายพรอ้มโซลา่รป๊ั์ม,	บ่อเกบ็น้ำาพลงัแสงอาทิตย์ขนาด	45	ลบ.ม.	ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์	

ขนาด	 6	 กิโลวัตต์	 เทพื้นอาคารเรียน	 4	 ห้อง	 โรงอาหาร	 1	 โรง	 และโรงครัว	 1	 โรง	 รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่									

ศูนย์การเรียนรู้ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ	ตำาบลเสาหิน	อำาเภอแม่สะเรียง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	โดยเริ่มดำาเนินการ	

ตั้งแต่เดือนตุลาคม	จนถึงเดือนธันวาคม	2560	และได้มีพิธีส่งมอบในวันที่	16	ธันวาคม	2560	

	 โดยโครงการหิ่งห้อยนี้	เป็นโครงการที่บริษัทได้เชิญชวนให้พนักงานที่มีจิตอาสากว่า	150	คน	เข้าร่วมกิจกรรม													

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการทำางาน	และให้พนักงานได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน	ทำาประโยชน์ให้กับสังคม	อีกทั้งยังเป็นการ

ปลูกฝังจิตสำานึกให้รู้จักการเสียสละ	ความสามัคคี	ความรับผิดชอบ	และการร่วมมือร่วมแรงในการทำาประโยชน์เพื่อสังคม

ส่วนรวม	 ซึ่งถือเป็นสิ่งสำาคัญท่ีพนักงานทุกคนต้องมีในการปฏิบัติงานร่วมกัน	 รวมถึงการทำางานเพ่ือผู้อ่ืนโดยมิได้หวัง													

สิ่งตอบแทน	ตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร
บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

 

1. ภ�พรวมของก�รดำ�เนินธุรกิจ
	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน	(Holding	Company)	

ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ	 ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน	 6	 บริษัท	 ซึ่งผลิตไฟฟ้าจาก

แหล่งพลังงาน	3	ประเภท	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา	จำานวน	2	โครงการ	คือ	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2	

(“NN2”)	ดำาเนินการโดย	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	(“SEAN”)	และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา	ไซยะบุรี	

(“Xayaburi	HPP”)	ดำาเนินการโดยบรษิทั	ไซยะบุร	ีพาวเวอร	์จำากดั	(“XPCL”)	ซึง่โครงการอยู่ระหวา่งการกอ่สรา้ง	โครงการ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	(Cogeneration)	จำานวน	2	โครงการ	(“BIC1”	และ	“BIC2”)	ดำาเนินการโดย	บริษัท	บางปะอิน	

โคเจนเนอเรช่ัน	จำากัด	(“BIC”)	และโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	จำานวน	3	โครงการ	ดำาเนินการโดยบริษัท	บางเขนชัย	

จำากัด	(“BKC”)	บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จำากัด	(“CRS”)	และ	บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด	(“NRS”)

 
* กำ�ลังก�รผลิตติดตั้งรวม

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

พลังน้ำ�
1,900 MW

พลังคว�มร้อนร่วม
238 MW

พลังแสงอ�ทิตย์
22 MW

บริษัท เซ�ท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จำ�กัด

(SEAN)

บริษัท ไชยะบุรี 
พ�วเวอร์ จำ�กัด

(XPCL)

บริษัท บ�งเขนชัย จำ�กัด 
(BKC) 

บริษัท เชียงร�ย โซล่�ร์ 
จำ�กัด (CRS) 

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

บริษัท ไฟฟ้�น้ำ�งึม 2 
จำ�กัด (NN2)

56% 30%
100%

30%

30%

65%

75%

615 MW*

1,285 MW* บ�งปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น

โครงก�ร 1
(BIC1)

118 MW*

บริษัท บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จำ�กัด (BIC)

บ�งปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น

โครงก�ร 2
(BIC2)

120 MW*

238 MW*

8 MW*

8 MW*

6 MW*
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2. เหตุก�รณ์สำ�คัญในปี 2560
 2.1 คว�มคืบหน้�ของก�รก่อสร้�งโครงก�รโรงไฟฟ้�พลังนำ้� ไซยะบุรี
	 	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา	ไซยะบุรี	เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาแบบฝายน้ำาล้น	(Run-of-River	Hydropower	

Plant)	 มีกำาลังการผลิตติดต้ัง	 1,285	 เมกะวัตต์	 ต้ังอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	ความคืบหน้า										

การก่อสร้างโครงการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คิดเป็นประมาณร้อยละ	88	และมีกำาหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์					

ในเดือนตุลาคม	2562

 2.2 ก�รข�ยหุ้นกู้ของบริษัท ไฟฟ้�นำ้�งึม 2 จำ�กัด
	 	 เมื่อวันที่	 5	 ตุลาคม	 2560	 บริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	 2	 จำากัด	 (“NN2”)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 ได้ออก							

และเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	 ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 จำานวน	 6,000.0	 ล้านบาท									

แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.59	ต่อปี	จำานวน	1,000.0	ล้านบาท	หุ้นกู้อายุ	7	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

3.48	ต่อปี	จำานวน	1,400.0	ล้านบาท	และหุ้นกู้อายุ	10	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.69	ต่อปี	จำานวน	3,600.0	ล้านบาท	

โดย	NN2	ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากบริษัท	ทริสเรทติ้ง	จำากัด	ที่ระดับ	“A”	และมีแนวโน้มอันดับเครดิต	“คงที่”	

ในขณะที่หุ้นกู้ของ	NN2	ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ	“A-”	และมีแนวโน้มอันดับเครดิต	“คงที่”	โดย	NN2	ได้นำาเงิน

จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจำานวน	6,000.0	ล้านบาท	ชำาระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินบาท	เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

 2.3 โครงก�รโรงไฟฟ้�บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงก�ร 2 (“BIC2”) เริ่มเดินเครื่องเชิงพ�ณิชย์
  โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน	โคเจนเนอเรชัน่	โครงการ	2	เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม	(Cogeneration) 

มีกำาลังการผลิตติดตั้ง	 120	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เริ่มเดินเครื่อง							

เชิงพาณิชย์	ในวันที่	29	มิถุนายน	2560	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(Power	Purchase	Agreement:	PPA)	กับการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำานวน	90	เมกะวัตต์	ระยะเวลา	25	ปี	และมีสัญญาจำาหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการ	

อุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

 2.4 จ่�ยเงินปันผลจ�กผลประกอบก�รปี 2559
	 	 เมื่อวันที่	25	เมษายน	2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ประจำาปี	2560	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

จากผลประกอบการปี	 2559	 และการจัดสรรเงินกำาไรไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย	 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ																	

0.06	บาท	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	442.2	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	40.41	ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	

และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมายจำานวน	 54.8	 ล้านบาท	 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่

ปรากฏชื่อ	ณ	วันกำาหนดสิทธิผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	ในวันที่	22	มีนาคม	2560	และจ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่	18	

พฤษภาคม	2560

 

1	 คำ�นวณจ�กจำ�นวนเงินปันผลจ่�ยสำ�หรับผลประกอบก�รปี	2559	ห�รด้วยกำ�ไรสุทธิที่ร�ยง�นในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัทฯ	ประจำ�ปี	2559
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3. ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นต�มงบก�รเงินรวมสำ�หรับปี 2560
หน่วย:	ล้านบาท

  รายปี เปลี่ยนแปลง

 รายการ 2559 2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำา	 6,256.1	 6,773.7	 517.6	 8.3

รายได้ค่าบริหารโครงการ	 62.7	 105.0	 42.3	 67.5

รายได้อื่น	 40.4	 51.2	 10.8	 26.7

รวมรายได้ 6,359.2 6,929.9 570.7 9.0

หัก	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 4,941.2	 5,224.0	 282.8	 5.7

ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในกิจการ	 (25.0)	 5.2	 30.2	 120.8

	 ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

กำาไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	 (44.6)	 (119.3)	 (74.7)	 (167.5)

กำาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษ ี 1,348.4 1,591.7 243.3 18.0

หัก	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 1,140.6	 1,267.9	 127.3	 11.2

หัก	ภาษีเงินได้	 13.6	 16.3	 2.7	 19.9

หัก	กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย	 139.0	 148.7	 9.7	 7.0

ที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 55.1 158.8 103.7 188.2

	 ในปี	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ	158.8	ล้านบาท	ปรับตัวเพิ่มขึ้น	

103.7	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	188.2	จากปีก่อน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 3.1 ร�ยได้จ�กก�รข�ยไฟฟ้�และไอนำ้�

 ปริมาณการ  

 ขายไฟฟ้า/ไอน้ำา เปลี่ยนแปลง รายได้ เปลี่ยนแปลง

 (ล้านหน่วย)/(ตัน)  (ล้านบาท)

 2559 2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2559 2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายไฟฟ้า        

•	NN2	 2,108.9	 1,857.3	 (251.6)	 (11.9)	 3,814.9	 3,318.3	 (496.6)	 (13.0)

•	BIC	 752.7	 1,117.2	 364.5	 48.4	 2,232.1	 3,251.2	 1,019.1	 45.7

•	BKC	 13.4	 12.7	 (0.7)	 (5.2)	 147.8	 139.8	 (8.0)	 (5.4)

รวม 2,875.0 2,987.2 112.2 3.9 6,194.8 6,709.3 514.5 8.3

รายได้จากการขายไอน้ำา        

•	BIC	 97,503.4	104,644.8	 7,141.4	 7.3	 61.2	 64.3	 3.1	 5.1

รวม     6,256.1 6,773.7 517.6 8.3
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	 	 ในปี	 2560	 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำา	 (รวมเงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า)											

จำานวน	6,773.7	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	517.6	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.3	จากปีก่อน	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

•	NN2:	รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง	496.6	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	13.0	เนื่องจากปริมาณน้ำาที่ไหล

เขา้สูอ่่างเกบ็น้ำาของโครงการน้ำางมึ	2	โดยรวมในปี	2560	มปีรมิาณลดลงเมือ่เทียบกบัปีกอ่น	NN2	จึงประกาศ

ความพร้อมจ่ายไฟฟ้าลดลงตามหลักการบริหารจัดการน้ำาอย่างระมัดระวัง	 เพ่ือรักษาระดับน้ำาให้มีปริมาณ											

เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าตลอดทั้งปี	2560	ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงปี	2560	

ส่งผลให้รายได้ส่วนที่เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ	มีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ปริมาณน้ำาไหลเข้าและระดับน้ำาในอ่างเก็บน้ำาของโครงการน้ำางึม 2

  ปี 2559 ปี 2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ปริมาณน้ำาไหลเข้าอ่างเก็บน้ำารวม	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	 5,360.5	 5,104.3	 (256.2)	 (4.8)

ระดับน้ำาในอ่างเก็บน้ำา	ณ	สิ้นปี	(เมตรเหนือระดับน้ำาทะเลปานกลาง)	 371.1	 364.1	 (7.0)	 (1.9)
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ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2

หน่วย	:	ล้านหน่วย

  รายปี เปลี่ยนแปลง

 ประเภทไฟฟ้า 2559 2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

PE(1)	 2,031.5	 1,829.1	 (202.4)	 (10.0)

	 การใช้	PE	Account(2)	 -	 -	 -	 -

ปริมาณการขาย PE 2,031.5 1,829.1 (202.4) (10.0)

SE(3)	 70.6	 24.6	 (46.0)	 (65.2)

	 การใช้	SE	Account(4)	 -	 -	 -	 -

ปริมาณการขาย SE 70.6 24.6 (46.0) (65.2)

ปริมาณการขาย EE(5) - - - -

ปริมาณการขาย TE(6) 6.8 3.7 (3.1) (45.6)

รวม 2,108.9 1,857.3 (251.6) (11.9)

(1)	พลังง�นไฟฟ้�หลัก	(Primary	Energy	หรือ	PE)	คือ	ไฟฟ้�ที่สัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�ได้กำ�หนดเป้�หม�ยรับซื้อปีละ	2,218	ล้�นหน่วย	(Annual	Supply	Target)	
โดยแต่ละวันส�ม�รถผลิตได้ไม่เกิน	16	ชั่วโมง	ทั้งนี้	ก�รที่	NN2	ผลิต	PE	ได้ต่ำ�กว่�เป้�หม�ยไม่ถือว่�	NN2	ปฎิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�

(2)	 บัญชีสำ�รองไฟฟ้�หลัก	 (PE	 Account)	 คือ	 บัญชีท่ีใช้บันทึกปริม�ณไฟฟ้�หลักท่ีส�ม�รถผลิตได้เกินปริม�ณไฟฟ้�หลักเป้�หม�ย	 เพ่ือนำ�ไปเบิกใช้ในปีท่ีมี												
ปริม�ณน้ำ�น้อยจนไม่ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

(3) พลังง�นไฟฟ้�รอง	(Secondary	Energy	หรือ	SE)	คือ	ไฟฟ้�ที่ผลิตและจำ�หน่�ยได้เฉพ�ะในเดือนสิงห�คม	กันย�ยน	และตุล�คมของทุกปี	 โดยสัญญ�																
ซื้อข�ยไฟฟ้�กำ�หนดเป้�หม�ยรับซื้อปีละ	92	ล้�นหน่วย	(Annual	Supply	Target)	ทั้งนี้	ก�รที่	NN2	ผลิต	SE	ได้ต่ำ�กว่�เป้�หม�ยไม่ถือว่�	NN2	ปฎิบัติ
ผิดเงื่อนไขของสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�

(4) บัญชีสำ�รองไฟฟ้�รอง	 (SE	 Account)	 คือ	 บัญชีท่ีใช้บันทึกปริม�ณไฟฟ้�รองท่ีส�ม�รถผลิตได้เกินปริม�ณไฟฟ้�รองเป้�หม�ย	 เพ่ือนำ�ไปเบิกใช้ในปีท่ีมี									
ปริม�ณน้ำ�น้อยจนไม่ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

(5)	 พลังง�นไฟฟ้�ส่วนเกิน	(Excess	Energy	หรือ	EE)	คือ	ไฟฟ้�ส่วนเกินที่เกิดขึ้นเมื่อปริม�ณน้ำ�มีม�กกว่�ค�ดก�รณ์ทำ�ให้ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้ม�กกว่�จำ�นวน	
PE	และ	SE	ซึ่ง	NN2	ได้แจ้งล่วงหน้�ต่อก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต	(กฟผ.)	ไว้แล้วในแต่ละเดือน

(6)	พลังง�นไฟฟ้�ระหว่�งก�รทดสอบ	(Test	Energy	หรือ	TE)	คือ	ไฟฟ้�ที่จำ�หน่�ยในช่วงทดสอบโรงไฟฟ้�

•	BIC:	 รายได้จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น	 1,019.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	45.7	ขณะที่รายได้จากการ						

ขายไอน้ำาเพิ่มขึ้น	3.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.1	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก	(1)	ปริมาณการขายไฟฟ้า

ในช่วงไตรมาส	3	และไตรมาส	4	ปี	2560	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	จาก	BIC2	ที่เริ่ม

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2560	และทยอยเพิ่มกำาลังการผลิตไฟฟ้าเต็มศักยภาพมากขึ้น

ตามลำาดับ	และ	 (2)	ปริมาณการขายไอน้ำาในปี	 2560	 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	ตามความต้องการของ

ลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ BIC

หน่วย	:	ล้านหน่วย

  รายปี เปลี่ยนแปลง

 ผู้ซื้อไฟฟ้า 2559 2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	(กฟผ.)	 616.6	 959.1	 342.5	 55.5

ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	 136.1	 158.1	 22.0	 16.2

รวม 752.7 1,117.2 364.5 48.4
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• BKC:	รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง	8.0	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	5.4	เนื่องจากความเข้มแสงเฉลี่ยโดยรวม	

ของปี	 2560	 ลดลงจากปีก่อน	 ประกอบกับมีการซ่อมบำารุงแผงโซล่าร์เซลล์และปรับปรุงระบบสายไฟในช่วง

ไตรมาส	3	ปี	2560	เพ่ือพัฒนาประสทิธภิาพโดยรวมของโรงไฟฟ้าในระยะยาว	สง่ผลให้ปรมิาณการขายไฟฟ้า

ในปี	2560	ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

 3.2 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น
หน่วย:	ล้านบาท

  รายปี เปลี่ยนแปลง

 รายการ 2559 2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำา	 3,553.4	 4,219.0	 665.6	 18.7

	 ค่�เชื้อเพลิง	 1,462.0	 2,089.6	 627.6	 42.9

	 ค่�เสื่อมร�ค�	 1,323.6	 1,421.5	 97.9	 7.4

	 ค่�ดำ�เนินก�รและซ่อมบำ�รุง	 518.7	 461.9	 (56.8)	 (11.0)

	 ค่�สัมปท�น	 130.3	 113.3	 (17.0)	 (13.0)

	 อื่นๆ	 118.9	 132.8	 13.9	 11.7

ค่าสิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าตัดจำาหน่าย	 521.3	 521.3	 -	 -

ต้นทุนบริหารโครงการ	 57.0	 69.5	 12.5	 21.9

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 809.5	 414.2	 (395.3)	 (48.8)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 4,941.2 5,224.0 282.8 5.7

  ในปี	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานจำานวน	5,224.0	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	282.8	ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.7	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

• ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำาเพิ่มขึ้น	665.6	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	18.7	โดยส่วนใหญ่มาจาก	(1)	ค่าเชื้อเพลิง	

ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ	BIC2	ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน	2560	(2)	ค่าเสื่อมราคา	

ที่เพิ่มขึ้นจากการเริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคาของ	BIC2	ภายหลังจากเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	(3)	ค่าดำาเนินการ

และซ่อมบำารุงของ	 NN2	 ท่ีลดลงจากค่างานซ่อมแซมและบำารุงรักษาท่ีลดลงและจากการบริหารจัดการ											

ค่าดำาเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และ	(4)	ค่าสัมปทานของ	NN2	ที่ลดลงตามรายได้ขายไฟฟ้า

• ต้นทุนบริหารโครงการเพิ่มขึ้น	12.5	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	21.9	เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างค่าใช้จ่าย	

ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการโครงการต่างๆ	ของบริษัทฯ	มากยิ่งขึ้น

•	ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง	395.3	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	48.8	ส่วนใหญ่มาจากการตัดจ่ายต้นทุน

โครงการระหว่างก่อสร้างโครงการน้ำาบาก	 หลังจากยกเลิกการพัฒนาโครงการในปี	 2559	 ซึ่งเป็นรายการ											

ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
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 3.3 ก�รรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไร/ข�ดทุนจ�กเงินลงทุนในกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
	 	 ในปี	2560	บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน	XPCL	(บริษัทร่วม)	จำานวน	25.9	ล้านบาท	ซึ่งมีผล

ขาดทุนลดลง	 26.4	 ล้านบาท	 หรือขาดทุนลดลงร้อยละ	 50.5	 จากปีก่อน	 เนื่องจากมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ							

ค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยเมื่อรวมส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน	CRS	และ	NRS	(กิจการที่ควบคุมร่วมกัน) 

จำานวน	31.1	ล้านบาท	ซึ่งมีผลกำาไรเพิ่มขึ้น	 3.7	ล้านบาท	หรือกำาไรเพิ่มขึ้นร้อยละ	13.5	จากปีก่อน	 เนื่องจากมีการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น	 จึงทำาให้บริษัทฯ	 มีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการ							

ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมสุทธิเท่ากับ	5.2	ล้านบาท

 3.4 ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
	 	 ในปี	 2560	บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำานวน	119.3	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 74.7	

ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	167.5	จากปีก่อน	สาเหตุหลักเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากปีก่อนเมื่อเทียบกับ	

ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 รับรู้ผลขาดทุนจากการแปลงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ							

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

 3.5 ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน
	 	 ในปี	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำานวน	1,267.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	127.3	ล้านบาท	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	11.2	จากปีก่อน	ส่วนใหญ่มาจากการเริ่มรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ระยะยาวของ	BIC2	หลังเริ่มเดินเครื่อง														

เชิงพาณิชย์	ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ของบริษัทฯ	ที่เพิ ่มขึ้นตามจำานวนงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่มากกว่าปีก่อน	เนื่องจาก																					

การออกและเสนอขายเกิดขึ้นเมื่อกลางปี	2559	และการตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมจากการรีไฟแนนซ์ของ	NN2	เป็นหลัก

 3.6 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้
	 	 ในปี	 2560	 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำานวน	 16.3	 ล้านบาท	 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายภาษี									

ของ	SEAN	จำานวน	16.2	ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายภาษีของ	BKC	จำานวน	0.1	ล้านบาท

4. ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน
 4.1 สินทรัพย์
 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม	60,461.6	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,156.3	ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.0	จากสิ้นปี	2559	โดยมีสาเหตุหลักจาก

•	เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	1,928.8	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	46.0	เนื่องจากบริษัทฯ	ขายคืนหน่วยลงทุน						

ในกองทุนรวม	เพื่อทยอยนำาเงินไปชำาระเพิ่มทุนใน	XPCL	และ	BIC

•	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	442.5	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	61.5	ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าไฟ

ค้างรับของ	BIC

• เงินลงทุนในบริษัทร่วม	(XPCL)	เพิ่มขึ้น	1,736.9	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	28.5	จากการทยอยชำาระเงิน	

เพิ่มทุนให้กับ	XPCL
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•	ตน้ทุนโครงการระหวา่งกอ่สรา้งลดลง	2,280.2	ลา้นบาท	หรอืลดลงรอ้ยละ	48.1	จากการปรบัการรบัรูโ้ครงการ

ก่อสร้าง	BIC2	ที่แล้วเสร็จไปเป็นรายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ซึ่งลดลงมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุน

โครงการระหว่างก่อสร้างของโครงการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง

•	ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	 4,496.5	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 83.7	 ส่วนใหญ่มาจากการปรับ									

การรับรู้โครงการก่อสร้าง	BIC2	ที่แล้วเสร็จมาจากรายการต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

 4.2 หนี้สิน
 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม	29,803.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,003.9	ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.5	จากสิ้นปี	2559	โดยมีสาเหตุหลักจาก

•	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	552.5	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	107.8	ส่วนใหญ่มาจากค่าเชื้อเพลิง

ค้างจ่ายโดยรวมของ	BIC

•	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง	5,551.7	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	23.1	ส่วนใหญ่มาจาก	NN2	

นำาเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชำาระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน

•	หุ้นกู้เพิ่มขึ้น	5,950.5	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	149.0	จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ	NN2	จำานวน	

6,000.0	ล้านบาท

 4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	30,658.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	152.4	

ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.5	 จากสิ้นปี	 2559	 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ

ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากการทยอยรับรู้ผลขาดทุนบางส่วนตามการชำาระเงินกู้สกุลเงินสหรัฐในไตรมาส	1	และ

ไตรมาส	3	ปี	2560	ของ	NN2	และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่าขึ้นในปี	2560	เมื่อเทียบกับปีก่อน

5. ก�รวิเคร�ะห์กระแสเงินสด
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	จำานวน	2,197.5	ล้านบาท	

ลดลง	82.1	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	3.6	จากสิ้นปี	2559

	 บรษิทัและบรษิทัย่อย	มกีระแสเงนิสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมดำาเนินงาน	จำานวน	3,378.6	ลา้นบาท	และมกีระแสเงนิสด

สุทธิใช้ไป	 แบ่งเป็น	 (1)	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 จำานวน	 2,764.1	 ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการ						

ชำาระเงินเพิ่มทุนให้กับ	XPCL	และการจ่ายค่าก่อสร้างโครงการ	BIC2	และค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้า

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 และ	 (2)	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 จำานวน	 685.4	 ล้านบาท												

โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี	 2560	 ของบริษัทและบริษัทย่อย	 และการจ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน				

ของบริษัท
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6. อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

 รายปี 

ความสามารถในการทำากำาไร 2559 2560 เปลี่ยนแปลง

อัตรากำาไรขั้นต้น	(%)	 35.0	 30.6	 (4.4)

อัตรากำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	ภาษี		 50.5	 51.2	 0.7

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	(%)

อัตรากำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	(%)*	 0.9	 2.3	 1.4

กำาไรต่อหุ้น	(บาท)*	 0.007	 0.022	 0.015

ความสามารถในการชำาระหนี ้ ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(เท่า)	 0.94	 0.97	 0.03

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ	 0.67	 0.74	 0.07

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(เท่า)

ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 5.15	 2.36	 (2.79)

*	คิดจ�กกำ�ไร	(ข�ดทุน)	ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 ในปี	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ	30.6	ลดลงร้อยละ	4.4	จากปีก่อน	สาเหตุหลักมาจาก			

การเพิ่มขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายจากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ	BIC2	ซึ่งมีกำาไรขั้นต้นต่ำากว่า	NN2	และ	BKC	

จากค่าเชื้อเพลิง

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 ภาษี	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายร้อยละ	 51.2						

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ	0.7	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	มีอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ	2.3	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.4	จากปีก่อน	และ

มีกำาไรต่อหุ้น	0.022	บาท	เพิ่มขึ้น	0.015	บาทต่อหุ้นจากปีก่อน	โดยมีสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากการตัดจ่ายต้นทุน

โครงการระหว่างก่อสร้างโครงการน้ำาบาก	ที่ทำาให้อัตราส่วนกำาไรของปี	2559	ต่ำากว่าปี	2560

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 0.97	 เท่า											

เพ่ิมขึ้น	 0.03	 เท่าจากสิ้นปี	 2559	 มีอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 0.74	 เท่า														

เพิ่มขึ้น	 0.07	 เท่าจากสิ้นปี	 2559	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมของโครงการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้าย่อยนาบงและโครงการ	BIC2	ที่เพิ่มขึ้นในปี	2560	และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง	2.36	 เท่า	ลดลง	2.79	 เท่าจาก									

สิ้นปี	2559	สาเหตุหลักมาจากการชำาระเงินเพิ่มทุนให้กับ	XPCL	และ	BIC2	และเจ้าหนี้ค่าเชื้อเพลิงค้างจ่ายโดยรวมของ	

BIC	ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ	BIC2	ทั้งนี้ในภาพรวม	บริษัทยังคงมีความสามารถที่จะปฎิบัติตาม

เงื่อนไขข้อกำาหนดของหุ้นกู้ของบริษัท	 ท่ีจะต้องดำารงอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม																

ให้ไม่เกินกว่า	3.00	เท่า	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สองและ	ณ	วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี	และมีความเพียงพอ	

ของสภาพคล่องในเกณฑ์ที่ดี
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ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

คว�มเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)																	

ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	2560	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึง

หมายเหตสุรปุนโยบายการบัญชท่ีีสำาคญั	และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั	ซีเค	พาวเวอร	์จำากัด	(มหาชน)	

ด้วยเช่นกัน

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร ์

จำากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค													

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจ้า	ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุม่บรษิทั

ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ								

งบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ	 ตามท่ีระบุในข้อกำาหนดน้ันด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่า											

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ 
	 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ													

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ	

ตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ								

ในงบการเงิน	ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ	

แสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

	 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	11	และข้อ	12	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มียอดคงเหลือ	

ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 เป็นจำานวน	12,029	ล้านบาท	ซึ่งเป็น

จำานวนเงินท่ีมีนัยสำาคัญ	 ฝ่ายบริหารจึงต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการคาดการณ์ผลการดำาเนินงาน	 และประมาณการ											

กระแสเงนิสดในอนาคตท่ีบรษิทัฯ	คาดวา่จะไดร้บัจากการลงทุน	รวมถงึการกำาหนดอัตราคดิลดและอัตราการเตบิโตในระยะยาว 

และข้อสมมติอื่นที่เหมาะสม	ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
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 ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการพิจารณาของฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและกจิการท่ีควบคมุรว่มกนั 

ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและประเมินกระบวนการพิจารณาแบบจำาลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 เลือกใช้												

ประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำาแผนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเงินลงทุนดังกล่าว	 โดยการทำาความเข้าใจ	

ในกระบวนการท่ีทำาให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว	 เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของ										

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	และสอบทานประมาณการกระแสเงินสดกับผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง	ประเมิน

อัตราคดิลดโดยวเิคราะห์ต้นทุนถวัเฉลีย่ของเงนิทุนและขอ้มลูอ่ืนๆ	และทดสอบการคำานวณประมาณการกระแสเงนิสดท่ีคาดวา่	

จะได้รับในอนาคตตามแบบจำาลองทางการเงิน	รวมถึงพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำาคัญต่อประมาณการ	

กระแสเงินสดในอนาคตโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้

 

ต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 15	 ในระหว่างปี	 2560	 บริษัทย่อยอยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง

โครงการงานปรบัปรงุและกอ่สรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	โดยตน้ทุนโครงการระหวา่งกอ่สรา้งประกอบดว้ยตน้ทุนในการกอ่สรา้ง

โรงไฟฟ้า	 อุปกรณ์เครื่องจักร	 ต้นทุนอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์	 และต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งต้นทุน												

ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจท่ีสำาคัญ

ในการพิจารณาและบันทึกต้นทุนโครงการดังกล่าว	 รวมถึงการหยุดรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนโครงการ								

หากเข้าเงื่อนไขตามที่กำาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ขา้พเจ้าไดท้ำาความเขา้ใจระบบการควบคมุภายในของบรษิทัย่อยท่ีเกีย่วขอ้งกบัระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง	การจ่ายชำาระเงนิ	

การจัดทำารายงานทางการเงิน	 รวมถึงวิธีการและดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการบันทึกรายการ	 ต้นทุนโครงการระหว่าง

ก่อสร้าง	และได้สุ่มตัวอย่างตรวจสอบรายการต้นทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี	รวมทั้งทดสอบการคำานวณและการบันทึก

ต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	และตรวจสอบว่าต้นทุนโครงการเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	นอกจากนี้	ข้าพเจ้ายังได้ประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น
	 ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอ่ืน	ซึง่รวมถงึขอ้มลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุม่บรษิทั	(แตไ่ม่รวมถงึงบการเงนิ	

และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน)	 ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของ						

ผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น

ในรูปแบบใดๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน	 คือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนน้ัน																

มีความขัดแย้งท่ีมีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	 หรือปรากฏว่า												

ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญั	ขา้พเจ้าจะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วให้ผู้มหีน้าท่ีในการกำากับดแูลทราบเพ่ือให้มกีารดำาเนินการแกไ้ข

ที่เหมาะสมต่อไป	
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คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงิน
	 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงิน													

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดทำางบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ือง									

การเปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการท่ี										

ดำาเนินงานต่อเน่ือง	 เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเน่ือง

อีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก											

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจา้อยูด่้วย	ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไ่มไ่ด้เปน็	

การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อ					

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ							

ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมนิความเสีย่งท่ีอาจมกีารแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญัในงบการเงนิ	ไมว่า่จะเกดิจาก	

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน									

และไดห้ลกัฐานการสอบบัญชท่ีีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า	ความเสีย่ง

ท่ีไมพ่บขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสีย่งท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	

การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเขา้ใจเกีย่วกับระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ	เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบให้เหมาะสม	

กับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษัท

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี										

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

•	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการท่ีดำาเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร	 และ											

สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์											

ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	
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หากขา้พเจ้าไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระสำาคัญ	ขา้พเจ้าจะต้องให้ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน	หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	ข้าพเจ้า

จะแสดงความเห็นท่ีเปลีย่นแปลงไป	ขอ้สรปุของขา้พเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชขีองขา้พเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตกุารณห์รอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัตอ้งหยุด

การดำาเนินงานต่อเนื่องได้

•	 ประเมินการนำาเสนอ	โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

•	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ															

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนด

แนวทางการควบคุมดูแล	 และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ								

ความเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่											

ได้วางแผนไว้	 ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน									

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ										

ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า

มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้

ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 

	 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล	ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการ										

ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ	ขา้พเจ้าไดอ้ธิบายเรือ่งเหลา่น้ีไวใ้นรายงานของ	

ผู้สอบบัญชี	เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

    วราพร ประภาศิริกุล

	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4579

บริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด

กรุงเทพฯ:	27	กุมภ�พันธ์	2561
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

(หน่วย	:	บาท)

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย ์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7	 2,197,480,517		 2,279,585,182		 87,181,768		 480,313,830	

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น	 7	 351,281,753		 	213,556,232		 	-		 	-	

เงินลงทุนชั่วคราว	 8	 2,266,936,735		 	4,195,714,414		 	2,095,815,133			4,088,993,554	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 6,	9	 	1,162,239,393		 	719,718,313		 	30,241,169		 	22,879,746	

อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	 	 47,335,915		 	49,227,836		 	-		 	-	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	

	 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	 	 	137,098,980		 	141,608,497		 	-		 	-	

	 อื่นๆ	 	 	131,616,711		 	66,600,886		 	3,161,630		 	3,429,437	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   6,293,990,004		 	7,666,011,360		 	2,216,399,700			4,595,616,567	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	 10	 	980,592,511		 	792,509,698		 	-		 	-	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 11	 	-		 	-			11,835,591,168			11,305,761,474	

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 12	 	291,345,757		 	272,234,417		 	192,938,970		 	192,938,970	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 13	 	7,835,861,960		 	6,098,940,274		 	7,829,798,400			6,161,749,200	

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	-	 

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		 14	 4,524,840,786		 	4,767,187,804		 	-		 	-

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	-	  

	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย	 14	 5,763,154,779		 6,042,091,585		 	-		 	-	

เงินจ่ายล่วงหน้าสำาหรับต้นทุนโครงการ	 6	 	-		 	100,268,889		 	-		 	-	

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	 15	 	2,462,947,873		 	4,743,104,366		 	-		 	-	

สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา  

	 ภายใต้สัญญาสัมปทาน	 16	 	22,167,289,937			23,240,066,101		 	-		 	-

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 17	 9,870,653,617		 	5,374,175,956		 	69,169,864		 	46,785,044	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 18	 93,669,576		 	3,783,110		 	51,286,452		 	3,394,665	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	2,631,601		 	23,052,325		 	-		 	-	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	174,622,603		 	181,840,551		 	3,028,782		 	2,070,087	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   54,167,611,000			51,639,255,076			19,981,813,636			17,712,699,440	

รวมสินทรัพย์   60,461,601,004			59,305,266,436			22,198,213,336		 22,308,316,007	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

(หน่วย	:	บาท)

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หนี้สินหมุนเวียน  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 6,	19	 	1,064,974,172		 	512,506,705		 	44,873,747		 	23,445,895	

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนด  

	 ชำาระภายในหนึ่งป	ี 	 	411,266		 	1,443,892		 	411,266		 	1,443,892	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 	

	 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ี 20	 	1,540,885,347		 	932,295,598		 	-		 	-	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 2,472,220		 	4,891,306		 	-		 	-	

เงินประกันผลงาน		 6	 	704,080		 	806,492		 	-		 	88,037	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	59,917,988		 	36,482,634		 	14,954,964		 	12,943,657	

รวมหนี้สินหมุนเวียน   2,669,365,073		 1,488,426,627		 60,239,977		 	37,921,481	

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจาก	 	

	 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ี 	 	-		 	411,266		 	-		 	411,266	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	สุทธิจาก	 	

	 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ี 20	 	16,943,411,140			23,103,707,121		 	-		 	-	

หุ้นกู้		 21	 	9,943,050,247		 	3,992,581,147		 	3,995,563,423			3,992,581,147	

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	 	 	21,265,771		 21,746,488		 	-		 	-	

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 22	 	43,419,168		 	22,577,895		 	27,325,644		 	10,096,237	

หนี้สินระยะยาวอื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6,	23	 	182,569,933		 	169,687,699		 	-		 	-	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   27,133,716,259			27,310,711,616		 	4,022,889,067			4,003,088,650	

รวมหนี้สิน   29,803,081,332			28,799,138,243		 	4,083,129,044			4,041,010,131	

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนเรือนหุ้น	 	

	 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	

	 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว  

	 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	 	 	9,522,332,101		 	9,522,332,101		 	9,522,332,101			9,522,332,101	

กำาไรสะสม  

	 จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย	 25	 	95,440,063		 	81,117,511		 	95,440,063		 	81,117,511	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	679,772,386		 	988,419,024		 	1,085,879,050			1,266,884,041	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	80,868,226		 	(218,132,295)		 	41,433,078		 	26,972,223	

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	17,748,412,776			17,743,736,341			18,115,084,292			18,267,305,876	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 12,910,106,896			12,762,391,852		 	-		 	-	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   30,658,519,672			30,506,128,193			18,115,084,292			18,267,305,876	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   60,461,601,004			59,305,266,436			22,198,213,336			22,308,316,007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

(หน่วย	:	บาท)

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กำาไรขาดทุน:	 	

รายได้  

รายได้จากการขาย	 	

	 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำา	 6	 6,672,494,872		 6,149,624,650		 -		 -	

	 รายได้จากการขายไฟฟ้า	-	เงินส่วนเพิ่มราคา

	 	 รับซื้อไฟฟ้า	 	 101,215,680		 106,431,360		 -		 -	

รายได้ค่าบริหารโครงการ	 6	 105,011,627		 62,686,196		 314,188,247		 249,254,738	

รายได้เงินปันผล	 6,	11,	12	 -		 -		 490,043,000		 1,175,374,307	

รายได้อื่น	 	

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 13,630,796		 21,790,245		 399,742		 1,132,379	

	 อื่นๆ	 	 37,526,481		 18,650,508		 38,443,970		 16,112,621	

รวมรายได้  6,929,879,456		 6,359,182,959		 843,074,959		 1,441,874,045	

ค่าใช้จ่าย  

ต้นทุนขาย	 	

	 ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำา	 6	 4,219,007,690		 3,553,411,092		 -		 -	

	 ค่าสิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

	 	 ตัดจำาหน่าย	 	 521,283,824		 521,283,824		 -		 -	

ต้นทุนการบริหารโครงการ	 	 69,522,744		 56,964,304		 139,437,679		 96,666,426	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 6	 414,208,768		 809,549,035		 253,380,247		 139,350,086	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 119,339,023		 44,645,190		 3,581		 14	

รวมค่าใช้จ่าย  5,343,362,049		 4,985,853,445		 392,821,507		 236,016,526	

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

 ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได	้ 	 1,586,517,407		 1,373,329,514		 450,253,452		 1,205,857,519	

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 12	 31,111,340		 27,366,593		 -		 -	

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 13	 (25,929,516	)	 (52,343,125	)	 -		 -	

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 	 1,591,699,231		 1,348,352,982		 450,253,452		 1,205,857,519	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 (1,267,857,721	)	 (1,140,613,414	)	 (163,802,413	)	 (110,384,359	)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได	้ 	 323,841,510		 207,739,568		 286,451,039		 1,095,473,160	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28	 (16,329,610	)	 (13,641,824	) -  - 

กำาไรสำาหรับป	ี 	 307,511,900		 194,097,744		 286,451,039		 1,095,473,160	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

(หน่วย	:	บาท)

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  

ร�ยก�รที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

	 ในภ�ยหลัง  

กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 	 16,861,597		 19,919,846		 14,460,855		 19,311,701	

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง  

	 ในกระแสเงินสด	 	 469,520,084		 76,851,828		 -		 -	

บวก	(หัก):	ผลกระทบของภาษีเงินได้	 	 (20,420,724)		 23,052,325		 -		 -	

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	 	 94,462,955		 36,234,983		 -		 -	

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 ในภายหลัง	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	 560,423,912		 156,058,982		 14,460,855		 19,311,701	

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

	 ในภ�ยหลัง  

ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลัก

	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 22	 (11,288,631	)	 107,690		 (10,933,478	)	 -	

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	 	 339,047		 -		 -		 -	

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 ในภายหลัง	 	 (10,949,584	)	 107,690		 (10,933,478	)	 -	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับป	ี 	 549,474,328		 156,166,672		 3,527,377		 19,311,701	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 	 856,986,228		 350,264,416		 289,978,416		 1,114,784,861	

การแบ่งปันกำาไร  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 158,773,091		 55,054,737		 286,451,039		 1,095,473,160	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย	 	 148,738,809		 139,043,007		

	 	 	 	 307,511,900		 194,097,744		

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 446,876,435		 153,642,107		 289,978,416		 1,114,784,861	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย	 	 410,109,793		 196,622,309		

	 	 	 	 856,986,228		 350,264,416		

กำาไรต่อหุ้น	 30	 	

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  

	 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 0.02		 0.01		 0.04		 0.15

	 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(หุ้น)	 	 7,370,000,000		 7,370,000,000		 7,370,000,000		 7,370,000,000	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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งบกระแสเงินสด  
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

(หน่วย	:	บาท)

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  

กำาไรก่อนภาษ	ี 323,841,510		 207,739,568		 286,451,039		 1,095,473,160	

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)  

	 จากกิจกรรมดำาเนินงาน  

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	 1,438,033,658		 1,338,941,061		 8,076,197		 7,262,514	

	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 (31,111,340	)	 (27,366,593	)	 -		 -	

	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 25,929,516		 52,343,125		 -		 -	

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 -		 -		 120,982,806		 -	

	 ขาดทุนจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์

	 	 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 88,877		 83,605		 38,879		 62,222	

	 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 34,088,829		 19,822,075		 -		 -	

	 ตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย	 8,628,574		 13,103,640		 3,162,276		 2,615,006	

	 ตัดจำาหน่ายต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	 -		 377,609,936		 -		 -	

	 ค่าสิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าตัดจำาหน่าย	 521,283,824		 521,283,824		 -		 -	

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 1,320,863,270		 1,196,463,589		 160,077,412		 107,681,435	

	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 9,309,719		 4,604,165		 6,295,929		 2,833,700	

	 รายได้เงินปันผล	 -		 -		 (490,043,000	)	 (1,175,374,307	)

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง  

	 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน	 3,650,956,437		 3,704,627,995		 95,041,538		 40,553,730	

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง  

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 (441,813,111	)	 500,821,449		 (7,361,423	)	 (5,155,086	)

	 อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	 (13,209,091	)	 (2,000,083	)	 -		 -	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 (32,442,739	)	 (104,826,756	)	 1,129,236		 (380,466	)

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 (958,276	)	 10,004,666		 (958,695	)	 (225,613	)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)  

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 391,643,187		 (243,014,960	)	 1,156,583		 5,967,600	

	 เงินประกันผลงาน	 (102,412	)	 711,255		 (88,037	)	 -	

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 23,435,132		 7,447,086		 2,011,307		 7,894,069	

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 3,577,509,127		 3,873,770,652		 90,930,509		 48,654,234	

	 จ่ายดอกเบี้ย	 (179,301,076	)	 (123,542,315	)	 (160,077,412	)	 (101,667,421	)

	 จ่ายภาษีเงินได้	 (19,613,026	)	 (9,331,108	)	 (861,429	)	 (446,799	)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน	 3,378,595,025		 3,740,897,229		 (70,008,332	)	 (53,459,986	)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

(หน่วย	:	บาท)

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 (141,063,022	)	 313,924,905		 -		 -	

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 (208,500,213	)	 408,831,724		 -		 -	

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 1,945,639,275		 (2,993,554,961	)	 2,007,639,276		 (2,964,126,227	)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	 -		 -		 (650,812,500	)	 -	

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	 (1,668,049,200	)	 (1,299,049,200	)	 (1,668,049,200	)	 (1,299,049,200	)

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 (2,401,184,168	)	 (3,393,180,875	)	 -		 -	

เงินจ่ายล่วงหน้าสำาหรับต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น	 -		 (100,268,889	)	 -		 -	

อาคาร	และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	 (88,566,845	)	 (26,501,443	)	 (29,896,039	)	 (5,158,548	)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ	์ 36,299		 1,273,023		 32,860		 -	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	 (56,417,638	)	 (647,740	)	 (29,701,127	)	 (610,600	)

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 -		 -		 478,043,000		 1,159,174,307	

เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 12,000,000		 16,200,000		 12,000,000		 16,200,000	

จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ	 	

			ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	 (157,978,745	)	 (75,861,673	)	 -		 -	

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	 (2,764,084,257	)	 (7,148,835,129	)	 119,256,270		 (3,093,570,268	)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	 347,137,500		 -		 -		 -	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 (5,052,387,783	)	 2,536,157,355		 -		 (470,000,000	)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	 6,000,000,000		 4,000,000,000		 -		 4,000,000,000	

จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้	 (2,815,796	)	 (383,579,254	)	 -		 -	

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้	 (55,033,213	)	 (9,193,620	)	 (180,000	)	 (9,193,620	)

จ่ายดอกเบี้ย	 (870,586,655	)	 (940,548,182	)	 -		 -	

เงินปันผลจ่าย	 (442,200,000	)	 (164,351,000	)	 (442,200,000	)	 (164,351,000	)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	 (609,532,249	)	 (1,491,967,318	)	 -		 -	

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	 (685,418,196	)	 3,546,517,981		 (442,380,000	)	 3,356,455,380	

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด

 และรายการเทียบเท่าเงินสด	 (11,197,237	)	 420,271		 -		 -	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ	ิ (82,104,665	)	 139,000,352		 (393,132,062	)	 209,425,126	

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป	ี 2,197,480,517		 2,279,585,182		 87,181,768		 480,313,830	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม  

รายการที่มิใช่เงินสด	 	

	 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	 	

	 	 เจ้าหนี้ค่าโครงการ	และเจ้าหนี้อื่น	 -		 133,925,384		 -		 -	

	 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่าย	 791,405		 142,967		 -		 -	

	 อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 20,035,375		 -		 1,505,844		 -	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น	 34,258,840		 -		 18,765,425		 -	

	 โอนอะไหล่และวัสดุคงเหลือเป็นอุปกรณ์	 15,101,012		 	-		 	-		 	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย



รายงานประจำาปี 2560174

1. ข้อมูลทั่วไป
	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำากัดเมื่อวันที่	 8	มิถุนายน	2554	และ								

มีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	

พ.ศ.	2535	 เมื่อวันที่	 6	กุมภาพันธ์	 2556	 โดยมีบริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	 (มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง									

ในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 คือ	 การลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า	 และ											

ให้บริการคำาปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ

	 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู่ที่	เลขที่	587	อาคารวิริยะถาวร	ชั้น	19	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	

เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	

2. เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน
	 2.1	 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	11	ตุลาคม	2559	ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 	 งบการเงนิฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบับท่ีบรษิทัฯ	ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย	งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 2.2	 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก)	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 

“บริษัทฯ”)	และบริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปนี้

 

  
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

 จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละ

    ประเทศ ของการถือหุ้น

     2560 2559

     ร้อยละ	 ร้อยละ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)  

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	 ลงทุนใน	 ไทย	 56	 56

	 (รวมส่วนได้เสียในบริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	 

	 จำากัด)

บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	 ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100

	 	 	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	 ผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า	 ไทย	 65	 65

	 	 	 และพลังงานอื่นทุกประเภท

บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จำากัด(1)	 ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100

บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จำากัด(1)	 ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100

บริษัท	วิส	โซลิส	จำากัด(1)	 ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

 จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละ

    ประเทศ ของการถือหุ้น

     2560 2559

     ร้อยละ	 ร้อยละ

บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จำากัด(1)	 ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100

บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จำากัด(1)	 ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ไทย	 100	 100

 (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ)  

บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	 ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า	 สาธารณรัฐ	 42	 42

(ถือหุ้นโดยบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย		 โครงการพลังน้ำา	น้ำางึม	2	 ประชาธิปไตย

เอนเนอร์จี	จำากัด	ในอัตราร้อยละ	75)	 	 ประชาชนลาว

(1) ยังไม่ได้เริ่มดำ�เนินธุรกิจก�รค้�

ข)	 บริษัทฯ	จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้	หากบริษัทฯ	มีสิทธิได้รับหรือมีส่วน

ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน	และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้	

ค)	 บริษัทฯ	นำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	มีอำานาจในการ

ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ	สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น	

ง)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ	

จ)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจาก													

งบการเงินรวมนี้แล้ว	

ฉ)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	คือ	จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย

ส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษัทฯ	 และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและ										

ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

	 2.3	 บริษัทฯ	จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

ตามวิธีราคาทุน

 

3. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่
 ก. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
	 	 ในระหวา่งปี	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยไดน้ำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2559)	 รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่	 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมี																	

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2560	มาถือปฏิบัติ	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ

การปรบัปรงุหรอืจัดให้มขีึน้เพ่ือให้มเีนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ	โดยสว่นใหญเ่ป็นการ

ปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์	การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	การนำามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
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 ข. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอน�คต
	 	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ										

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2560)	จำานวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มี

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2561	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง

หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

และอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

	 	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	จะไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

4. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ
 4.1 ก�รรวมธุรกิจ
	 	 บริษัทฯ	บันทึกบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ	บริษัทฯ	(ผู้ซื้อ)	วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจ

ด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่ซื้อ	และจำานวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอำานาจควบคุม	

ในผู้ถูกซื้อ	ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง	ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอำานาจควบคุม	(ถ้ามี)	ในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม

หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอำานาจควบคุมนั้น	

	 	 บรษิทัฯ	บันทึกตน้ทุนท่ีเกีย่วขอ้งกับการซือ้ธุรกจิเป็นคา่ใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักลา่วเกิดขึน้และเมือ่ไดร้บับรกิาร	

 

 4.2 ก�รรับรู้ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย
	 	 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า

	 	 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

	 	 รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาคิดจากปริมาณไฟฟ้าท่ีตกลงขายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต														

แห่งประเทศไทย	 (ปริมาณไฟฟ้าท่ีจ่ายจริง	 และปริมาณไฟฟ้าท่ีพร้อมจ่าย	 ซึ่งรอคำาสั่งผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต									

แห่งประเทศไทย)	ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่กำาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	

	 	 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์รวมถึงเงนิสว่นเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้าและการปรบัอัตรา

ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ	(ค่า	Ft)	สุทธิจากค่าดำาเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

	 	 รายได้ค่าบริหารโครงการ

	 	 รายได้ค่าบริหารโครงการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

	 	 ดอกเบี้ยรับ

	 	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

	 	 เงินปันผลรับ

	 	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

		 	 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย
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 4.3 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 

ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้ 

 4.4 ลูกหนี้ก�รค้�
	 	 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

สำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน	

และการวิเคราะห์อายุหนี้	

 4.5 อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
	 	 อะไหล่และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน	(ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ												

แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

 

 4.6 เงินลงทุน
ก)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์

ดังกล่าวบันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	 และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่าย									

หลักทรัพย์นั้นออกไป

ข)	 เงนิลงทุนในกจิการท่ีควบคมุรว่มกนัและบรษิทัรว่มท่ีแสดงอยู่ในงบการเงนิรวมแสดงมลูคา่ตามวธีิสว่นไดเ้สยี

ค)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 กิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุน

	 	 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 4.7 สิทธิในก�รดำ�เนินก�รผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�และค่�ตัดจำ�หน่�ย
  บริษัทฯ	บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า)	ที่ได้มาจาก	

การรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น	ณ	วันที่ซื้อธุรกิจ	ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก	สิทธิในการดำาเนินการ

ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)

	 	 บริษัทฯ	 คิดค่าตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่

ของบริษัทย่อย	 นับจากวันท่ีบริษัทฯ	 มีอำานาจควบคุมบริษัทย่อย	 หรือในกรณีท่ีบริษัทย่อยยังไม่เริ่มดำาเนินการจำาหน่าย													

กระแสไฟฟ้า	 ณ	 วันที่บริษัทฯ	 มีอำานาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น	 บริษัทฯ	 จะเริ่มคิดค่าตัดจำาหน่ายนับจากวันที่บริษัทย่อย										

เริ่มดำาเนินการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(ประมาณ	10	ถึง	27	ปี)	เเละจะมีการประเมินการด้อยค่า

ของสนิทรพัย์เมือ่มขีอ้บ่งชีว้า่สนิทรพัย์น้ันเกดิการดอ้ยคา่	บรษิทัฯ	จะทบทวนระยะเวลาการตดัจำาหน่ายและวธีิการตดัจำาหน่าย

ของสิทธิในการดำาเนินการผลิตเเละจำาหน่ายไฟฟ้าทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	 ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไร

หรือขาดทุน
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 4.8 ต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง
	 	 บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนท้ังหมดและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์	 ต้นทุน

โครงการระหว่างก่อสร้างรวมถึงค่าบริหารและจัดการโครงการ	 ค่าท่ีปรึกษา	 ค่าออกแบบ	 ดอกเบ้ียจ่าย	 และค่าใช้จ่าย													

ทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า

 4.9 สินทรัพย์โครงก�รไฟฟ้�พลังนำ้�ภ�ยใต้สัญญ�สัมปท�น
 	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	บันทึกต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา 

น้ำางึม	 2	 เป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ	 “สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาภายใต้สัญญาสัมปทาน”	 ในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาภายใต้สัญญาสัมปทานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	 เเละค่าเผ่ือการ										

ด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)	ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาภายใต้สัญญาสัมปทานคำานวณจากราคาทุน

ของสินทรัพย์	 โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานโดยประมาณ	 27	 ปี	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ใน											

การคำานวณผลการดำาเนินงาน

 4.10 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์และค่�เสื่อมร�ค�
  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	เเละค่าเผื่อการ	

ด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์	โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดังนี้

	 	 	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 5	ปี	20	ปี	และ	25	ปี

	 	 	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและอุปกรณ์	 5	ถึง	25	ปี

	 	 	 อาคาร	 20	ปี

	 	 	 อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน		 3	ปี	5	ปี	6	ปี	10	ปี	และ	20	ปี

	 	 	 ยานพาหนะ	 5	ปี

	 	 	 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	 5	ปี	10	ปี	และ	20	ปี

	 	 	 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าของบริษัทย่อย	 10	ปี	ถึง	24	ปี

	 	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

	 	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 4.11 ต้นทุนก�รกู้ยืม
	 	 ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีนำาไปใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานานในการ													

แปลงสภาพให้พร้อมใช้	 ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์น้ันจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ี

มุ่งประสงค	์สว่นต้นทุนการกูยื้มอ่ืนถอืเป็นคา่ใชจ่้ายในงวดท่ีเกดิรายการ	ตน้ทุนการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืน

ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
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 4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	 (ถ้ามี)	 ของ

สินทรัพย์นั้น	

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ								

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น	และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้น

เกิดการด้อยค่า	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จำากัดของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 คือ	 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์												

มีอายุการให้ประโยชน์	3	ปี	5	ปี	และ10	ปี

 4.13 ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 บุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ	หมายถงึ	บุคคลหรอืกิจการท่ีมอีำานาจควบคมุบรษิทัฯ	หรอืถกูบรษิทัฯ	

ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ	

	 	 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง															

โดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่ทำาให้มอิีทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคญัตอ่บรษิทัฯ	ผู้บรหิารสำาคญั	กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯ 

ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ	

 4.14 สัญญ�เช่�ระยะย�ว
	 	 สัญญาเช่าที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ

ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน	 สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือ

มลูคา่ปัจจุบันสทุธิของจำานวนเงนิท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเชา่แลว้แตม่ลูค่าใดจะต่ำากวา่	ภาระผูกพันตามสญัญาเชา่หักคา่ใชจ่้าย

ทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว	 ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	

สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

	 	 สัญญาเช่าท่ีดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป							

ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน	 จำานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไร											

หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

 4.15 เงินตร�ต่�งประเทศ
	 	 บรษิทัฯ	แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกลุเงนิบาท	ซึง่เป็นสกลุเงนิท่ีใชใ้นการดำาเนินงาน

ของบรษิทัฯ	รายการตา่งๆ	ของแตล่ะกจิการท่ีรวมอยู่ในงบการเงนิรวมวดัมลูคา่ดว้ยสกลุเงนิท่ีใชใ้นการดำาเนินงานของแตล่ะ

กิจการนั้น

	 	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันที่เกิดรายการ	 สินทรัพย์

และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงาน

	 	 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน	กำาไร

และขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของ

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
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 4.16 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์
	 	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ	

และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่า

ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน	 ท้ังนี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 4.17 ผลประโยชน์ของพนักง�น
	 	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	 โบนัส	รางวัลประจำาปี	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม												

เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

  โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯ	บริษัทย่อย	และพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วย	

เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ										

ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เงินที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	

ซึ่งบริษัทฯ	และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยคำานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 โดยใช้วิธี														

คดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว	้(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชีย่วชาญอิสระไดท้ำาการประเมนิภาระผูกพัน

ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	

	 	 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuarial	 gains	 and	 losses)	

สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 

 4.18 ประม�ณก�รหนี้สิน
	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสนิไวใ้นบัญชเีมือ่ภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตี

ไดเ้กดิขึน้แลว้	และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้ง

ภาระผูกพันนั้น	และบริษัทฯ	และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

 4.19 ภ�ษีเงินได้
	 	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	

โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากรและสัญญาสัมปทาน
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	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	 โดยใช้อัตราภาษี						

ที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ	

แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี	 รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้							

ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์

จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว	หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะไม่มี

กำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะบันทึกภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชโีดยตรงไปยังสว่นของผู้ถือหุ้นหากภาษท่ีีเกดิขึน้เกีย่วขอ้ง

กับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

 

 4.20 ตร�ส�รอนุพันธ์ท�งก�รเงินและก�รป้องกันคว�มเส่ียง
	 	 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

	 	 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงและบริษัทร่วมได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินเพ่ือบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย	คือ	สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	

	 	 ตราสารอนุพันธ์จะบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันที่เข้าทำารายการ	 และมีการวัดมูลค่า									

ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม	โดยใช้อัตราที่กำาหนดโดยตลาด	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	กำาไรหรือขาดทุนจากการ

เปลีย่นแปลงของมูลคา่ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิจะบันทึกเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิเมือ่มลูคา่ยุติธรรมเป็นกำาไร

และบันทึกเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมูลค่ายุติธรรมเป็นขาดทุน	อย่างไรก็ตาม	หากตราสารอนุพันธ์เข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็น

เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง	การบันทึกรายการกำาไรหรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรมจะขึน้อยู่กบัประเภท

ของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

	 	 การบัญชีส�าหรับการป้องกันความเสี่ยง	-	การป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด

	 	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะนำาการบัญชีสำาหรับการป้องกันความเสี่ยงมาใช้เมื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน	และสามารถวัดผลของการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน

ของกระแสเงินสดท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่ง	 ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

หรือรายการพยากรณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดในอนาคต	(Highly	probable	forecast	transactions)	และ

สามารถป้องกนัความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพจะรบัรูใ้นกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน	และเมือ่รายการท่ีมกีารป้องกนัความเสีย่ง	

จากกระแสเงินสดได้เกิดขึ้น	จะโอนกำาไรหรือขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	เป็นกำาไรหรือขาดทุนในส่วนของ	

กำาไรหรือขาดทุน	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ	 กำาไรหรือขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ไปยังส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
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 4.21 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม
	 	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน

ให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 (ผู้ร่วมในตลาด)	 ณ	 วันท่ีวัดมูลค่า	

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน																	

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี

สภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้	

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	 และ

พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	

	 	 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน													

แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 	 ระดับ	1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

	 	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่าง											

ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ้นประจำา

5. ก�รใช้ประม�ณก�รท�งบัญชี
	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณ

และการตั้งสมมติฐาน	 ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ด้วยเหตุน้ี													

ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณไว้

6. ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	 และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่าน้ัน												

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้	

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย

 2560 2559 2560 2559 การกำาหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)	 	

รายได้ค่าบริหารโครงการ	 -	 -	 209	 187	 ราคาตามสัญญา

เงินปันผลรับ	 -	 -	 478	 1,159	 ตามที่ประกาศจ่าย

รายได้อื่น	 -	 -	 1	 1	 ราคาตามสัญญา
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(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย

 2560 2559 2560 2559 การกำาหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  

เงินปันผลรับ	 -	 -	 12	 16	 ตามที่ประกาศจ่าย

  

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม  

รายได้ค่าบริหารโครงการ	 105	 63	 105	 63	 ราคาตามสัญญา

  

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

รายได้จากการขายไฟฟ้า	 3,318	 3,815	 -	 -	 ราคาตามสัญญา

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง(1)	 2,242	 4,282	 -	 -	 ราคาตามสัญญาก่อสร้าง

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำา	 2,486	 1,932	 -	 -	 ราคาตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 13	 17	 8	 9	 ราคาตามสัญญา	

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	 610	 1,492	 -	 -	 ตามที่ประกาศจ่าย

(1)	รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง	 	

	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีรายละเอียด

ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

    ลักษณะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ความสัมพันธ์ 2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)  

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

	 บริษัทย่อย	 	 -	 -	 19,893	 17,211

	 บริษัทร่วม	 	 10,258	 5,485	 10,258	 5,485

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	

	 -	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 416,902	 483,426	 -	 -

	 	 	 	 ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง

	 	 	 	 ของบริษัทย่อย

	 	 	 	 	 427,160	 488,911	 30,151	 22,696
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(หน่วย:	พันบาท)

    ลักษณะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ความสัมพันธ์ 2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

	 -	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 131	 141	 -	 -

	 	 	 	 ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง

	 	 	 	 ของบริษัทย่อย

	 -	บริษัท	น้ำาเทิน	1	พาวเวอร์	จำากัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ	 4,085	 -	 -	 -

	 	 	 	 บริษัทย่อย

	 	 	 	 	 4,216	 141	 -	 -

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-		 	 431,376	 489,052	 30,151	 22,696

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินจ่ายล่วงหน้าสำาหรับต้นทุนโครงการ -

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

	 -	บริษัท	ช.การช่าง	(ลาว)	จำากัด	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	 -	 100,269	 -	 -

  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)  

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	

	 -	บริษัท	พีที	จำากัดผู้เดียว	 เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง	 6,398	 8,413	 -	 -

	 	 	 	 ของบริษัทย่อย

	 -	 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 1,664	 1,708	 -	 -

	 	 	 	 ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง

	 	 	 	 ของบริษัทย่อย

	 -	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 14,496	 21,416	 -	 -

	 	 	 	 ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง

	 	 	 	 ของบริษัทย่อย

	 -	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ	 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น	 63,703	 68,929	 -	 -

	 	 ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ของบริษัทย่อย	

	 -		บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น	 470,247	 119,271	 -	 -

	 	 	 	 ของบริษัทย่อย

	 -	บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จำากัด	 มีกรรมการร่วมกัน	 15	 81	 -	 -

	 -		บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	 8,161	 5,458	 -	 -

	 	 	 	 	 564,684	 225,276	 -	 -
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(หน่วย:	พันบาท)

    ลักษณะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ความสัมพันธ์ 2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 ก) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

			 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	

	 	 -	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	 มีกรรมการร่วมกัน	 11,969	 23,710	 -	 -

	 	 	 (มหาชน)

 ข) เจ้าหนี้ค่าโครงการ - 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

			 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	

	 	 -	บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จำากัด	 มีกรรมการร่วมกัน	 -	 698	 -	 -

	 	 -	บริษัท	ช.การช่าง	(ลาว)	จำากัด	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	 49,184	 110,668	 -	 -

	 	 	 	 	 49,184	 111,366	 -	 -

 ค) เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

	 	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	

	 	 -	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	 มีกรรมการร่วมกัน	 985	 293	 869	 169

	 	 	 (มหาชน)

	 	 -	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	 เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง	 270	 253	 -	 -

	 	 	 จำากัด	(มหาชน)	 ของบริษัทย่อย

	 	 -		บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จำากัด	 มีกรรมการร่วมกัน	 55	 181	 -	 -

	 	 	 	 	 1,310	 727	 869	 169

  

 ง) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

	 	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	

	 	 -	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	 มีกรรมการร่วมกัน	 154	 208	 154	 208

	 	 	 (มหาชน)

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 627,301	 361,287	 1,023	 377
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(หน่วย:	พันบาท)

    ลักษณะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ความสัมพันธ์ 2560 2559 2560 2559

เงินประกันผลงาน -

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

	 -		บริษัท	พีที	จำากัดผู้เดียว	 เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง	 674	 674	 -	 -

	 	 	 	 ของบริษัทย่อย

หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่

 เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)  

	 -	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 182,570	 169,688	 -	 -

	 	 	 	 ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง

	 	 	 	 ของบริษัทย่อย

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	 2559	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน												

ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น	 111.0	 102.6	 77.4	 59.8

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 5.4	 3.3	 4.3	 1.4

รวม	 116.4	 105.9	 81.7	 61.2

7. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด/เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระผูกพันระยะสั้น
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

เงินสด	 955	 718	 300	 100

เงินฝากธนาคาร	 2,196,526	 2,278,867	 86,882	 480,214

รวม	 2,197,481	 2,279,585	 87,182	 480,314
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	 บริษัทย่อยได้จำานำาและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	

เป็นจำานวนประมาณ	1,972	ล้านบาท	(2559:	1,623	ล้านบาท)	ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้	 เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ยืม

ระยะยาวของบริษัทย่อย	 ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทย่อยสามารถถอนเงินฝากในบัญชี

ธนาคารเพื่อนำาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตามปกติได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบัญชี

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.05	ถึง	1.38	ต่อปี	

(2559:	ร้อยละ	0.05	ถึง	1.38	ต่อปี)

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น

	 บริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	 2	 จำากัด	 ได้จำานำาและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ	 ณ	 วันที่																	

31	ธันวาคม	2560	เป็นจำานวน	351	ล้านบาท	(2559:	214	ล้านบาท)	ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้	เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน										

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	 โดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวมีข้อจำากัดใน												

การเบิกใช้	เพื่อกันไว้เป็นเงินสำาหรับการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย	เงินกู้ยืมที่จะครบกำาหนดชำาระภายใน	6	เดือน

 

8. เงินลงทุนชั่วคร�ว
(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

เงินฝากประจำาธนาคาร	 1,043	 1,029	 1,043	 1,029

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	 2,221,416	 4,167,069	 2,053,339	 4,060,993

บวก:	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ

	 เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 44,478	 27,616	 41,433	 26,972

มูลค่ายุติธรรม	 2,265,894	 4,194,685	 2,094,772	 4,087,965

รวมเงินลงทุนชั่วคราว	 2,266,937	 4,195,714	 2,095,815	 4,088,994
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9. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น
(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 427,160	 488,911	 30,151	 22,696

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 727,980	 226,651	 -	 -

เงินทดรอง	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 385	 -	 -	 -

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 4,216	 141	 -	 -

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 57	 177	 57	 177

ดอกเบี้ยค้างรับ	 2,441	 3,838	 33	 7

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	 1,162,239	 719,718	 30,241	 22,880

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ยอดลูกหนี้การค้าเป็นยอดที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

10. เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระผูกพันระยะย�ว
	 บริษัทย่อยได้จำานำาและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

เป็นจำานวน	981	ล้านบาท	(2559:	793	ล้านบาท)	ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้	เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของ

กลุ่มบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวโดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวมีข้อจำากัดในการเบิกใช้	 เพ่ือกันไว้

เป็นเงินสำารองสำาหรับงานซ่อมบำารุงใหญ่โรงไฟฟ้า	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2	และจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	

ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตรงตามงวดที่ครบกำาหนดชำาระ
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	 11.2	 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมที่มีสาระสำาคัญ 

(หน่วย:	ล้านบาท)

   สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย กำาไรหรือขาดทุนที่แบ่ง เงินปันผลจ่าย

   ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำานาจควบคุม ให้กับส่วนได้เสีย ให้กับส่วนได้เสีย

   ที่ไม่มี ในบริษัทย่อย ที่ไม่มีอำานาจควบคุม ที่ไม่มีอำานาจควบคุม

   อำานาจควบคุม สะสม ในบริษัทย่อยในระหว่างปี ในระหว่างปี

  บริษัท 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

	 	 	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)	 	

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 44	 44	 11,587	 11,875	 32	 81	 581	 1,435

	 เอนเนอร์จี	จำากัด

บริษัท	บางปะอิน	 35	 35	 1,323	 887	 117	 58	 28	 57

	 โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด

	 11.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมท่ีมีสาระสำาคัญ	 ซึ่งเป็นข้อมูล										

ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	 	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย:	ล้านบาท)

  บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  บริษัท บางปะอิน

  เอนเนอร์จี จำากัด โคเจนเนอเรชั่น จำากัด

  2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน	 2,042	 2,074	 2,009	 969

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 25,778	 25,197	 9,194	 8,484

หนี้สินหมุนเวียน	 1,474	 911	 1,072	 474

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 15,935	 15,929	 6,892	 7,019

	 	 สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย:	ล้านบาท)

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  บริษัท บางปะอิน

  เอนเนอร์จี จำากัด โคเจนเนอเรชั่น จำากัด

  2560 2559 2560 2559

รายได้	 3,328	 3,833	 3,322	 2,296

กำาไร		 516	 602	 360	 190

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 448	 98	 3	 3

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 964	 699	 362	 193

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 191

	 	 สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย:	ล้านบาท)

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  บริษัท บางปะอิน

  เอนเนอร์จี จำากัด โคเจนเนอเรชั่น จำากัด

  2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 2,570		 3,185		 818		 547

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (1,988	)	 (322	)	 (1,109	)	 (2,617	)

กระแสเงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรม

	 จัดหาเงิน	 (705	)	 (3,071	)	 729		 2,210

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด

	 และรายการเทียบเท่าเงินสด	 (11	)	 -		 -		 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	

	 (ลดลง)	สุทธิ	 (134	)	 (208	)	 438		 140

 บริษัท เซ�ท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำ�กัด
	 บริษัทฯ	ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน	(Equity	Contribution	Agreement)	กับบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	

เอนเนอร์จี	จำากัด	และบริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	(ผู้กู้ร่วม)	ผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้ให้กู้เดิมของบริษัทดังกล่าว	โดยบริษัทฯ	

ตกลงให้เงินสนับสนุนสำาหรับรายได้ส่วนขาดกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการไฟฟ้า	พลังน้ำา	น้ำางึม	3	ในอนาคต	ซึ่งส่งผลกระทบ	

ต่อการผลิตไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าว	 ทำาให้บริษัทดังกล่าว	 ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมเป็นจำานวนเงิน										

ไม่เกิน	307.5	ล้านบาท	และบริษัทฯ	ตกลงให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจำานวนไม่เกิน	205	ล้านบาท	หากผู้กู้ร่วมผิดนัด

ชำาระหนี้เงินกู้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	เกี่ยวกับการกู้ยืม	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	ไม่มี

ภาระผูกพันตามสัญญาสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวแล้ว	เนื่องจากในเดือนกันยายน	2559	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	

ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มผู้ให้กู้ใหม่ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	เพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิม 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	20

	 บริษัทฯ	ได้นำาใบหุ้นของบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	ไปจำานำาไว้กับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์

ค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	ที่มีต่อกลุ่มธนาคารดังกล่าว	

 บริษัท บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด
	 บริษัทฯ	 ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับบริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จำากัด	 ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน									

และผู้ให้กู้ของบริษัทดังกล่าว	 โดยบริษัทฯ	ตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุไว้ในสัญญา	

กรณีที่ต้นทุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีมูลค่าเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	ได้รับชำาระเงินค่าหุ้นจาก								

ผู้ถือหุ้นจำานวนรวมประมาณ	998	ล้านบาท	จากการเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ	75	ของมูลค่าที่ตราไว้แต่ละหุ้น	

รวมจำานวน	 122.8	ล้านหุ้น	 และจากการเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ	 71.9	ของมูลค่าที่ตราไว้แต่ละหุ้น											

รวมจำานวน	10.7	ล้านหุ้น
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12. เงินลงทุนในกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน
 12.1 ร�ยละเอียดของกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน 

(หน่วย:	พันบาท)

     งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

   จัดตั้ง  มูลค่าตามบัญชี ราคาทุน

   ขึ้นใน สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย ของเงินลงทุน

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ 2560 2559 2560 2559 2560 2559

	 	 	 	 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	 	

บริษัท	นครราชสีมา	 ผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า	 ไทย	 30	 30	 141,843	 133,536	 85,388	 85,388

	 โซล่าร์	จำากัด	 จากแสงอาทิตย์

บริษัท	เชียงราย	 ผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า	 ไทย	 30	 30	 149,503	 138,698	 107,551	 107,551

	 โซล่าร์	จำากัด	 จากแสงอาทิตย์

	 	 	 	 	 	 291,346	 272,234	 192,939	 192,939

 12.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรและเงินปันผลรับ
	 	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินรวม	 และรับรู้

เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ	ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน เงินปันผลที่บริษัทฯ 

  กิจการที่ควบคุมร่วมกันในระหว่างปี รับในระหว่างปี

  บริษัท 2560 2559 2560 2559

บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด	 13,707	 13,645	 5,400	 5,400

บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จำากัด	 17,404	 13,722	 6,600	 10,800

รวม	 31,111	 27,367	 12,000	 16,200

 12.3 ข้อมูลท�งก�รเงินของกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน
	 	 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

   ทุนเรียกชำาระ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวมสำาหรับ กำาไรสำาหรับปี

   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ปีสิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  บริษัท 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท	นครราชสีมา	 188	 188	 719	 754	 280	 352	 119	 122	 55	 54

	 โซล่าร์	จำากัด

บริษัท	เชียงราย	 277	 277	 900	 941	 442	 528	 152	 158	 66	 54

	 โซล่าร์	จำากัด
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	 	 บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จ�ากัด

	 	 บริษัทฯ	ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น	(Shareholders	Agreement)	กับบริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด	

และผู้ถือหุ้นรายอ่ืน	 โดยบริษัทฯ	 ตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนท่ีระบุไว้ในสัญญา	 (ร้อยละ	 30)												

รวมเป็นจำานวนเงินไม่เกิน	 12.6	 ล้านบาท	 กรณีท่ีบริษัทดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน											

ตามเงื่อนไขของสัญญา

	 	 บริษัทฯ	ได้นำาใบหุ้นท้ังหมดของบริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด	ไปจำานำาไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์

ค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อธนาคาร

	 	 บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จ�ากัด

	 	 บริษัทฯ	 ได้นำาใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท	 เชียงราย	 โซล่าร์	 จำากัด	 ไปจำานำาไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์						

ค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อธนาคาร

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 13.1 ร�ยละเอียดของบริษัทร่วม 

(หน่วย:	พันบาท)

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   จัดตั้ง  มูลค่าตามบัญชี 

   ขึ้นใน สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุนของเงินลงทุน

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ 2560 2559 2560 2559 2560 2559

	 	 	 	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)	 	

บริษัท	ไซยะบุรี	 ผลิตและจำาหน่าย	 สาธารณรัฐ	 30	 30	 7,835,862	 6,098,940	 7,829,798	 6,161,749

	พาวเวอร์	จำากัด(1)	 พลังงานไฟฟ้า	 ประชาธิปไตย

		 	 ประชาชนลาว

(1)	ไม่มีมูลค่�ยุติธรรม	เนื่องจ�กหุ้นของบริษัทดังกล่�วไม่ได้ทำ�ก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 13.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
	 	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 รับรู้ส่วนแบ่งกำาไร	 (ขาดทุน)	 จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม	 และรับรู้	

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ	ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ส่วนแบ่งขาดทุนจาก  ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุน เงินปันผล

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน ที่บริษัทฯ รับ

  ในระหว่างปี ในบริษัทร่วมในระหว่างปี ในระหว่างปี

 บริษัทร่วม 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	 (25,930)	 (52,343)	 94,463	 36,235	 -	 -
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 13.3 ข้อมูลท�งก�รเงินของบริษัทร่วม
	 	 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

   ทุนเรียกชำาระ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวมสำาหรับ ขาดทุนสำาหรับปี

   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ปีสิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  บริษัท 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท	ไซยะบุรี	 22,065	 16,505	107,751	 89,846	 86,893	 74,778	 -	 -	 (86)	 (175)

	 พาวเวอร์	จำากัด

	 	 บริษัทฯ	 ได้รับภาระผูกพันเดิมที่บริษัท	 ช.การช่าง	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัท											

ไซยะบุร	ีพาวเวอร	์จำากัด	โดยบรษิทัฯ	ตกลงให้เงนิสนับสนุนแกบ่รษิทัดงักลา่วตามสดัสว่นท่ีระบุไวใ้นสญัญา	(รอ้ยละ	51.39)	

ในกรณีที่ต้นทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรีมีมูลค่าเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้	จนกว่าโครงการของบริษัทดังกล่าวจะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

	 	 ปัจจุบัน	บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	มีทุนจดทะเบียน	จำานวน	2,686.1	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	

เป็นจำานวนเงินรวม	26,861.0	ล้านบาท	ซึ่งยังเรียกชำาระค่าหุ้นดังกล่าวไม่เต็มมูลค่า	ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวจะทยอยเรียกชำาระ

ค่าหุ้นตามความจำาเป็นในการใช้เงินของโครงการ	

	 	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	ได้รับชำาระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้น	

จำานวนเงินรวม	 5,560.2	 ล้านบาท	 จากการเรียกชำาระค่าหุ้นเพ่ิมเติมในอัตราร้อยละ	 52.4	 ของมูลค่าท่ีตราไว้แต่ละหุ้น								

รวมจำานวน	1,061.1	ล้านหุ้น	

	 	 บริษัทฯ	ได้นำาใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	ไปจำานำาไว้กับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็น											

หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	ที่มีต่อกลุ่มธนาคารดังกล่าว

14. สิทธิในก�รดำ�เนินก�รผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�
(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม

 2560 2559

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	 13,203,679		 13,203,679

หัก:	สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าตัดจำาหน่ายสะสม	 (2,915,683	)	 (2,394,400	)

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	-	สุทธ	ิ 10,287,996		 10,809,279

    

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	-	สุทธิ	ประกอบด้วย    

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		 4,524,841		 4,767,188

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 5,763,155		 6,042,091

รวม	 10,287,996		 10,809,279
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15. ต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง
(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม

 2560 2559

ค่างานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ	 2,202,040	 4,273,276

ค่าบริหารและจัดการโครงการและต้นทุนอื่นๆ		 122,714	 311,665

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นระหว่างก่อสร้าง	 138,194	 158,163

รวม	 2,462,948	 4,743,104

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ยอดคงเหลือของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้าง 

สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 (2559:	 ยอดคงเหลือของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อน				

แห่งที่	2	และโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง)

	 เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2560	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งที่	2	ของบริษัทย่อยได้ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

และเริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 บริษัทย่อยจึงบันทึกรายการโอนต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว

ไปอยู่ภายใต้บัญชี	“ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์”	ในงบแสดงฐานะการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	17

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการ												

ระหว่างก่อสร้างจำานวนประมาณ	 221	 ล้านบาท	 (2559:	 115	 ล้านบาท)	 โดยคำานวณจากอัตราเงินกู้ยืม	 ร้อยละ	 2.7													

ถึงร้อยละ	3.8%	ต่อปี	และ	MLR	-	1.0	(2559:	ร้อยละ	2.8	ถึงร้อยละ	3.8%	ต่อปี	และ	MLR	-	1.0)

 

16. สินทรัพย์โครงก�รไฟฟ้�พลังนำ้�ภ�ยใต้สัญญ�สัมปท�น
	 รายการเปลีย่นแปลงของบัญชสีนิทรพัย์โครงการไฟฟ้าพลงัน้ำาภายใตส้ญัญาสมัปทานสำาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธันวาคม	

2560	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม

ราคาทุน  

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	 29,428,223

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 29,428,223

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 29,428,223

ค่าเสื่อมราคาสะสม  

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	 5,115,358

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป	ี 1,072,799

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 6,188,157

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป	ี 1,072,776

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 7,260,933

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 23,240,066

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 22,167,290

	 บริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	 2	 จำากัด	 ได้จำานองอสังหาริมทรัพย์และจำานำาสังหาริมทรัพย์ท้ังหมดของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา												

น้ำางึม	2	กับกลุ่มธนาคารผู้ให้กู้	เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ยืมระยะยาว
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(หน่วย:	พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์เช่า สำานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน     

1	มกราคม	2559	 34,395		 18,127		 6,553		 -		 59,075

ซื้อเพิ่ม	 206		 1,335		 -		 -		 1,541

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -		 (254	)	 -		 -		 (254	)

31	ธันวาคม	2559	 34,601		 19,208		 6,553		 -		 60,362

ซื้อเพิ่ม	 -		 5,218		 -		 24,740		 29,958

โอนเข้า	(ออก)	 14,833		 1,472		 -		 (16,305	)	 -

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -		 (327	)	 -		 -		 (327	)

31	ธันวาคม	2560	 49,434		 25,571		 6,553		 8,435		 89,993

ค่าเสื่อมราคาสะสม     

1	มกราคม	2559	 1,668		 4,055		 1,328		 -		 7,051

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป	ี 1,790		 4,000		 938		 -		 6,728

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

	 ส่วนที่จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -		 (202	)	 -		 -		 (202	)

31	ธันวาคม	2559	 3,458		 7,853		 2,266		 -		 13,577

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป	ี 2,153		 4,420		 938		 -		 7,511

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

	ส่วนที่จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -		 (265	)	 -		 -		 (265	)

31	ธันวาคม	2560	 5,611		 12,008		 3,204		 -		 20,823

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

31	ธันวาคม	2559	 31,143		 11,355		 4,287		 -		 46,785

31	ธันวาคม	2560	 43,823		 13,563		 3,349		 8,435		 69,170

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2559	 		 		 		 		 6,728

2560	 		 		 		 		 7,511

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯ	 มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 โดยมี											

มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน	1	ล้านบาท	(2559:	3	ล้านบาท)

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงานจำานวนหนึ่งซึ่ง																				

ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงิน

ประมาณ	91	ล้านบาท	(2559:	80	ล้านบาท)	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	1	ล้านบาท)
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	 เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2560	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งที่	2	ของบริษัทย่อยได้ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

และเริม่ดำาเนินการขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์	บรษิทัย่อยจึงบันทึกรายการรบัโอนตน้ทุนโครงการระหวา่งกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าดงักลา่ว

มาอยู่ภายใต้บัญชี	“ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์”	ในงบแสดงฐานะการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	15

	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	ได้จดจำานองที่ดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2560	จำานวนประมาณ	643	ล้านบาท	 (2559:	 676	ล้านบาท)	 ไว้กับธนาคารผู้ให้กู้	 เพื่อเป็นหลักทรัพย์								

ค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

	 บริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จำากัด	 ได้นำาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินโครงการโรงไฟฟ้าท้ังสองแห่งซึ่งมี											

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	จำานวน	8,907	ล้านบาท	(2559:	4,473	ล้านบาท)	ไปจดจำานองไว้กับ

ธนาคารผู้ให้กู้เพื่อค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

ราคาทุน	 96,696		 6,108		 53,097		 4,720

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 (3,026	)	 (2,325	)	 (1,811	)	 (1,325	)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	 93,670		 3,783		 51,286		 3,395

ค่าตัดจำาหน่ายที่รวมอยู่ในกำาไร	หรือขาดทุน

	 สำาหรับป	ี 779		 784		 565		 535

	 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี	2560	และ	2559	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี	 3,783		 3,929		 3,395		 3,329

ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 90,676		 648		 48,466		 611

ตัดจำาหน่าย	 (10	)	 (10	)	 (10	)	 (10	)

ค่าตัดจำาหน่าย	 (779	)	 (784	)	 (565	)	 (535	)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี	 93,670		 3,783		 51,286		 3,395
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19. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น
(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 564,684		 225,276		 -		 -

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 115,778		 48,023		 -		 -

เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 11,969		 23,710		 -		 -

เจ้าหนี้ค่าโครงการ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 49,184		 111,366		 -		 -

เจ้าหนี้ค่าโครงการ	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 1,685		 12,066		 -		 -

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1,310		 727		 869		 169

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 25,296		 20,711		 4,250		 9,583

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 154		 208		 154		 208

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 50,420		 20,079		 33,464		 7,349

ค่าใช้จ่ายทางการเงินค้างจ่าย	 244,494		 50,341		 6,137		 6,137

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 1,064,974		 512,507		 44,874		 23,446

20. เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน
(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม

 2560 2559

เงินกู้ยืมระยะยาว	 18,484,296		 24,036,003

หัก:	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี		 (1,540,885	)	 (932,296	)

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ี 16,943,411		 23,103,707

	 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปี	มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	 24,464,387

บวก:	 เงินกู้เพิ่มระหว่างปี	 1,818,470

หัก:	 จ่ายคืนเงินกู้	 (6,870,857	)

	 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 (61,292	)

	 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	 (469,039	)

	 	 18,881,669

หัก:	 ต้นทุนการทำารายการ	 (397,373	)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	 18,484,296
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 บริษัท ไฟฟ้�นำ้�งึม 2 จำ�กัด 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำานวน	10,840	ล้านบาท	เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2 

จำากัด	ไดล้งนามในสญัญาเงนิกูยื้มระยะยาวกบักลุม่ผู้ให้กูซ่ึ้งเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเมือ่วนัท่ี	14	กนัยายน	2559	

เพ่ือชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิมและก่อหน้ีเพ่ิม	 เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 ประกอบด้วย

วงเงินสินเชื่อ	ดังนี้

1)	 วงเงินสินเชื่อส่วนท่ี	 1	 ประกอบด้วย	 วงเงินกู้สกุลเงินบาทรวม	 10,897	 ล้านบาท	 และวงเงินกู้สกุลเงิน																		

เหรียญสหรัฐอเมริการวม	136	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	มีวัตถุประสงค์เพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิม	

2)	 วงเงินสินเชื่อส่วนท่ี	 2	 ประกอบด้วย	 วงเงินกู้สกุลเงินบาทรวม	 1,720	 ล้านบาท	 และวงเงินกู้สกุลเงิน											

เหรียญสหรัฐอเมริการวม	39	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	มีวัตถุประสงค์เพื่อชำาระต้นทุนโครงการงานปรับปรุง

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง

3)	 วงเงินค้ำาประกัน	เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำาประกันรวม	25	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ใช้ค้ำาประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4)	 วงเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงาน	 รวม	 50	 ล้านบาท	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นวงเงินสำารองในการ												

ออกหนังสือค้ำาประกัน	เพื่อชำาระค่างานต่างๆ	ที่เกิดจากการดำาเนินงานปกติทั่วไป

	 โดยอัตราดอกเบี ้ยของเงินกู ้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาท	คิดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู ้ยืมขั ้นต่ ำาลบส่วนต่างที ่กำาหนด																

(MLR	 -	margin)	ต่อปี	และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	คิดอัตราดอกเบี้ย	 LIBOR	

บวกส่วนต่างที่กำาหนด	(LIBOR	+	margin)	ต่อปี	ทั้งนี้	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	จะชำาระคืนเงินต้นทุก	6	เดือน							

รวม	29	งวด	ตามอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	โดยเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่	1	จะเริ่มชำาระคืนเงินต้น	

งวดแรกในวันที่	30	กันยายน	2559	สำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาว	ส่วนที่	2	จะเริ่มชำาระคืนเงินต้นงวดแรกในวันทำาการสุดท้าย

ของเดือนที่	30	นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก	หรือวันที่	30	กันยายน	2561	แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

	 ในเดือนตุลาคม	2560	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	ได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนของวงเงินสินเชื่อส่วนที่	1												

จำานวนเงิน	6,000	ล้านบาท	โดยเป็นการชำาระคืนเงินกู้ยืมก่อนครบกำาหนดชำาระตามสัญญา

	 นอกจากน้ี	 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว	 บริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	 2	 จำากัด	 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน													

บางประการ	เช่น	การดำารงอัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่อทุนชำาระแล้ว	ตลอดจนการค้ำาประกัน

เงนิกูยื้มระยะยาวโดยการจำานองอสงัหารมิทรพัย์และการจำานำาสงัหารมิทรพัย์ท่ีอยู่ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว	

การจำานำาใบหุ้นของบริษัท	 เซาท์อีสท์	 เอเชีย	 เอนเนอร์จี	 จำากัด	 และใบหุ้นบางส่วนของบริษัท	 ไฟฟ้า	 น้ำางึม	 2	 จำากัด										

การจำานำาและการโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร	 การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย							

ของโครงการ	และการโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	ได้เบิกเงินกู้ยืมวงเงินสินเชื่อส่วนที่	1	ครบถ้วนแล้ว 

คงเหลอืวงเงนิสนิเชือ่ท่ียังไม่ไดเ้บิกใช	้โดยเป็นวงเงนิสนิเชือ่สว่นท่ี	2	จำานวน	241	ลา้นบาท	และ	4	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	

และวงเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงานจำานวน	50	ล้านบาท



รายงานประจำาปี 2560202

 บริษัท บ�งเขนชัย จำ�กัด
	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำานวน	362	ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท	บางเขนชัย	

จำากัด	 ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงินรวมประมาณ	 703	 ล้านบาท	 เงินกู้ยืมนี้											

คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำาหักส่วนต่างที่กำาหนด	(MLR	-	margin)	ต่อปี	และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่าง

ที่กำาหนดสองครั้ง	คือในเดือนพฤศจิกายน	2557	และพฤศจิกายน	2559	เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทุกงวด	

3	เดือน	รวม	40	งวด	ตามอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้	โดยจะเริ่มชำาระหนี้เงินต้นงวดแรกในเดือนกันยายน	2555	

เงินกู้ยืมน้ีค้ำาประกันโดยการจดจำานองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษัทย่อย	 การจำานำาและการโอนสิทธิเรียกร้องใน

บัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยดังกล่าว

	 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม	บริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	เช่น	การดำารงอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เป็นต้น

 

 บริษัท บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด
	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จำากัด												

ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมสองสัญญาจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก)	 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำานวน	3,436	ล้านบาท	เป็นเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมซึ่งประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ	

3	ส่วน	ดังนี้

1)	 วงเงินสินเชื่อส่วน	A	 (Tranche	A	 Facility)	 เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน	 4,110	ล้านบาท	 โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือจ่ายชำาระตน้ทุนโครงการ	เงนิกูยื้มน้ีคดิดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงนิฝากประจำาบวกสว่นตา่ง	

ท่ีกำาหนดต่อปี	 และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างท่ีกำาหนด	 นับตั้งแต่วันท่ีเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์											

เงนิกูยื้มดงักลา่วมกีำาหนดชำาระคนืเงนิตน้ทุกงวดหกเดอืนรวม	26	งวด	ตามอัตราสว่นท่ีกำาหนดไวใ้นสญัญา

เงินกู้	โดยจะเริ่มชำาระหนี้เงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม	2557	หลังจากนั้นชำาระคืนในเดือนมิถุนายนและ

ธันวาคมของทุกปี	โดยจะชำาระคืนงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน	2569

 ในเดือนมิถุนายน	2557	ธนาคารผู้ให้กู้ได้อนุมัติการขยายระยะเวลาชำาระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวนี้	

จากเดิมชำาระคืนทุกงวดหกเดือนรวมจำานวน	26	งวด	เป็นชำาระคืนทุกงวดหกเดือนรวมจำานวน	33	งวด	

ตามอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้	โดยจะชำาระคืนเงินกู้งวดสุดท้ายในเดือนธันวาคม	2572	

2)	 วงเงินสินเชื่อส่วน	 B	 (Tranche	 B	 Facility)	 เป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมในรูป												

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 วงเงินเบิกเกินบัญชี	 และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจำานวน	 120	 ล้านบาท	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน	

3)	 วงเงินค้ำาประกันส่วน	C	(Tranche	C	Facility)	เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำาประกันจำานวน	803	ล้านบาท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ค้ำาประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และ				

การค้ำาประกันอื่นๆ	

ข)	 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำานวน	 3,900	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ยืมท่ีบริษัทดังกล่าวได้เข้าทำาสัญญาเงินกู้ยืม														

อีกฉบับหน่ึง	เพ่ือใชส้ำาหรบัโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหน่ึงของบรษิทัดงักลา่ว	ซึง่ประกอบดว้ยวงเงนิสนิเชือ่	3	สว่น	

ดังนี้

1)	 วงเงินสินเชื่อส่วน	A	 (Tranche	A	 Facility)	 เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน	 4,005	ล้านบาท	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายชำาระต้นทุนโครงการ	 เงินกู้ยืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำาบวกส่วน
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ต่างท่ีกำาหนดต่อปี	 และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างท่ีกำาหนด	 นับตั้งแต่วันท่ีเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์	

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือนรวม	 33	 งวด	 ตามอัตราส่วนท่ีกำาหนดไว้ใน										

สัญญาเงินกู้	 โดยจะเริ่มชำาระหน้ีเงินต้นงวดแรกใน	 9	 เดือนภายหลังจากวันท่ีเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์											

หรือวันท่ี	 31	 พฤษภาคม	 2561	 แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน	 หลังจากน้ันชำาระคืนในเดือนมิถุนายน									

และธันวาคมของทุกปี

2)	 วงเงนิสนิเชือ่สว่น	B	(Tranche	B	Facility)	เป็นวงเงนิกูยื้มระยะสัน้ซึง่ประกอบดว้ยวงเงนิกูยื้มในรปูตัว๋สญัญา

ใช้เงิน	วงเงินเบิกเกินบัญชี	และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจำานวน	250	ล้านบาท	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้

เป็นทุนหมุนเวียน	

3)	 วงเงินค้ำาประกันส่วน	C	(Tranche	C	Facility)	เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำาประกันจำานวน	686	ล้านบาท	

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ค้ำาประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และ											

การค้ำาประกันอืน่ๆ	

	 วงเงินกู้ยืมดังกล่าวน้ีค้ำาประกันโดยการจดจำานองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน	 เครื่องจักร	 การจำานำาและ										

การโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร	การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของ

โครงการ	และการโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	และอื่นๆ	ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้	

	 ภายใตส้ญัญาเงนิกูยื้ม	บรษิทัดงักลา่วต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ	เชน่	การเพ่ิมทุนจดทะเบียน	

และการดำารงอัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เป็นต้น

21. หุ้นกู้
(หน่วย:	พันบาท)

    วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ กำาหนดไถ่ถอน ดอกเบี้ย 2560 2559 2560 2559

	 	 	 	 	 (ร้อยละต่อปี)	 	

	 1	 3	ปี	 17	มิถุนายน	2559	 17	มิถุนายน	2562	 4.00	 4,000,000		 4,000,000		 4,000,000		 4,000,000

	 2	 3	ปี	 5	ตุลาคม	2560	 5	ตุลาคม	2563	 2.59	 1,000,000		 -		 -		 -

	 3	 7	ปี	 5	ตุลาคม	2560	 5	ตุลาคม	2567	 3.48	 1,400,000		 -		 -		 -

	 4	 10	ปี	 5	ตุลาคม	2560	 5	ตุลาคม	2570	 3.69	 3,600,000		 -		 -		 -

รวม 	 	 	 	 10,000,000		 4,000,000		 4,000,000		 4,000,000

หัก:	ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี	 	 	 (56,950	)	 (7,419	)	 (4,437	)	 (7,419	)

หุ้นกู้	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ี 	 	 9,943,050		 3,992,581		 3,995,563		 3,992,581

	 เมื่อวันท่ี	 19	 เมษายน	 2559	 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ประจำาปี	 2559	 ได้มีมติอนุมัติการออกและ													

เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน	 10,000	 ล้านบาท	 หรือในสกุลอ่ืนในจำานวนเทียบเท่ากันในกรณีท่ีมีการออกหุ้นกู้เป็น										

สกุลเงินต่างประเทศ

	 เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2559	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่	1/2559	ชุดที่	1	จำานวน	4,000,000	หน่วย	

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	รวมเป็นเงิน	4,000	ล้านบาท	โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4	ต่อปี	และมีอายุ	3	ปี	

นับจากวันที่ออกหุ้นกู้	ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 โดยจ่ายชำาระ

ดอกเบี้ยทุก	3	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
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	 เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2560	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่	1/2560	ตามมติที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว	ครั้งที่	1/2560	ในวันที่	25	กรกฎาคม	2560	จำานวน	6,000,000	หน่วย	มูลค่า									

ที่ตราไว้หน่วยละ	 1,000	 บาท	 รวมเป็นเงิน	 6,000	 ล้านบาท	 โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในข้อ	 2	 ถึงข้อ	 4	 ทั้งนี้															

หุ้นกู้ของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ	 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	 ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 โดยจ่ายชำาระ

ดอกเบี้ยทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

	 ภายใต้ข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดบางประการ	เช่น	

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะไม่ขาย	จำาหน่าย	จ่าย	หรือโอน	สินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เว้นแต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้	และการดำารงอัตราส่วนหนี้สิน

ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เป็นต้น

22. สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 
	 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นป	ี 22,578		 17,708		 10,097		 7,262

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน		 8,665		 4,704		 5,732		 2,834

ต้นทุนดอกเบี้ย	 887		 274		 564		 -

(กำาไร)	ขาดทุนจากการประมาณการ

	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 11,289		 (108	)	 10,933		 -

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 ปลายปี	 43,419		 22,578		 27,326		 10,096

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

ต้นทุนขาย		 1,806		 731		 -		 -

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 7,504		 3,873		 6,296		 2,834

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไร

	 หรือขาดทุน	 9,310		 4,604		 6,296		 2,834

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	 1	 ปีข้างหน้า	 เป็นจำานวน

ประมาณ	3.81	ล้านบาท	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	จำานวน	2.02	ล้านบาท)	
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 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยประมาณ	6.2	-	16.3	ปี	(2559:	14.9	-	19.1	ปี)	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	14.9	ปี	(2559:	19.1	ปี))

	 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

	 	 (ร้อยละต่อปี)	 (ร้อยละต่อปี)	 (ร้อยละต่อปี)	 (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด	 1.81	-	2.79	 2.34	-	4.56	 2.70	 4.56

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	-	ถัวเฉลี่ย

	 (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	 4.0	-	7.0	 5.0	-	7.0	 7.0	 5.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	-	

	 ถัวเฉลี่ย	 0	-	18.0	 0	-	13.0	 0	-	10.0	 0	-	7.0

	 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%

อัตราคิดลด	 (5.18	)	 6.29		 (3.61	)	 4.38

อัตราการขึ้นเงินเดือน		 5.95		 (5.04	)	 4.14		 (3.51	)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	 (5.52	)	 2.35		 (3.87	)	 2.08

23. หนี้สินระยะย�วอื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
	 หน้ีสินระยะยาวอ่ืนเป็นเงินท่ีบริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	 2	 จำากัด	 ได้รับจากการขายไฟฟ้าพลังงานส่วนเกินของโครงการ				

ไฟฟ้าพลงัน้ำา	น้ำางมึ	2	ให้แกก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	ซึง่บรษิทัดงักลา่วมภีาระผูกพันท่ีจะตอ้งชำาระคนืในปี	2565	

ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 บริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	 2	 จำากัด	 ได้บันทึกหนี้สินระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบันของ

จำานวนเงินท่ีจะต้องจ่ายคืน	 โดยใช้อัตราคิดลดอ้างอิงกับอัตราต้นทุนทางการเงินของบริษัทดังกล่าว	 และบันทึกหักจาก										

รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานส่วนเกินดังกล่าว	ทั้งนี้	มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในแต่ละงวดตามเวลา

ที่ผ่านไป	ซึ่งบริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	จะรับรู้การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 

24. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ
	 เมื่อวันที่	9	เมษายน	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2558	มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	ออกและจัดสรรใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ	(CKP-W1)	จำานวนไม่เกิน	1,870	ล้านหน่วย	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำาระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ	โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน	1	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	



รายงานประจำาปี 2560206

	 ต่อมาเมื่อวันที่	 29	พฤษภาคม	2558	บริษัทฯ	 ได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำานวน	1,870	

ล้านหน่วย	ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	แล้ว	ใบสำาคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ	5	ปี	สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ใน							

วันทำาการสุดท้ายของทุกๆ	ไตรมาสตลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ	โดยกำาหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับ

วันที่	30	กันยายน	2558	และ	28	พฤษภาคม	2563	ตามลำาดับ	ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	1	หน่วย	มีสิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญ	1	หุ้น	ซึ่งมีราคาตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ในราคาการใช้สิทธิ	6	บาท

25. สำ�รองต�มกฎหม�ย
	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรกำาไร

สุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	

จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่าย

เป็นเงินปันผลได้

26. เงินปันผลจ่�ย

   เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

 เงินปันผล อนุมัติโดย (ล้านบาท) (บาท)

	 เงินปันผลประจำาปี	2558	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	 164	 0.02

	 	 เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559	

	 	 	 164	 0.02

	 เงินปันผลประจำาปี	2559	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	 442	 0.06

	 	 เมื่อวันที่	25	เมษายน	2560

	 	 	 442	 0.06

27. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ
	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

ต้นทุนเชื้อเพลิง	 2,089,571		 1,461,960		 -		 -

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	 1,438,034		 1,338,941		 8,076		 7,263

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า

	 และระบบส่งไฟฟ้า	 406,130		 467,181		 -		 -

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	 265,569		 204,615		 158,374		 100,679

ค่าตอบแทนสัมปทาน	 113,338		 130,291		 -		 -

ค่าเบี้ยประกันภัย	 67,095		 70,869		 -		 -
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(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

ค่างานสิ่งแวดล้อมและประชาชน	 21,193		 24,330		 -		 -

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 47,274		 57,718		 24,236		 20,010

ค่าที่ปรึกษา	 44,268		 97,670		 26,610		 58,348

ค่าตอบแทนกรรมการ	 24,723		 28,538		 10,700		 14,519

ค่าบริหารโครงการ	 716		 4,601		 -		 -

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 -		 -		 120,983		 -

ตัดจำาหน่ายต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง		 -		 377,610		 -		 -

28. ภ�ษีเงินได้
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นภาษีงวดปัจจุบัน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	บริษัทฯ	มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	

จำานวน	467	ล้านบาท	(2559:	314	ล้านบาท)	ที่บริษัทฯ	ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	เนื่องจากบริษัทฯ	

พิจารณาแล้วเห็นว่า	 บริษัทฯ	 อาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนำาผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีท่ี												

ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

	 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้มีจำานวนเงิน	 318	 ล้านบาท	 ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายใน												

ปี	2564

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	คำานวณจากกำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีตามที่

กำาหนดไว้ในสัญญาสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น	(วันที่	26	มีนาคม	2554)	

จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2	โดยบริษัทดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา	5	ปี	

นับจากวันที่เริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น	สำาหรับปีปัจจุบัน	บริษัทย่อยดังกล่าวเสียภาษีในอัตราร้อยละ	3.0

 

29. ก�รส่งเสริมก�รลงทุน
	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับการลงทุนในกิจการ

ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์	ตามบัตรสง่เสรมิการลงทุนเลขท่ี	1089(1)/2555	เมือ่วนัท่ี	23	มกราคม	2555	ภายใตเ้งือ่นไข

ท่ีกำาหนดบางประการ	สทิธิพิเศษดงักลา่วรวมถงึการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสำาหรบักำาไรท่ีไดจ้ากการประกอบกจิการ

ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา	8	ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	(วันที่	10	สิงหาคม	2555)

	 บริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จำากัด	 ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับ											

การลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา	ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่	1565(2)/2554	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2554	

ภายใต้เงือ่นไขท่ีกำาหนดบางประการ	สทิธิพิเศษดงักลา่วรวมถงึการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลสำาหรบักำาไรท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิเป็นระยะเวลา	8	ปีนับแตว่นัท่ีเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการน้ัน	(วนัท่ี	23	มถินุายน	

2556)	 และตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี	 1132(2)/2558	 เมื่อวันท่ี	 2	 กุมภาพันธ์	 2558	 ภายใต้เงื่อนไขท่ีกำาหนด												

บางประการ	สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา	8	ปี	นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	(วันที่	29	มิถุนายน	2560)
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30. กำ�ไรต่อหุ้น
	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	

ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

31. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
	 บริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และพนักงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม														

พระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยบริษัทฯ	บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือน

ในอัตราร้อยละ	5	ของเงินเดือน	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพเหล่านี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	 จำากัด	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย	 จำากัด	 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	 จำากัด	 (งบการเงิน													

เฉพาะกิจการ:	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 กรุงศรี	 จำากัด)	 และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงาน									

ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในระหว่างปี	2560	และ	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จ่ายเงิน

สมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน	 6.1	 ล้านบาท	และ	 4.3	 ล้านบาท	ตามลำาดับ	 (งบการเงินเฉพาะกิจการ:	 4.2	 ล้านบาท								

และ	2.9	ล้านบาท	ตามลำาดับ)

 

32. ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น
	 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานท่ีนำาเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ	 ท่ีผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดำาเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสนิใจในการจัดสรรทรพัยากรให้กบัสว่นงานและประเมนิผลการ

ดำาเนินงานของส่วนงาน	 โดยผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 คือประธานกรรมการบริหาร	 ทั้งนี้	

เกณฑ์การวดัมลูคา่ของกำาไรหรอืขาดทุนจากการดำาเนินงานของสว่นงานดำาเนินงานเป็นเกณฑ์เดยีวกับท่ีใชใ้นการวดักำาไรหรอื

ขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน

	 บริษัทฯ	ดำาเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น	และดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง	คือ	การให้บริการ

คำาปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า	ส่วนบริษัทย่อยดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลัก	คือ									

การผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำา

	 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจหลักตามประเภท

โครงการโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น	3	ส่วนงาน	ได้แก่	 (1)	การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำา	 (2)	การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	

และ	 (3)	 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน	 โดยดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์สองแห่ง	 คือ	 ในประเทศไทย	

(ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานความรอ้น)	และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	(ผลติไฟฟ้าจากพลงัน้ำา)	

ซึ่งดำาเนินงานโดยบริษัทย่อยของ	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเซีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	

	 ส่วนหน่วยธุรกิจด้านการลงทุนและการให้บริการคำาปรึกษาได้มีการรวมเป็นส่วนงานการดำาเนินงานอื่นๆ	

	 รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีดังต่อไปนี้	

(หน่วย:	ล้านบาท)

   ส่วนงาน ส่วนงาน

  ส่วนงาน ผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า

  ผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน จากพลังงาน การดำาเนินงาน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน* จากพลังน้ำา แสงอาทิตย์ ความร้อน อื่นๆ  งบการเงินรวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 35,294	 882	 9,735	 8,254	 54,165

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 35,201	 936	 9,052	 6,427	 51,616

*	ไม่รวมเครื่องมือท�งก�รเงิน	สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี	สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น	และสิทธิต�มสัญญ�ประกันภัย

33. ภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น
 33.1 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาต่างๆ	

ดังต่อไปนี้

ก)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 กับบริษัท	

ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	เป็นจำานวนเงินรวม	4.1	ล้านบาท	และ	2.1	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	(2559:	

333.3	ล้านบาท	และ	23.1	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

ข)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ปรึกษา	บริหารงานและบริการอื่นๆ	สำาหรับโครงการงานปรับปรุง

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	กับบริษัทอื่น	เป็นจำานวนเงินรวม	0.3	ล้านบาท	(2559:	0.5	ล้านบาท 

และ	0.1	ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์)

ค)	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ปรึกษากับบริษัทอื่น	เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน	

ระบบ	ERP	ภายในองค์กร	เป็นจำานวนเงิน	10.3	ล้านบาท	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	5.0	ล้านบาท)

 33.2 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นและภ�ระผูกพันอื่น
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน	สัญญาอื่นๆ	

และภาระผูกพันอื่นดังต่อไปนี้

ก)	 บริษัทฯ	มีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเป็นจำานวนเงิน	1.4	ล้านบาทต่อเดือน	(2559:	1.3	ล้านบาท

ต่อเดือน)	

ข)	 บริษัทฯ	 มีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ียังไม่ได้เรียกชำาระจำานวนเงินประมาณ	

1,438.9	ล้านบาท	(ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	13)

ค)	 บริษัทฯ	มีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อยหนึ่งแห่ง	กิจการที่ควบคุมร่วมกันหนึ่งแห่ง	

และบริษัทร่วมหนึ่งแห่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา	(ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	11	ถึง	13)
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ง)	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าพ้ืนท่ีในอาคารและสัญญาบริการสำานักงานกับ														

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และสัญญาเช่ารถยนต์ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลา	1	ถึง	5	ปี

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น									

ภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานดังกล่าว	ดังนี้	

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

จ่ายชำาระ    

	 ภายใน	1	ปี	 21.2		 13.4		 18.9		 12.0

	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 40.1		 9.5		 32.3		 9.5

จ)	 บรษิทัย่อยมีภาระผูกพันจากสญัญาเชา่สถานท่ีทำาการสำานกังานท่ีสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว	

เป็นระยะเวลา	25	ปี	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า

ดำาเนินงานดังกล่าว	ดังนี้

(พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2560 2559

จ่่ายชำาระ

	 ภายใน	1	ปี	 58		 58

	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 230		 230

	 มากกว่า	5	ปี	 633		 691

ฉ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือวางท่อก๊าซกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและสัญญาเช่า

ที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	เป็นระยะเวลา	3	ปี	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า

ดำาเนินงานดังกล่าว	ดังนี้	

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2560 2559

จ่ายชำาระ    

	 ภายใน	1	ปี	 3.8		 13.2

	 2	-	3	ปี	 3.3		 0.8
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ช)	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาที่ปรึกษา	บริหารงานและบริการอื่นๆ	กับบริษัทที่								

เกี่ยวข้องกัน	 และบริษัทอื่นเป็นจำานวนเงินรวม	 48.0	 ล้านบาท	 และ	 0.7	 ล้านบาทต่อเดือน																	

(2559:	146.2	ล้านบาท	และ	12.4	ล้านบาทต่อเดือน)	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	0.3	ล้านบาท	(2559:	

32.9	ล้านบาท))

ซ)	 บรษิทัย่อยมภีาระผูกพันจากสญัญาบรกิารเดนิเครือ่งและบำารงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัน้ำา	น้ำางมึ	2	กบักจิการ

ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2	ตามอัตราค่าบริการ	

ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปีละครั้งตามอัตราที่กำาหนดไว้ในสัญญา	โดยปี	2561	มีค่าบริการคิดเป็นจำานวน

เงินประมาณ	9.1	ล้านบาทต่อเดือน

ฌ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญางานบำารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2	กับกิจการ	

ท่ีเกี่ยวข้องกันแห่งหน่ึง	 จนถึงวันท่ีสิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	 น้ำางึม	 2	 ตามอัตรา													

ค่าบริการซึ่งจะมีการปรับเพ่ิมขึ้นปีละครั้ง	 ตามอัตราท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา	 ค่าบริการสำาหรับปี	 2561								

คิดเป็นจำานวนเงินประมาณ	0.05	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน

ญ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาให้บริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโครงการ

ไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2	กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	เป็นจำานวนเงิน	25	ล้านบาทต่อปี

ฎ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	 น้ำางึม	 2	 ให้แก่รัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ตั้งแต่วันที่เริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด

อายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	 น้ำางึม	 2	 โดยคำานวณจากรายได้จากการขายไฟฟ้าคูณด้วยอัตรา							

ค่าตอบแทนสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน

ฏ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงจากสัญญาซ่อมบำารุงใหญ่โรงไฟฟ้าโครงการ											

ไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2	จนถึงเดือนธันวาคม	2561	ตามอัตราค่าบริการซึ่งจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปีละครั้ง

ตามอัตราที่กำาหนดไว้ในสัญญา	โดยปี	2561	มีค่าบริการคิดเป็นจำานวนเงินประมาณ	4.4	ล้านบาทต่อเดือน

ฐ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดำาเนินงานและบำารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	

เป็นจำานวนเงิน	3.6	ล้านบาท	(2559:	3.2	ล้านบาท)

ฑ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์												

เป็นจำานวนเงินรวม	4.1	ล้านบาท	(2559:	6.1	ล้านบาท)

ฒ)	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนท้ังสองแห่งกับบริษัทแห่งหน่ึง					

ในการจ่ายค่าบริการเป็นจำานวนเงิน	0.6	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส	เริ่มตั้งแต่	ไตรมาสที่หนึ่ง

ของปี	2557	ถึงไตรมาสที่สองของปี	2569	และ	0.6	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส	เริ่มตั้งแต่

ไตรมาสที่หนึ่งของปี	2560	ถึงไตรมาสที่สองของปี	2572	ตามลำาดับ	โดยค่าบริการรายไตรมาสดังกล่าว

จะปรับเพิ่มขึ้นปีละครั้งตามอัตราที่กำาหนดไว้ในสัญญา

ณ)	 บรษิทัย่อยมีภาระผูกพันตามสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับบรษิทั	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	จำานวนสองสญัญา	

สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าท้ังสองแห่งของบริษัทย่อยตามจำานวนและราคาท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาเป็นระยะ

เวลา	25	ปี	โดยจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม	2581	และในเดือนพฤษภาคม	2585	ตามลำาดับ

ด)	 บรษิทัย่อยมภีาระผูกพันตามสญัญาซือ้ขายน้ำาประปากบับรษิทัท่ีเกีย่วขอ้งกันแห่งหน่ึง	จำานวนสองสญัญา

สำาหรบัโครงการโรงไฟฟ้าท้ังสองแห่งของบรษิทัย่อยตามจำานวนและราคาท่ีกำาหนดไวใ้นสญัญา	โดยสญัญา

ดังกล่าวมีอายุ	1	ปี	และสามารถต่ออายุได้คราวละ	1	ปี	
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 33.3 หนังสือคำ้�ประกันธน�ค�ร
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยจำานวน	25	ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา	 (2559:	 25	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	 เพ่ือเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า																																

ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จำานวน	914	ล้านบาท	และ	3	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	(2559:	680	ล้านบาท)	

เพื่อค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	การเช่าที่ดินเพื่อวางท่อก๊าซ	และการได้รับอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้าของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

34. เครื่องมือท�งก�รเงิน 
 34.1 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
	 	 เครื่องมือทางการเงินท่ีสำาคัญของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	 107																			

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

เงินลงทุนชั่วคราว	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	เงินกู้ยืมระยะยาว 

หุ้นกู้	หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	และหนี้สินระยะยาวอื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเสี่ยง	

ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

	 	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  ความเสีย่งดา้นการให้สนิเชือ่	คอื	ความเสีย่งท่ีลกูคา้หรอืคูส่ญัญาไมส่ามารถชำาระหนีใ้ห้แกบ่รษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	

ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำาหนด	ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่ธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 	 บรษิทัฯ	พิจารณาวา่ไมม่คีวามเสีย่งท่ีเป็นสาระสำาคญัดา้นการให้สนิเชือ่กบับรษิทัใดบรษิทัหนึง่เน่ืองจากบรษิทัฯ													

มีลูกหนี้การค้าที่มีความสามารถในการชำาระหนี้

  บรษิทัย่อยไมม่คีวามเสีย่งท่ีเป็นสาระสำาคญัดา้นการให้สนิเชือ่กบับรษิทัใดบรษิทัหน่ึง	เน่ืองจากมลีกูหน้ีการคา้รายหลกั	

เพียงสองรายคือ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว	

ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	 2	 จำากัด	 และกับบริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	

จำากัด	และสัญญาระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	นอกจากนี้ลูกหนี้การค้ารายอื่นๆ	เป็นลูกหนี้

มีความสามารถในการชำาระหนี้ดี	จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้	

ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย	 คือ	 ความเสี่ยงท่ีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะส่ง											

ผลกระทบต่อการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

  บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	เงินกู้ยืม        

ระยะยาวและหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ย	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	 หรือ			

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	ส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	

เป็นสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่มีอัตราดอกเบ้ียเน่ืองจากเป็นรายการท่ีจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	 และ

เป็นรายการตามปกติของธุรกิจ

	 	 สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิท่ีมดีอกเบ้ียท่ีสำาคัญ	สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย	และสำาหรบัสนิทรพัย์

และหน้ีสนิทางการเงนิท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกำาหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิถงึวนัท่ีมกีาร

กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำาหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ได้ดังนี้	
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(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย ไม่มี 

  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง

	 	 	 	 	 	 	 	 (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 -	 2,190	 7	 2,197	 0.05	ถึง	1.38

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น	 -	 -	 -	 351	 -	 351	 0.05	ถึง	0.38

เงินลงทุนชั่วคราว	 1	 -	 -	 -	 2,266	 2,267	 1.38

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 1,162	 1,162	

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	 563	 -	 -	 418	 -	 981	 0.05	ถึง	1.05

	 	 564	 -	 -	 2,959	 3,435	 6,958	

หนี้สินทางการเงิน  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 1,065	 1,065	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 -	 -	 -	 18,484	 -	 18,484	 MLR	-	margin,	LIBOR	+	

	 	 	 	 	 	 	 	 margin,	THBFIX	6M	+	margin	

	 	 	 	 	 	 	 	 และ	THBFIX	1M	+	margin

หุ้นกู้	 -	 4,987	 4,956	 -	 -	 9,943	 2.59	ถึง	4.00

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	 -	 -	 -	 -	 21	 21	

หนี้สินระยะยาวอื่น	-	กิจการที่

	 เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	23)	 -	 -	 -	 -	 183	 183

	 	 -	 4,987	 4,956	 18,484	 1,269	 29,696	

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย ไม่มี 

  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง

	 	 	 	 	 	 	 	 (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 -	 2,266	 14	 2,280	 0.05	ถึง	1.38

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น	 -	 -	 -	 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	-	กิจการที่

	 เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	23)	 -	 -	 -	 -	 170	 170

	 	 -	 3,993	 -	 24,036	 705	 28,734	
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(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย ไม่มี 

  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง

	 	 	 	 	 	 	 	 (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 -	 87	 -	 87	 0.5	ถึง	0.63

เงินลงทุนชั่วคราว	 1	 -	 -	 -	 2,095	 2,096	 1.38

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 30	 30	

	 	 1	 -	 -	 87	 2,125	 2,213	

หนี้สินทางการเงิน  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 45	 45	

หุ้นกู้	 -	 3,996	 -	 -	 -	 3,996	 4.00

	 	 -	 3,996	 -	 -	 45	 4,041	

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย ไม่มี 

  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด 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	

	 	 รายละเอียดของเงินกู้ระยะยาวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	20

	 	 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ไดต้กลงทำาสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณชิย์ในประเทศแห่งหนึง่เพ่ือเป็น											

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	 โดยมี						

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	 30	 กันยายน	 2557	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 โดยบริษัทย่อยตกลงที่จะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย								

จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาบวกร้อยละส่วนเพิ่ม	 เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	 4.9	 ต่อปี						

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทย่อยดังกล่าวมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจำานวน	769.1	ล้านบาท	
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	 	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	คือ	ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก													

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  บรษิทัฯ	พิจารณาวา่ไม่มีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น	เนือ่งจากบรษิทัฯ	ไมม่ธุีรกรรมท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ

	 	 บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสำาคัญอันเก่ียวเน่ืองจากบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า	

ต้นทุนขายไฟฟ้า	และการกู้ยืมบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ	ดังนี้

งบการเงินรวม

  สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 สกุลเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559

  (ล้าน)	 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา	 33.5	 30.0	 167.5	 148.2	 32.8472	 36.0025

เยนญี่ปุ่น	 	 -	 -	 -	 46.2	 0.2936	 0.3113

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	 2559	 บริษัทย่อยไม่ได้เข้าทำาสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา										

แลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

  อย่างไรก็ตาม	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	ได้นำาการบัญชีสำาหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดมาใช้	

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2556	เป็นต้นมา	เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำาหรับรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนหนึ่ง	

ท่ีเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาเป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเสีย่ง	และเงนิกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	ซึ่งมียอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เป็นจำานวนรวม 

129	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

	 	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	รับรู้รายการกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาสำาหรับการป้องกันความเสี่ยง												

ในกระแสเงินสด	จำานวนเงิน	469	ล้านบาท	ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 34.2 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน
  เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้แก่	เจ้าหนี้การค้า	

และเจ้าหนี้อื่น	 จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	 ส่วนเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ				

หุ้นกู้มีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ

ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	นอกจากนี้บริษัทย่อยได้บันทึกหนี้สินระยะยาวอื่น	- 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ตามมูลค่ายุติธรรมแล้ว	(ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	23)
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	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารหนี้									

ที่วัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ	2	เป็นจำานวน	2,265.9	ล้านบาท	(2559:	4,194.7	ล้านบาท)	

(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	2,094.8	ล้านบาท	(2559:	4,088.0	ล้านบาท))	และบริษัทย่อยมีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	

ท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุติธรรมท่ีเกิดจากสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ียซึง่ใชล้ำาดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรมระดบั	2	เป็นจำานวน	

21.3	ล้านบาท	(2559:	21.7	ล้านบาท)

	 	 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คำานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำาลอง									

ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า	 ซึ่งข้อมูลท่ีนำามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาด									

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย	เป็นต้น	

	 	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	

35. ก�รบริห�รจัดก�รทุน 
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	คือ	การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม 

ตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยและเงื่อนไขของหุ้นกู้	 และการดำารงไว้ซ่ึง										

ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

36. เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น
 บริษัทฯ 

-	 เมื่อวันที่	 27	กุมภาพันธ์	 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งที่	 1/2561	 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อ																	

หุ้นสามัญของบริษัท	 ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	จำานวน	201,457,499	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	7.5	ของทุน								

จดทะเบียนของบริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	จากบริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)							

ที่มูลค่ารวม	 2,065	 ล้านบาท	ซึ่งจะทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในบริษัท	 ไซยะบุรี	 พาวเวอร์	 จำากัด													

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	37.5	ทั้งนี้บริษัทฯ	จะนำาเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	พิจารณา

อนุมัติต่อไป

-	 เมื่อวันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2561	 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ครั้งที่	 1/2561	 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย

เงินปันผลจากผลประกอบการของปี	2560	ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นละ	0.0225	บาท	รวมเป็นเงิน	

166	 ล้านบาท	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 จะนำาเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2561	 พิจารณาอนุมัติ									

ต่อไป

 บริษัท บ�งเขนชัย จำ�กัด
	 เมือ่วนัท่ี	15	กมุภาพันธ	์2561	ท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิทัย่อย	ครัง้ท่ี	1/2561	ไดม้มีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล					

จากผลประกอบการเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม	 2560	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในอัตราหุ้นละ	 2.5	 บาท																

รวมเป็นเงิน	 5.9	 ล้านบาท	 ทั้งนี้บริษัทย่อยจะนำาเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำาปี	 2561	

พิจารณาอนุมัติต่อไป
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 บริษัท ไฟฟ้�นำ้�งึม 2 จำ�กัด
	 เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	ครั้งที่	1/2561	ได้มีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม	 2560	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว

ในอัตราหุ้นละ	 0.40	บาท	 รวมเป็นเงิน	 352	 ล้านบาท	ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวจะนำาเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญ										

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวประจำาปี	2561	พิจารณาอนุมัติต่อไป

 บริษัท บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด
	 เมือ่วนัท่ี	22	กมุภาพันธ	์2561	ท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิทัย่อย	ครัง้ท่ี	1/2561	ไดม้มีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล

จากผลประกอบการของปี	2560	ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในอัตราหุ้นละ	0.2	บาท	รวมเป็นเงิน	54.1	ล้านบาท	ทั้งนี้

บริษัทย่อยจะนำาเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำาปี	2561	พิจารณาอนุมัติต่อไป

37. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2561
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คำ�ศัพท์และคำ�ย่อที่สำ�คัญ
บริษัท	หรือ	CKP	 :	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)
CK	 :	 บริษัท	ช.	การช่าง	จำากัด	(มหาชน)
กลุ่ม	ช.	การช่าง	 :	 กลุ่มบริษัท	ช.	การช่าง	จำากัด	(มหาชน)
BEM	 :	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
TTW		 :	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)
SEAN	 :	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด
NN2	 :	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด
BKC	 :	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด
BIC	 :	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด
NRS	 :		บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด
CRS	 :	 บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จำากัด
XPCL	 :	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด
BLDC		 :	 บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จำากัด
CHK	 :	 บริษัท	ช.	การช่างลาว	จำากัด	
ปตท.	 :	 บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)
GPSC	 :	 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)
PT	 :	 บริษัท	พีที	จำากัดผู้เดียว
RATCH	 :	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)
สศช.	 :	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สกพ.	 :	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
กกพ.	 :	 คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
กพช.	 :	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พพ.	 :	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กฟผ.		 :	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.	 :	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟน.	 :	 การไฟฟ้านครหลวง
ราช-ลาว	 :	 บริษัท	ราช-ลาว	เซอร์วิส	จำากัด
สปป.ลาว	 :	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
GOL	 :	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
EdL	 :	 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
EDL-Gen	 :	 บริษัท	ผลิต	ไฟฟ้าลาว	(มหาชน)
สำานักงาน	ก.ล.ต.	 :	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	 :	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Holding	Company	 :	 บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
AEDP	2015	 :	 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2579
PDP	2015	 :	 แผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2579
IOD	 :	 วันเริ่มผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก
SCOD	 :	 กำาหนดวันเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์	
COD	 :	 วันเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์
PE	 :	 พลังงานไฟฟ้าหลัก
SE	 :	 พลังงานไฟฟ้ารอง
EE	 :	 พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน
Reserve	Account	 :	 บัญชีไฟฟ้าสำารอง
GDP	 :	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐฯ	 :	 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หน่วย	 :	 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
โครงการน้ำางึม	2	 :	 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	น้ำางึม	2
โครงการไซยะบุรี	 :	 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	ไซยะบุรี
BIC1	 :	 โครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	1
BIC2	 :	 โครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น	โครงการ	2
IPP		 :	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	หรือ	ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
SPP	 :	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
VSPP	 :	 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
Adder	 :	 ค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
CG	Policy	 :	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
Control	Policy	 :	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
MOU	 :	 บันทึกความเข้าใจ
PPA	 :	 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
DSCR	 :	 อัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้
KPIs	 :	 การประเมินผลการปฎิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 :	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ	ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	21/2551	เรื่อง	
  หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยง	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
	 	 ของบรษิทัจดทะเบียนในรายการท่ีเกีย่วโยงกัน	พ.ศ.	2546	และฉบับท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม	รวมถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนใดท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบียน
ประกาศรายการได้มาจำาหน่ายไป	 :	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ	และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	20/2551	เรื่อง	
	 	 หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
	 	 การทำารายการได้มาจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 :	 ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	ทจ.39/2559	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	และฉบับที่ได้มีการแก้ไข
ที่	ทจ.39/2559
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์	 :	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และฉบับที่ได้มีการแก้ไข
แบบ	56-1	 :	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี

แบบ	56-2	 :	 รายงานประจำาปี
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