


ENDLESS ENERGY



“คนสร้างพลังงาน พลังงานสร้างคน”
เพราะความต้องการด้านพลังงานที่ไม่มีสิ้นสุด 
เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
และมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น
การรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยพลังที่ยิ่งใหญ่
CKP จึงมุ่งมั่น ทุ่มเท ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคงให้กับทุกชีวิต
รวมถึงส่งต่อพลังการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ชุมชน



“ใส่ใจ ควบคุม ดูแล ฟื้นฟู”
เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
เราจึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้ธุรกิจ ดิน น้ำ ฟ้า ป่าไม้ และทุกๆ ชีวิต
ดำรงอยู่และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน



วิสัยทัศน์ 
เปนบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟาในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
ที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
1. สรางผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเปนธรรมแกผูถือหุน
2. ใหความสำคัญอยางตอเนื่องกับสิ่งแวดลอม ชุมชน 

และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน



สารบัญ
การประกอบธุรกิจ
16 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
25 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
42 ปจจัยความเสี่ยง
47 ขอพิพาททางกฎหมาย
49 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น

06 ภาพรวมทางการเงิน
08 สารจากประธานกรรมการ
10 คณะกรรมการ

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
54 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุนของบริษัท
62 โครงสรางการจัดการ
86 การกำกับดูแลกิจการ
115 ความรับผิดชอบตอสังคม
127 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
135 รายการระหวางกัน

งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
150 ตารางสรุปงบการเงิน
158 การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
167 งบการเงิน

1
2
3

สวนที่

สวนที่

สวนที่



หมายเหตุ: ไมรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ภาพรวมทางการเงิน

พลังน้ำ

ระบบโคเจนเนอเรชั่น

พลังแสงอาทิตย

รายไดคาบริหารโครงการ

รายไดอื่นๆ

สวนของผูถือหุน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินอื่น

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

2559 2560 2561

55
159

599
(หนวย: ลานบาท)

ฐานะการเงิน

59,305 60,462 62,503

2559 2560 2561

30,506

28,030

769

30,659

28,428

1,375

31,522

29,681

1,300

(หนวย: ลานบาท)

2559 2560 2561

กำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา 
และคาตัดจำหนาย 

3,209
3,551

4,584
(หนวย: ลานบาท)

ป 2561
9,115

136

4,865

3,949

45
120

รายไดรวมแยกตามประเภท 
(หนวย: ลานบาท)

ป 2560
6,930

140

3,316

3,318

51
105

6,359
ป 2559

148

2,293

3,815

40
63
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* คำนวณจากจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

2559          2560          2561(หนวย: ลานบาท)

รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ำ

รายไดคาบริหารโครงการ

รายไดอื่นๆ

รายไดรวม

       

กำไรขั้นตน

กำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย

กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

กำไรตอหุน* (บาท)

       

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุนรวม

       

อัตรากำไรขั้นตน (%)

อัตรากำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (%) 

อัตรากำไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท (%)

       

อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (เทา)

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุนรวม (เทา)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

6,256

63

40

6,359

2,228

3,209

55

0.007

59,305

28,799

30,506

35.0%

50.5%

0.9%

0.94

0.67

5.15

0.3%

0.1%

6,774

105

51

6,930

2,120

3,551

159

0.022

60,462

29,803

30,659

30.6%

51.2%

2.3%

0.97

0.74

2.36

0.9%

0.3%

8,950

120

45

9,115

3,011

4,584

599

0.081

62,503

30,981

31,522

33.0%

50.3%

6.6%

0.98

0.76

2.52

3.3%

1.0%
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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ดำเนินธุรกิจลงทุนในโครงการไฟฟาประเภทตางๆ 
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ดวยความมุงมั่น 
ที่จะสรางผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเปนธรรม 
แกผูถือหุน พันธมิตร และผูมีสวนไดเสียในทุกดาน 
ควบคู กับการใหความสำคัญอยางตอเนื ่องกับ 
ส่ิงแวดลอม ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน 
ซึ่งไดสะทอนมาถึงผลประกอบการที่นาพอใจใน 
ป 2561 

ในป 2561 พันธกิจที่บริษัทไดดำเนินการ 
และประสบความสำเร็จ ไดแก การปรับลดตนทุน 
ทางการเงินของบริษัทดวยการออกหุนกูเพื่อชำระ
คืนหุนกูเดิม โดยบริษัททริสเรทต้ิงไดจัดอันดับเครดิต 
องคกรของบริษัทที่ระดับ “A/Stable” การปรับลด 
ตนทุนทางการเงินอยางตอเน่ืองของโครงการไฟฟา 
น้ำงึม 2 ดวยการออกหุนกู ครั้งที่ 2 เพื่อชำระคืน 
หน้ีเงินกูเดิม ตลอดจนการบริหารงานกอสรางสถานี 
ไฟฟายอยนาบงไดแลวเสร็จตามแผนที ่กำหนด 
นอกจากนี้ บริษัทยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจ 
ในการสรางรายไดที่ยั่งยืนอยางตอเนื่องดวยการ 
เพิ่มสัดสวนการลงทุนในโครงการไฟฟาไซยะบุรี 
อีกรอยละ 7.5 โดยการเขาซื ้อหุนจาก บริษัท 
ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
สงผลใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในโครงการไฟฟา
ไซยะบุรี เพ่ิมเปนรอยละ 37.5 โครงการไฟฟาไซยะบุรี 
มีความคืบหนางานกอสรางรอยละ 97 ณ ส้ินป 2561
และจะเริ่มขายไฟฟาเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 4 
ป 2562 ตามแผนท่ีกำหนด นอกจากน้ี ยังไดลงทุน 
เพิ่มในโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ัง 
บนหลังคาและพื้นดิน ภายใตการดำเนินงานของ 
บริษัท บางเขนชัย จำกัด รวม 6 โครงการ เพื่อผลิต 
และจำหนายไฟฟาใหกับพันธมิตรตางๆ ในพื้นที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม 
และฉะเชิงเทรา ซึ่งไดเริ ่มทยอยกอสรางตั้งแต 
ไตรมาส 3 ป 2561 คาดวาจะแลวเสร็จพรอมขาย 
ไฟฟาเชิงพาณิชยไดครบทุกโครงการภายในป 2562

บริษัทเชื่อมั่นวาผลการดำเนินงานที่ดีมาจาก
ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพและเปนไปตาม 
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงใหความสำคัญ 
ในการพัฒนาบุคคลากรของกลุมบริษัท เพ่ือยกระดับ 
มาตรฐานการดำเนินงานภายในกลุ มบริษัทและ 
โรงไฟฟาทั ้งหมดใหสอดคลองและเปนไปตาม 
หลักเกณฑที ่มีการปรับเปลี ่ยนและพัฒนาอยาง 
ตอเนื่อง ในป 2561 เปนปแรกที่บริษัทไดรับ 100 
คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผูถือหุน (Annual General Meeting of 
Shareholders : AGM)  โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
และไดรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจำป 2561 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 2018) ที่ระดับ 
“ดีเลิศ” (Excellent) โดยสมาคมสงเสริมกรรมการ 
บริษัทไทย ซ่ึงเหลาน้ีนับเปนความภาคภูมิใจของบริษัท 
ในการขับเคล่ือนองคกรใหเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน 

นอกจากนี้ บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญ 
ของชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม มุงเนนการทำงาน 
บนความสัมพันธท่ีย่ังยืน เพราะบริษัทถือเปนสมาชิก 
ของชุมชนและสังคมเดียวกัน ไมเพียงแตสนับสนุน 
ชุมชนรอบๆ โรงไฟฟาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน    
ยังมุ งหวังเปนหนึ่งกลไกที่จะชวยขับเคลื่อนและ 
กระจายความเจริญไปยังชุมชนหางไกลของประเทศใหมี 
ความเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางย่ังยืนภายใตโครงการห่ิงหอย 
นำความรูดานวิศวกรรมของบริษัทเขามาประยุกต 
ใชในการทำประโยชนเพื่อสังคม ตลอดจนเปนการ 
สรางสำนึกดานจิตอาสาใหแกผูบริหารและพนักงาน 
ตอเนื่องนับเปนปที่ 3 โดยในป 2561 บริษัทได 
ดำเนินโครงการหิ่งหอยรวมกับกองกำกับการตำรวจ 
ตระเวนชายแดนท่ี 33 กอสรางอาคารเรียนและอาคาร 
ประกอบตางๆ ภายใตแนวคิดการประหยัดพลังงาน 
ให แก ศ ูนย การเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน 
บานแมมุใน ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัด 
เชียงใหม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัทไดรับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปน 
องคประธานในพิธีเปดศูนยการเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบานแมมุใน บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด 
(มหาชน) อุปถัมภ ถือเปนสิริมงคลและเปนเกียรติ 
ประวัติอันสูงสุดแกบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 



ในนามของคณะกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณ 
ผูถือหุน พันธมิตร และผูมีสวนไดเสีย 
ทุกภาคสวนที่ใหความไววางใจและ 
สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
ดวยดีเสมอมา และขอใหเชื่อมั่นวา 
คณะกรรมการ คณะผูบริหาร และ 
พนักงานทุกคนจะมุงมั่นทุมเทในการ 
พัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบ 
ตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน เพ่ือให 
บริษัทเจริญเติบโตอยางมั่นคง สราง 
ผลตอบแทนที่ดีตอผู ถือหุ น และ 
เปนองคกรหนึ่งที่จะชวยเสริมสราง 
เสถียรภาพดานพลังงานใหกับประเทศ 
ควบคูไปกับการดูแลและพัฒนาสังคม 
ชุมชน และรักษาส่ิงแวดลอมใหย่ังยืน 
ตอไป

 ดร. ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ



ดร. ทนง พิทยะ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร (วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน
•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
•  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุน 10/2560 

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
•  หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุน 366 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน 4
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 50/2547 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 18/2547 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน 13/2547 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
•  บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการ

•  บมจ. ช.การชาง
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร

•  บมจ. ทีทีดับบลิว
รองประธานกรรมการ / กรรมการ

บริษัทอื่น
•  บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
•  บจ. ช.การชาง-โตกิว คอนสตรัคชั่น

ประธานกรรมการ
•  บจ. ไฟฟาน้ำงึม 2

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
•  บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
•  บจ. ที่ดินบางปะอิน

กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน
•  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 25/2547 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
•  บมจ. ส.ขอนแกนฟูดส

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
•  บมจ. พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค

ประธานกรรมการ
•  บมจ. สแกน อินเตอร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
•  บมจ. ทีทีดับบลิว

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริษัทอื่น
•  บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร

ประธานกรรมการ

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

ประธานกรรมการบริหาร
23 สิงหาคม 2555
กรรมการ
3 มิถุนายน 2554

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
23 สิงหาคม 2555

คณ
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รร
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10  รายงานประจำป 2561



รายงานประจำป 2561 02

ดร. จอน วงศ์สวรรค์

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (โยธา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 54/2548 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
•  บมจ.ช.การชาง

ผูบริหารอาวุโส
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัทอื่น
•  บจ.ไฟฟาน้ำงึม 2

กรรมการบริหาร
กรรมการ

•  บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี
กรรมการบริหาร
กรรมการ

•  บจ.ช.การชาง-โตคิว คอนสตรัคชั่น
กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยดุก ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยดุก ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 

(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
•  บมจ.หลักทรัพยภัทร

ผูชวยกรรมการผูจัดการ หัวหนาฝายเฮดจฟนด
สายงานลงทุนและคาหลักทรัพย

บริษัทอื่น
-

นายณรงค์ แสงสุริยะ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
14 มกราคม 2556
กรรมการ
25 กันยายน 2554

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
24 ธันวาคม 2561
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ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  Master of Science (Mathematics and Computer Science) 

University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
•  ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุน 20 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุน 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ

และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุน 12 สถาบันพระปกเกลา
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุน 6 

สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคา
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผนดินสำหรับผูบริหารระดับสูง รุน 1 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 29/2555 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 18/2545 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
•  บมจ.แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรตี้

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
•  บมจ.ทีทีดับบลิว 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
•  บมจ.ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการ
บริษัทอื่น
•  สภากาชาดไทย

กรรมการเจาหนาที่และผูอำนวยการสำนักงานการคลัง
•  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการที่ปรึกษา
•  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรรมการที่ปรึกษา
•  บจ.ประปาปทุมธานี

กรรมการ
•  บจ.ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส

กรรมการ
•  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย โคสต ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•  หลักสูตร Board that Make Difference (BMD) รุน 6/2561  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Role of Compensation Committee รุน 19/2557 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 170/2556 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตรตอเนื่อง 4 ป “Chemical Risk Assessment Method” 

The Oversea Human Resource & Industry Development 
Association (HIDA), Japan สนับสนุนโดย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเคมี 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
•  บมจ.แปซิฟกไพพ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น
•  บจ.ไดกา (ไทย)

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการ
9 มิถุนายน 2558
กรรมการบริหาร
9 เมษายน 2558

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
14 มกราคม 2556
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
23 สิงหาคม 2555 
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นายประเวศ อิงคดาภา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี นิติศาสตร (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  เนติบัณฑิตไทย 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 170/2556 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น

-
บริษัทอื่น
•  บจ. กรุงเทพซินธิติกส

ผูอำนวยการสำนักกรรมการผูจัดการใหญ
•  บจ. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น

ผูอำนวยการสำนักกรรมการผูจัดการใหญ
•  บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแกส

ผูอำนวยการสำนักกรรมการผูจัดการใหญ
•  บจ. โฟมเทค อินเตอรเนชั่นแนล

ผูอำนวยการสำนักกรรมการผูจัดการใหญ

นายประเสริฐ มริตตนะพร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
14 มกราคม 2556
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8 พฤศจิกายน 2555

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
•  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุน 6/2553 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุน 9/2552

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 6/2551

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 54/2548 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
•  บมจ.ช.การชาง 

ผูบริหารอาวุโส
กรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัทอื่น
•  บจ.ไฟฟาน้ำงึม 2

กรรมการ
•  บจ. ช.การชาง-โตกิว คอนสตรัคชั่น

กรรมการ
•  บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
14 มกราคม 2556
กรรมการบริหาร
23 สิงหาคม 2555
กรรมการ
24 มิถุนายน 2554
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นายแวน ฮวง ดาว

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคแหงแอตแลนตา 

มลรัฐจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น

-
บริษัทอื่น
•  บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร

กรรมการบริหาร
กรรมการ 

•  บจ.ไฟฟาน้ำงึม 2
กรรมการบริหาร
กรรมการ 

•  บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี
กรรมการบริหาร
กรรมการ 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

กรรมการ
22 กันยายน 2559

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

(การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ)
มหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม ประเทศอังกฤษ

•  ปริญญาโท การตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุน 24 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
•  หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำป 2556 รุน 9

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
•  หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน 25/2551 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 61/2548 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 10/2548 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
•  บมจ.ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัทอื่น
•  บจ.บางเขนชัย

ประธานกรรมการ
•  บจ.ไฟฟาน้ำงึม 2

กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ

•  บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ

•  บจ.เชียงราย โซลาร
กรรมการ

•  บจ.นครราชสีมา โซลาร
กรรมการ

•  บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
กรรมการ

กรรมการ
1 มีนาคม 2559

14  รายงานประจำป 2561



ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยดุก ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 116/2552 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น

-
บริษัทอื่น
•  บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น

ประธานกรรมการ
•  บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร

กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ

•  บจ.ไฟฟาน้ำงึม 2
กรรมการบริหาร
กรรมการ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเซาทเทิรนแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยดุก ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  หลักสูตร Executive Program on the Rule 

of Law and Development (RoLD) รุน 1/2560
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

•  หลักสูตร Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law 
and Policy ป 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย รวมกับ
The Institute for Global Law and Policy Harvard Law School

•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุน 22
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

•  หลักสูตร Company Secretary Forum (R-CSF) รุน 1/2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร Special Seminar (RSS) รุน 1/2554
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน 37/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุน 16/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุน 3/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร The Current Issue Seminar (R-CIS) รุน 2/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 106/2551
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy ป 2551
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
•  บมจ.ช.การชาง

กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัทอื่น
•  บจ. กมลา ซีเนียร ลิฟวิ่ง

กรรมการ
•  บจ. ช.การชางเรียลเอสเตท

กรรมการ
•  บจ. ช.การชาง-โตกิว คอนสตรัคชั่น

กรรมการ
•  บจ. มหาศิริ สยาม

กรรมการ
•  บจ. ช.การชาง โฮลดิ้ง

กรรมการ
•  บจ. ซีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร

กรรมการ
•  บจ. ที่ดินบางปะอิน

กรรมการ
•  บจ. ชลเวทยโยธา

กรรมการ

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท
1 กรกฎาคม 2558
กรรมการบริหาร
23 สิงหาคม 2555
กรรมการ
3 มิถุนายน 2554

กรรมการบริหาร
กรรมการ
23 สิงหาคม 2555
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บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) 
กอตั้งโดยกลุมบริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) (“กลุม ช.การชาง”) 
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท ดวยวัตถุประสงคใหเปนบริษัทแกนนำของกลุม 
ช.การชาง ที่มุ งเนนการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา 
จากพลังงานประเภทตางๆ บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน 
บริษัทมหาชนเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 และหุนสามัญของบริษัท 
ไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และเริ่มทำการ 
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ดวยทุนจดทะเบียน 5,500 ลานบาท 
เรียกชำระเต็มมูลคาแลว และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 9,240 ลานบาท     
โดย ณ ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแลว 7,370 ลานบาท
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน วัตถุประสงค 
และเปาหมายการดำเนินงาน

ปจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาในโครงการไฟฟา 
3 ประเภท ไดแก โครงการไฟฟาพลังน้ำ โครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น 
และโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย โดยแบงเปนการลงทุนในโครงการไฟฟาที่เปน 
บริษัทยอยและบริษัทรวม รวม 6 บริษัท ดังนี้

การลงทุนในบริษัทยอย รวม 3 บริษัท ประกอบดวย
1)  บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งมีสถานะเปนบริษัทแกนของบริษัทในสัดสวน 
การถือหุนท่ีรอยละ 42 โดยเปนการลงทุนผานบริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด 
2)  บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 65 
3)  บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ในสัดสวน การถือหุนที่รอยละ 100
การลงทุนในบริษัทรวม รวม 3 บริษัท ประกอบดวย
1)  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด (“XPCL”) ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 37.5  
2)  บริษัท เชียงราย โซลาร จำกัด (“CRS”) ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 30
3)  บริษัท นครราชสีมา โซลาร จำกัด (“NRS”) ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 30

ทั้งนี้ โครงการไฟฟาที่บริษัทเขาลงทุนสวนใหญไดเปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว 
โดยมีโครงการที่อยูระหวางการกอสราง ประกอบดวย โครงการไฟฟาพลังน้ำไซยะบุรี 
(“โครงการไซยะบุรี”) ภายใตการดำเนินงานของ XPCL เพื่อจำหนายไฟฟาที่ผลิตได 
ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว ซึ่งคาดวาจะเริ่ม 
เดินเครื่องเชิงพาณิชยไดในชวงปลายป 2562 และโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย 
แบบติดต้ังบนหลังคาและพ้ืนดินของ BKC จำนวน 6 โครงการ เพ่ือผลิตและจำหนายไฟฟา 
ใหกับผูประกอบการภาคเอกชน ซึ่งไดเริ่มทยอยกอสรางตั้งแตไตรมาส 3 ป 2561 
และคาดวาจะเริ่มทยอยขายไฟฟาเชิงพาณิชยไดครบทั้งหมดภายในป 2562

เปนบริษัทช้ันนำในธุรกิจผลิตไฟฟาในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดำเนินงาน 
อันมีประสิทธิภาพ

1)  สรางผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเปนธรรมแกผูถือหุน
2)  ใหความสำคัญอยางตอเน่ืองกับส่ิงแวดลอม ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน

บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ 
ท้ังในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเปนสวนหน่ึงในการสรางความม่ันคง 
ดานพลังงานใหกับประเทศจากโครงการดานพลังงานที่หลากหลาย ดวยความเขมแข็ง 
ของฐานเงินลงทุน และความรวมมือระหวางพันธมิตรในเครือท่ีพรอมสรางผลตอบแทน 
สูงสุดใหกับผูถือหุนอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน :  

พันธกิจ : 

เปาหมายการดำเนินงาน :

HYDRO POWER

SOLAR POWER

COGENERATION

2

1
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หมายเหตุ : 1 ปจจุบันคือ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำคัญ3

ป ี2554

ปี 2555

08/06/2554
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดวยเงิน ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
โดยมีวัตถุประสงคใหบริษัทเปนแกนนำของกลุม ช.การชาง ที่มุงเนน
การลงทุนในธุรกิจผลิต และจำหนายไฟฟาจากพลังงาน ประเภทตางๆ 

10/05/2555
บริษัทซื้อหุนสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจาก 
บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)1 จำนวน 110,112,500 หุน 
หรือคิดเปน รอยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน ทำใหบริษัทถือหุนใน SEAN 
รวมเปนจำนวน 361,168,999 หุน หรือคิดเปนรอยละ 54.7 
ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเต็มมูลคาแลว

26/06/2555
บริษัทซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังแสงอาทิตย
จาก บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บริษัท ไดแก
1) BKC จำนวน 2,342,498 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100.00 

ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเต็มมูลคาแลว 
2) NRS จำนวน 664,500 หุน หรือคิดเปนรอยละ 30.00 

ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแลวรอยละ 85.06

31/08/2555
บริษัทซื้อหุนสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด แมเนจเมนท จำกัด จำนวน 8,809,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 1.3 
ของทุนจดทะเบียน ทำใหบริษัทถือหุนใน SEAN รวมเปน 369,977,999 หุน 
หรือคิดเปนรอยละ 56 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเต็มมูลคาแลว 

26/12/2555
บริษัทซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหนายไฟฟาในโครงการไฟฟา
พลังแสงอาทิตย และโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น จาก CK  
จำนวน 2 บริษัท ไดแก
1) CRS จำนวน 875,250 หุน หรือคิดเปนรอยละ 30 

ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแลวรอยละ 95 
2) BIC จำนวน 63,019,999 หุน หรือคิดเปนรอยละ 46 

ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเต็มมูลคาแลว

ป ี2556 02/01/2556
บริษัทซื้อหุน BIC เพิ่มเติมจาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
จำนวน 26,029,999 หุน หรือคิดเปนรอยละ 19 ของทุนจดทะเบียน 
ทำใหบริษัทถือหุนใน BIC รวมเปน 89,049,998 หุน หรือคิดเปนรอยละ 65 
ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเต็มมูลคาแลว
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ป ี2558

11/01/2556
บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ลานบาท เปน 3,066.7 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญจำนวน 306.7 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
โดยเปนการลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงใหแกผูถือหุนตามสัดสวน 
ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2556 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
เปน 4,600 ลานบาท จำหนายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนและลดมูลคา
ที่ตราไวตอหุนจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 5 บาท พรอมกันนี้
ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,600 ลานบาท เปน 5,500 ลานบาท 
โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 180 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 
เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป 

06/02/2556
บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเปน บริษัทมหาชน 
และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

18/07/2556
หุนสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

22/04/2557
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 มีมติอนุมัติใหบริษัทนำสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญจำนวน 170 ลานบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม           
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

28/10/2557
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติให BIC 
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน วาจาง CK ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
เปนผูรับเหมากอสรางโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (“BIC2”) 
ในวงเงิน รวมไมเกิน 4,310 ลานบาท โดยมีกำหนดเวลาการกอสราง 29 เดือน 
นับจากวันที่ 1 มกราคม 2558 โดย BIC2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย
ในชวงกลางป 2560

24/04/2558
บริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2557 
ในอัตราหุนละ 0.1 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 110 ลานบาท 
ซึ่งเปนการจายเงินปนผลครั้งแรกของบริษัท
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ป ี2559

29/05/2558
บริษัทลดมูลคาที่ตราไวตอหุนจากเดิม 5 บาท เปน 1 บาท
และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 3,740 ลานบาท 
รวมเปนทุนจดทะเบียนจำนวน 9,240 ลานบาท แบงเปน
1) หุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ลานหุน โดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม 

ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียน
และชำระแลวจำนวน 7,370 ลานบาท

2) หุนสามัญจำนวน 1,870 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1) 
จำนวน 1,870 ลานหนวย

04/06/2558
หุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ลานหุน เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

09/06/2558
1) CKP-W1 จำนวน 1,870 ลานหนวย เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
   ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ไมมีผูถือหุนแสดงความจำนง

ใชสิทธิตาม CKP-W1 แตอยางใด
2) บริษัทซื้อหุน XPCL จาก CK ในสัดสวนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 

คิดเปน 805,830,000 หุน มูลคารวมประมาณ 4,344 ลานบาท

19/04/2559
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจำป 2559 มีมติอนุมัติ ดังนี้
1) อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินรวม

ไมเกิน 10,000 ลานบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเทา
2) อนุมัติให NN2 เขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อวาจาง

บริษัท ช.การชาง (ลาว) จำกัด (“CHK”) เปนผูดำเนินงาน 
ปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟา และกอสรางสถานีไฟฟายอยนาบง 
230 กิโลโวลต/ 500 กิโลโวลต ในวงเงินรวม 799.85 ลานบาท 
และ 39.11 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ไมรวมภาษี มูลคาเพิ่ม) 
เพื่อรองรับการสงไฟฟาจากโครงการตางๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟา 
กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) 
กำหนดระยะเวลาดำเนินการแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561

16/05/2559
บริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2558 ในอัตราหุนละ 0.02 บาท 
รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 164.4 ลานบาท

17/06/2559
บริษัทออกและเสนอขายหุนกู ครั้งที่ 1/2559 ใหแกผูลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญในวงเงินรวม 4,000 ลานบาท อายุหุนกู 3 ป 
ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป โดยเปนหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ 
ไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู และผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนหุนกู 
กอนครบกำหนดไถถอน
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14/09/2559
NN2 ไดลงนามสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับกลุมสถาบันการเงินผูใหกู
เพื่อรีไฟแนนซเงินกูยืมระยะยาวเดิม และกอหนี้เพิ่มเพื่อใชในการปรับปรุง
และกอสรางสถานีไฟฟายอยนาบง สงผลใหตนทุนทางการเงินของ NN2 
ลดลงและมีสภาพคลองมากขึ้น

18/05/2560
บริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2559 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท 
รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 442.2 ลานบาท

29/06/2560
โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC2) เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย 
โดย BIC2 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 
จำนวน 90 เมกะวัตต ระยะเวลา 25 ป นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย 
และจำหนายไฟฟาสวนที่เหลือใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม
ที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

25/07/2560
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ NN2 ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให NN2 
ออกและเสนอขายหุนกูเพื่อชำระคืนหนี้เงินกูกับสถาบันการเงิน 
ในวงเงินและมูลคาคงคางของหุนกูไมเกินภาระหนี้เงินกูยืมระยะยาวที่ NN2 
มีอยูกับสถาบันการเงินเปนสกุลเงินบาท และ/หรือ เงินสกุลตางประเทศ 
จำนวนเทียบเทา โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว
หรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได

07/2560
BIC ไดเรียกชำระคาหุนสามัญเพิ่มทุนสำหรับการลงทุนในโครงการ BIC2 
จนเต็มมูลคาแลว ทำให ณ ปจจุบัน BIC มีทุนจดทะเบียน 
เรียกชำระเต็มมูลคาแลวเปนจำนวน 2,705 ลานบาท

05/10/2560
NN2 ออกและเสนอขายหุนกูครั้งที่ 1/2560 ใหแกผูลงทุนสถาบัน 
และผูลงทุนรายใหญในวงเงิน 6,000 ลานบาท แบงเปน
หุนกูอายุ 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.59 ตอป จำนวน 1,000 ลานบาท 
หุนกูอายุ 7 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.48 ตอป จำนวน 1,400 ลานบาท 
และหุนกูอายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.69 ตอป จำนวน 3,600 ลานบาท 
โดยเปนหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 
ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) ไดจัดอันดับเครดิตองคกรของ NN2 
ที่ระดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุนกูของ NN2 ที่ระดับ “A-/Stable”
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30 มีนาคม 2561 
NN2 ออกและเสนอขายหุนกูครั้งที่ 
1/2561 ชนิดระบุชื่อผูถือประเภท 
ไมมีประกัน ไมดอยสิทธิ ทยอยชำระ 
คืนเงินตน มีผูแทนผูถือหุนกูและ 
ผูออกหุนกูมีสิทธ์ิในการไถถอนกอน 
ครบกำหนด จำนวน 3,000 ลานบาท 
อายุ 12 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.98 
ตอป โดยทริสเรทติ้งไดจัดอันดับ 
เครดิตองคกรของ NN2 ที่ระดับ 
“A/Stable” และจัดอันดับเครดิต 
หุนกูของ NN2 ที่ระดับ “A-/Stable”  
ทั้งนี้ NN2 ไดนำเงินจากการออก 
และเสนอขายหุนกูดังกลาวชำระคืน 
หนี้เงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เพื่อลดตนทุนทางการเงิน

เดือนสิงหาคม 2561 
NN2 ไดดำเนินการงานปรับปรุง 
ยกระดับแรงดันไฟฟาและกอสราง
สถานีไฟฟายอยนาบงแลวเสร็จ 
เพื่อรองรับการสงไฟฟาจากโครงการ 
ตางๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

10 เมษายน 2561
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจำปี 
2561 มีมติอนุมัติการซื้อหุนของ XPCL 
สัดสวนรอยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียน 
ของ XPCL คิดเปนมูลคารวมประมาณ 
2,065.0 ลานบาท จาก BEM รวมถึงอนุมัติ 
การชำระเงินคาหุนตามสัดสวนการถือหุน 
ใน XPCL จนกวาโครงการไซยะบุรีจะ 
กอสรางแลวเสร็จ เปนจำนวนประมาณ 
399.2 ลานบาท

8 พฤษภาคม 2561 
บริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการ
ป 2560 ในอัตราหุนละ 0.0225 บาท 
เปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 165.8 ลานบาท 
คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 
57.9 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ 
กิจการ

18 มิถุนายน 2561 
บริษัทออกและเสนอขายหุนกูคร้ังท่ี 1/2561 
ชนิดระบุชื ่อผู ถือประเภทไมดอยสิทธิ 
ไมมีประกัน ไมมีผูแทนผูถือหุนกูและ 
ผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบ 
กำหนดไถถอน จำนวน 6,500 ลานบาท 
แบงเปนหุนกูอายุ 3 ป อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 
รอยละ 2.56 ตอป จำนวน 4,000 ลานบาท 
และหุนกูอายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
รอยละ 4.06 ตอป จำนวน 2,500 ลานบาท 
โดยทริสเรทติ้งไดจัดอันดับเครดิตองคกร
ของบริษัทที่ระดับ “A/Stable” และ 
จัดอันดับเครดิตหุนกูของบริษัทที่ระดับ 
“A-/Stable” โดยบริษัทไดนำเงินจากการ 
ออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว ชำระคืน 
หุนกูครั้งที่ 1/2559 ที่ออกและเสนอขาย 
ในป 2559 จำนวน 4,000 ลานบาท และ 
ชำระคาหุนของ XPCL ท่ีบริษัทซ้ือเพ่ิมเติม 
จาก BEM ในสัดสวนรอยละ 7.5 จำนวน 
2,065 ลานบาท โดยสวนท่ีเหลือใชสำหรับ 
การเพ่ิมทุนใน XPCL ท่ีจะทยอยเรียกชำระ 
จนกระทั่งการกอสรางโครงการแลวเสร็จ

19 ตุลาคม 2561 
บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ใน 
โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนประจำป 2561 โดย 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

31 ธันวาคม 2561 
โครงการไซยะบุรีมีความกาวหนา 
งานกอสรางท้ังหมดอยูท่ีประมาณ
รอยละ 97 โดยคาดวาจะเริ่ม 
เดินเครื ่องเชิงพาณิชยในชวง 
ปลายป 2562

พัฒนาการที่สำคัญ
ในรอบป 2561 

28 พฤษภาคม 2561 
ที่ประชุมคณะกรรมการ BKC 
ม ีมต ิอน ุม ัต ิ การลงท ุนใน 
โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย 
แบบต ิดต ั ้ งบนหล ังคาและ 
พื้นดินเพื่อผลิตและจำหนาย 
ไฟฟาใหกับผูประกอบการภาค 
เอกชนจำนวน 6 โครงการ ที่ 
กำลังการผลิตรวม 6.7 เมกะวัตต 
โดยไดเริ่มทยอยกอสรางตั้งแต 
ไตรมาส 3 ป 2561 และคาดวา 
จะเริ่มทยอยผลิตและจำหนาย 
ไฟฟาเชิงพาณิชยไดครบท้ังหมด 
ในป 2562

4
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นโยบายการแบงการดำเนินงานของบริษัทในกลุม
บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ 

ซึ่งบริษัทมีรายไดหลักตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจากเงินปนผลรับจากการลงทุนถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ทั้งนี้ บริษัทมีกลไกการดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมดวยการใหบริการแบบรวมศูนยปฏิบัติการ 

(Shared Service Center) ซึ่งเปนการปฏิบัติงานเสมือนเปนหนวยงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว ทำใหบริษัทสามารถ 
กำหนดวิธีการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐาน มีการแบงแยกหนาที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เปนเทคนิคการบริหารที่สามารถ 
สรางความเช่ียวชาญเฉพาะดานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็วและทำใหการบริหารมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัทมีมูลคาการลงทุนรวมในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัทในสัดสวนรอยละ 100 

ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของ Holding Company ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทดังน้ี

โครงสรางการถือหุน
ของกลุมบริษัท5

กลุมบริษัท
ท่ีประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย 
เอนเนอรจี จำกัด

บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด1 

บริษัท บางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน จำกัด

บริษัท บางเขนชัย จำกัด

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด

บริษัท นครราชสีมา โซลาร จำกัด

บริษัท เชียงราย โซลาร จำกัด

บริษัท ซีเคพี โซลาร จำกัด*

บริษัท วิส โซลิส จำกัด*

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร จำกัด*

บริษัท อพอลโล พาวเวอร จำกัด*

บริษัท โซเล พาวเวอร จำกัด*

 ผูถือหุนรายอื่น

• บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จำกัด 
(มหาชน) 33.34%

• บริษัท พี.ที. จำกัดผูเดียว 5.33%
• บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเมนท จำกัด 5.33%

• บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด 
75.00%

• บริษัท ผลิต-ไฟฟาลาว (มหาชน) 25.00%

• บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จำกัด 
(มหาชน) 25.00%

• การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 8.00%
• ผูถือหุนรายยอยอ่ืนๆ 2.00%

-

• บริษัท นที ซินเนอรย่ี จำกัด 25.00%
• รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว 20.00%
• บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) 12.50%
• บริษัท พี.ที. จำกัดผูเดียว 5.00%

บริษัท ซอนนีดิกซ ไทยแลนด วัน จำกัด 
70.00%

บริษัท ซอนนีดิกซ ไทยแลนด ทู จำกัด 
70.00%

-

-

-

-

-

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาพลังน้ำ

ผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังน้ำ

ผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ 
จากระบบโคเจนเนอเรช่ัน

ผลิตและจำหนายไฟฟา        
จากพลังแสงอาทิตย

ผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังน้ำ

ผลิตและจำหนายไฟฟา        
จากพลังแสงอาทิตย

ผลิตและจำหนายไฟฟา        
จากพลังแสงอาทิตย

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ

สัดสวน 
การถือหุน (%)

56.00%

42.00%2 

65.00%

100.00%

37.50%

30.00%

30.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

หมายเหตุ : * ยังไมมีการดำเนินงาน
1 บริษัทแกนของ CKP,  2 คำนวณจากสัดสวนการถือหุนของ SEAN โดย CKP



ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจ
ของผูถือหุนใหญ

ผูถือหุนใหญ 3 รายของบริษัท ไดแก CK (ถือหุนสัดสวนรอยละ 27.22) BEM (ถือหุนสัดสวนรอยละ 17.83) และ TTW 
(ถือหุนสัดสวนรอยละ 25.31) ซ่ึงบริษัทผูถือหุนรายใหญท้ังสามบริษัทรวมท้ังบริษัทถือวาเปนบริษัทในกลุม ช.การชาง ท้ังหมด

บริษัทมีโครงสรางและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด 
ของบริษัท1 คือ

6

หมายเหตุ : 
1  ขอมูลจาก www.set.or.th
2 สัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลของ BEM เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
3 สัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลของ TTW เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

24  รายงานประจำป 2561

17.83%

19.29%3

27.22%

30.83%2 19.40%3

29.64%25.31%

ผูถือหุนอื่นๆ
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บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (“Holding Company”) 
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ ทั้งภายในและ 
ตางประเทศ โดยรายไดหลักของบริษัทที่แสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายไดจาก 
การขายไฟฟาและไอน้ำ (รวมเงินสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา) และรายไดคาบริหาร 
โครงการ ท้ัง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำลังการผลิตติดต้ังจากโครงการไฟฟา 
ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว และโครงการที่อยูระหวางกอสรางรวม 2,167 เมกะวัตต 
ประกอบดวยกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟาที่เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว    
875 เมกะวัตต และกำลังการผลิตติดต้ังจากโครงการท่ีอยูระหวางกอสราง 1,292 เมกะวัตต

1. โครงการไฟฟาพลังน้ำ
• โครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 (“โครงการน้ำงึม 2”) 
• โครงการไฟฟาพลังน้ำ ไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”)

2. โครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น 
• โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 1 (“BIC1”)  
• โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 2 (“BIC2”)

3. โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย บางเขนชัย (“โครงการบางเขนชัย”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย เชียงราย โซลาร (“โครงการเชียงราย โซลาร”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย นครราชสีมา โซลาร (“โครงการนครราชสีมา โซลาร”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการภาชี”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย บางเลน จังหวัดนครปฐม (“โครงการบางเลน”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม (“โครงการพุทธมณฑลสาย 5”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการมหาชัย”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการกระทุมแบน”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โครงการคลองเปรง”)

บริษัทจัดประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา
ออกเปน 3 กลุมธุรกิจ ดังนี้
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โครงสรางรายไดของบริษัทจากการลงทุนในกลุมธุรกิจตางๆ ในชวงป 2559-2561

รายได

รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ำ

โครงการไฟฟาพลังน้ำ

โครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรช่ัน

โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย*

รวมรายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ำ

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม

โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย

โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย

โครงการไฟฟาพลังน้ำ

รวมสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม

รายไดอื่น

รายไดคาบริหารโครงการ

รายไดอื่น**

รวมรายไดอื่น

รายไดรวม

กำลังการผลิต
ติดต้ัง 

(เมกะวัตต)

615.0

237.5

8.0

8.0

6.0

1,285.0

ดำเนินการ
โดย

SEAN

BIC

BKC

CRS

NRS

XPCL

บริษัท

บริษัทและบริษัทยอย

% 
การถือหุน

56.0%

65.0%

100.0%

30.0%

30.0%

37.5%

รายไดป 
2559

3,814.9

2,293.3

147.8

6,256.1

13.7

13.6

(52.3)

(25.0)

62.7

40.4

103.1

6,334.1

% ของ 
รายไดรวม

60.2%

36.2%

2.3%

98.8%

0.2%

0.2%

(0.8%)

(0.4%)

1.0%

0.6%

1.6%

100.0%

รายไดป 
2560

3,318.3

3,315.5

139.8

6,773.7

17.4

13.7

(25.9)

5.2

105.0

51.2

156.2

6,935.1

% ของ 
รายไดรวม

47.8%

47.8%

2.0%

97.7%

0.3%

0.2%

(0.4%)

0.1%

1.5%

0.7%

2.3%

100.0%

รายไดป 
2561

3,949.3

4,864.6

136.1

8,949.9

16.9

23.5

(33.7)

6.7

119.9

45.0

164.9

9,121.5

% ของ 
รายไดรวม

43.3%

53.3%

1.5%

98.1%

0.2%

0.3%

(0.4%)

0.1%

1.3%

0.5%

1.8%

100.0%

หมายเหตุ : 
* รายไดจากการขายไฟฟาและสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาของ โครงการบางเขนชัย เทานั้น 
** ไมรวมกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(หนวย : ลานบาท)



โครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2

บริษัทถือหุนในโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 สัดสวน 
รอยละ 42 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว (โดยการ 
ลงทุนผานบริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี กำจัด) ในบริษัท 
ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนใน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) ไดรับ 
สัมปทานจากรัฐบาล สปป. ลาว ในการออกแบบ พัฒนา กอสราง 
และดำเนินการโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 เปนระยะเวลา 
25 ป นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย

โครงการน้ำงึม 2 ตั้งอยูบนลำน้ำงึมระหวางภูเขาภูแซ 
และภูฮวด บานหวยมอ เมืองฮม แขวงเวียงจันทน สปป. ลาว 
อยูหางจากโครงการน้ำงึม 1 ขึ้นไปทางตนน้ำในทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือเปนระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยูหางจากเมือง 
เวียงจันทน สปป. ลาว ในแนวตรงเปนระยะทาง 90 กิโลเมตร 
มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 615 เมกะวัตต เริ่มผลิตและ 
จำหนายไฟฟาชวงแรก (“Initial Operation Date” หรือ “IOD”) 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย 
(“Commercial Operation Date” หรือ “COD”) เมื่อวันที่           
1 มกราคม 2556 โดยจำหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแก 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซ้ือขาย 
ไฟฟาซ่ึงมีระยะเวลา 25 ป นับจากวันเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย

โครงการไฟฟาในกลุมธุรกิจนี้ ประกอบดวย

• โครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 (“โครงการน้ำงึม 2”)
• โครงการไฟฟาพลังน้ำ ไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”)

1.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟาพลังน้ำ

รายไดคาไฟฟาของโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2
สัญญาซ้ือขายไฟฟากำหนดปริมาณไฟฟาท่ี กฟผ. จะรับซ้ือ 

ในแตละปจำนวน 2,310 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (“ลานหนวย”) 
โดยแบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้

(ก) พลังงานไฟฟาหลัก (“Primary Energy” หรือ “PE”) 
จำนวน 2,218 ลานหนวยตอป สามารถผลิตไดไมเกิน 16 ช่ัวโมง 
ตอวัน โดยคาพลังงานไฟฟาประเภทน้ีจะชำระเปนสกุลเงินบาท 
และดอลลารสหรัฐฯ

(ข) พลังงานไฟฟารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) 
จำนวน 92 ลานหนวยตอป เปนไฟฟาที่ผลิตไดเฉพาะในเดือน 
สิงหาคม กันยายน และตุลาคมของทุกป โดยคาพลังงานไฟฟา      
ประเภทนี้จะชำระเปนสกุลเงินบาททั้งหมด

(ค) พลังงานไฟฟาสวนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) 
เปนไฟฟาสวนเกินท่ีเกิดข้ึนเม่ือปริมาณน้ำมีมากกวาท่ีคาดการณ 
ทำใหในเดือนนั้นๆ สามารถผลิตไฟฟาไดมากกวาจำนวน 
ตามขอ (ก) และขอ (ข) ซ่ึงไดแจงลวงหนาตอ กฟผ. สวนเกินจาก 
ท่ีไดแจงจะนับเปนพลังงานไฟฟาสวนเกิน โดยคาพลังงานไฟฟา 
ประเภทนี้จะชำระเปนสกุลเงินบาททั้งหมด

นอกจากนี้ ในกรณีที่สามารถผลิตไฟฟาไดมากกวา 
จำนวน PE หรือ SE ตอปที่กำหนดในสัญญาจะสามารถ 
เก็บสะสมจำนวนหนวยไฟฟาท่ีผลิตเกินน้ันในบัญชีไฟฟาสำรอง 
(“Reserve Account”) และสามารถนำหนวยไฟฟาดังกลาว 
มาใชในอนาคตได ในกรณีที่ปใดไมสามารถผลิตไฟฟาจำหนาย 
ใหแก กฟผ. ไดครบตามเงื ่อนไขสัญญาซื ้อขายไฟฟา         
โดย โครงการน้ำงึม 2 สามารถเก็บสะสมจำนวนหนวยไฟฟาที่ 
ผลิตเกินใน Reserve Account ไดไมเกิน 10 ป โดยมีกำหนด 
ชำระยอดใน Reserve Account ทั้งหมด 3 ครั้ง คือในป 2565 
ป 2575 และปสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟา

ในกรณีท่ีปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำมีนอยจนทำใหไมสามารถ 
ผลิตไฟฟาไดเทากับจำนวน PE หรือ SE ตอปท่ีกำหนดในสัญญา 
โครงการน้ำงึม 2 สามารถนำจำนวนหนวยไฟฟาสวนที่ยัง 
ไมไดผลิตนั้นสะสมเพิ่มในปริมาณไฟฟาที่จะผลิตในปตอไปได
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงการไฟฟาพลังน้ำ1



1.2  การตลาดและการแขงขันในธุรกิจโครงการไฟฟาพลังน้ำ

โครงการไฟฟาพลังน้ำ ไซยะบุรี

บริษัทถือหุนใน XPCL สัดสวนรอยละ 37.5 ของ  
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว โดย XPCL เปนบริษัทที่ 
จดทะเบียนใน สปป. ลาว และไดรับสัมปทานจากรัฐบาล 
สปป. ลาว ในการออกแบบ พัฒนากอสรางและดำเนินการ 
โครงการไฟฟาพลังน้ำ ไซยะบุรี เปนระยะเวลา 31 ป นับตั้งแต 
วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย

โครงการไซยะบุรีเปนโครงการไฟฟาพลังน้ำประเภท 
ฝายทดน้ำขนาดใหญบนลำน้ำโขง (Run-of-River) ซึ่งแตกตาง 
จากโครงการน้ำงึม 2 ที่เปนโครงการไฟฟาพลังน้ำประเภท 
เข่ือนกักเก็บ กลาวคือ โครงการไซยะบุรี มีลักษณะเปนฝายทดน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ที่ไหลเขาในแตละวัน โดยโครงการตั้งอยูบนลำน้ำโขงตอนลาง 
อยู ในอาณาเขตของ สปป. ลาว ทั ้งหมด หางจากแขวง 
หลวงพระบางไปทางใตประมาณ 80 กิโลเมตร และหางจาก 
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประมาณ 160 กิโลเมตร มีกำลัง 
การผลิตติดตั้งจำนวน 1,285 เมกะวัตต โดยมีกำลังการผลิต                   
ที่จะจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จำนวน 1,225 เมกะวัตต 
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะเวลา 29 ป  นับจากวัน  

เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย โดยสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว 
ไดกำหนดวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยไวในชวงไตรมาส 4
ของป 2562 และจะจำหนายไฟฟาจำนวน 60 เมกะวัตต 
ใหแกรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (“EdL”) ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
ระหวาง EdL และ XPCL เปนระยะเวลาเทากับระยะเวลา 
ของสัมปทานที่ไดรับจากรัฐบาล สปป. ลาว

การกอสรางโครงการไซยะบุรีจะใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 
8 ป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การกอสรางโครงการ 
คืบหนาไปแลวกวารอยละ 97 ซึ่งเปนไปตามแผนการกอสราง 
โดยโครงการไซยะบุรีไดรับการออกแบบงานกอสรางโดย 
วิศวกรรมศาสตรดานไฟฟาพลังน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยง ปองกัน และ 
ลดผลกระทบทั้งทางดานสิ่งแวดลอมและสังคม และครอบคลุม 
ถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ 
ตลอดจนการปองกันการกัดเซาะตล่ิงและการรักษาคุณภาพน้ำดวย 
และในดานความปลอดภัยไดออกแบบและกอสรางประตู 
ระบายน้ำลนและประตูระบายตะกอนที่มีขนาดใหญ เพื่อ 
รองรับแผนดินไหวและภัยธรรมชาติอยางเหมาะสม นอกจากน้ี 
โครงการไซยะบุรีไดเลือกใชเครื่องจักรและอุปกรณผลิตไฟฟา
ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูง 
และเปนที่ยอมรับจากทั่วโลก

การพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ำจะตองอาศัยภูมิประเทศ 
ที่มีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน เชน 
สปป. ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร รวมถึงสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการ 
และสามารถจำหนายไฟฟาที่ผลิตกลับมายังประเทศไทยได

จากขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2560 ประเทศไทยไดรวม 
ลงนามในบันทึกความเขาใจ (“Memorandum of Understanding” 
หรือ “MOU”) เพื่อความรวมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟา 
และขายใหกับประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก

•  สปป. ลาว จำนวน 9,000 เมกะวัตต (ลงนามเมื่อวันที่         
6  กันยายน 2559)

•  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน จำนวน 3,000 
เมกะวัตต

•  ประเทศเมียนมาร ไมระบุปริมาณรับซื้อไฟฟา (ลงนามเมื่อ 
วันที่ 15 มิถุนายน 2558)

•  ประเทศกัมพูชา ไมระบุปริมาณรับซื้อไฟฟาและอายุ MOU 
แตจะมีการเจรจาเปนรายโครงการ
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โครงการไฟฟาพลังน้ำ ไซยะบุรี

บริษัทถือหุนใน XPCL สัดสวนรอยละ 37.5 ของ  
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว โดย XPCL เปนบริษัทที่ 
จดทะเบียนใน สปป. ลาว และไดรับสัมปทานจากรัฐบาล 
สปป. ลาว ในการออกแบบ พัฒนากอสรางและดำเนินการ 
โครงการไฟฟาพลังน้ำ ไซยะบุรี เปนระยะเวลา 31 ป นับตั้งแต 
วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย

โครงการไซยะบุรีเปนโครงการไฟฟาพลังน้ำประเภท 
ฝายทดน้ำขนาดใหญบนลำน้ำโขง (Run-of-River) ซึ่งแตกตาง 
จากโครงการน้ำงึม 2 ที่เปนโครงการไฟฟาพลังน้ำประเภท 
เข่ือนกักเก็บ กลาวคือ โครงการไซยะบุรี มีลักษณะเปนฝายทดน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ที่ไหลเขาในแตละวัน โดยโครงการตั้งอยูบนลำน้ำโขงตอนลาง 
อยู ในอาณาเขตของ สปป. ลาว ทั ้งหมด หางจากแขวง 
หลวงพระบางไปทางใตประมาณ 80 กิโลเมตร และหางจาก 
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประมาณ 160 กิโลเมตร มีกำลัง 
การผลิตติดตั้งจำนวน 1,285 เมกะวัตต โดยมีกำลังการผลิต                   
ที่จะจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จำนวน 1,225 เมกะวัตต 
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะเวลา 29 ป  นับจากวัน  
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1.3  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการธุรกิจของโครงการไฟฟาพลังน้ำ

การผลิตไฟฟาของโครงการไฟฟาพลังน้ำ

เข่ือนของโครงการน้ำงึม 2 มีลักษณะเปนเข่ือนแบบกักเก็บ 
โดยจะเก็บน้ำไวในอางเก็บน้ำ (Reservoir) ที่สรางอยูในระดับที่ 
สูงกวาอาคารโรงไฟฟา (Power House) เมื่อปลอยน้ำลงมา 
ตามอุโมงคสงน้ำ น้ำซ่ึงมีแรงดันสูงจะผลักดันใหใบพัดของเคร่ือง 
กังหัน (Turbine) หมุนดวยความเร็วสูง เพลาของเครื่องกังหัน 
ท่ีตอเขากับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) จะเกิด 
การหมุนและทำใหเกิดการเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟา 
กอใหเกิดเปนกระแสไฟฟา

อาคารโรงไฟฟาติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Francis 
Turbine แบบแกนต้ัง จำนวน 3 ชุด ซ่ึงเปนเคร่ืองกังหันท่ีทำงาน 
แบบแรงโตเหมาะสำหรับเขื่อนพลังน้ำที่มีความสูงน้ำระดับ 
ปานกลางลักษณะเดียวกับเขื ่อนของโครงการน้ำงึม 2      
สวนเครื่องกำเนิดไฟฟาเปนเครื่องชนิด Synchronous จำนวน  
3 ชุด กำลังการผลิตชุดละ 205 เมกะวัตต และมีกำลังการผลิต 
ติดตั้งรวมทั้งสิ้น 615 เมกะวัตต

ในขณะที่โครงการไซยะบุรีมีลักษณะเปนฝายทดน้ำ 
ขนาดใหญ (Run-of-River) ซึ่งมีปริมาณน้ำที่ไหลเขาเทากับ 
ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากโครงการ ไมมีการกักเก็บหรือเบี่ยงน้ำ 
ออกจากแมน้ำโขง โดยน้ำจะไหลและผลักดันใหใบพัดของ 
เครื่องกังหันหมุน และขับเคลื่อนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟา 
ท่ีตออยูกับเคร่ืองกังหัน การหมุนดังกลาวทำใหเกิดการเหน่ียวนำ 
ในเครื่องกำเนิดไฟฟากอใหเกิดเปนกระแสไฟฟา

อาคารโรงไฟฟาโครงการไซยะบุรีติดตั้งเครื่องกังหันน้ำ
ชนิด Kaplan ที่มีรอบการหมุนต่ำและมีการออกแบบให 
ปลาตามธรรมชาติสามารถผานได และติดต้ังเคร่ืองกำเนิดไฟฟา 
จำนวน 8 ชุด ประกอบดวยกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา 
กำลังการผลิต 175 เมกะวัตต จำนวน 7 ชุด และกังหันน้ำ 
และเคร่ืองกำเนิดไฟฟากำลังการผลิต 60 เมกะวัตต จำนวน 1 ชุด 
มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต

ภายใตบันทึกความเขาใจระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว ณ เดือนกุมภาพันธ 2560 มีการรับซื้อไฟฟาแลวรวมทั้งหมด 
คิดเปนประมาณ 5,936 เมกะวัตต สรุปโครงการซื้อไฟฟาจาก สปป. ลาว ไดดังนี้

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแขงขันของโครงการไฟฟาพลังน้ำ จากประสบการณและความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
ในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดใหญ และความรวมมือกันในกลุมบริษัท สงผลใหสามารถควบคุมการกอสรางโครงการ 
ใหอยูในระยะเวลา งบประมาณ และเปดเดินเครื่องเชิงพาณิชยตามที่กำหนดได

โครงการ

เทิน-หินบุน 
(รวมสวนตอขยาย)

หวยเฮาะ

น้ำเทิน 2

น้ำงึม 2

หงสาลิกไนต เคร่ืองท่ี 1

หงสาลิกไนต เคร่ืองท่ี 2

หงสาลิกไนต เคร่ืองท่ี 3

เริ่มเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย

มีนาคม 2541 / 
ธันวาคม 2555

กันยายน 2542

เมษายน 2553

มีนาคม 2554(1)

มิถุนายน 2558

พฤศจิกายน 2558

มีนาคม 2559

รวม

ปริมาณไฟฟา
ทีรั่บซ้ือ (เมกะวัตต)

434

126

948

597(2)

491

491

491

3,578

โครงการ

เซเปยน-เซน้ำนอย

น้ำเงี๊ยบ 1

ไซยะบุรี

น้ำเทิน 1

กำหนดจายไฟฟา 
(SCOD)

กุมภาพันธ 2562

กันยายน 2562

ตุลาคม 2562

มกราคม 2565

รวม

ปริมาณไฟฟา
ทีรั่บซ้ือ (เมกะวัตต)

354

269

1,220(3)

515

2,358

1) โครงการที่จำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. แลว 2) โครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา (“Power Purchase 
   Agreement” หรือ “PPA”) แลวและอยูระหวางการกอสราง

หมายเหตุ : 
(1) เริ่มผลิตและจำหนายไฟฟาชวงแรก
(2) ขอมูลระบุกำลังการผลิตที่ กฟผ. รับซื้อจากโครงการน้ำงึม 2 ณ จุดสงมอบไวที่ 
    597 เมกะวัตต โดยที่กำลังการผลิตติดตั้งของโครงการน้ำงึม 2 คือ 615 เมกะวัตต
(3) ขอมูลระบุกำลังการผลิตที่ กฟผ. รับซื้อจากโครงการไซยะบุรี ณ จุดสงมอบไวที่ 
    1,220 เมกะวัตต โดยท่ีกำลังการผลิตติดต้ังของโครงการไซยะบุรีคือ 1,285 เมกะวัตต
    ขอมูลจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ 2560



โครงการไฟฟาพลังน้ำ ไซยะบุรี

บริษัทถือหุนใน XPCL สัดสวนรอยละ 37.5 ของ  
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว โดย XPCL เปนบริษัทที่ 
จดทะเบียนใน สปป. ลาว และไดรับสัมปทานจากรัฐบาล 
สปป. ลาว ในการออกแบบ พัฒนากอสรางและดำเนินการ 
โครงการไฟฟาพลังน้ำ ไซยะบุรี เปนระยะเวลา 31 ป นับตั้งแต 
วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย

โครงการไซยะบุรีเปนโครงการไฟฟาพลังน้ำประเภท 
ฝายทดน้ำขนาดใหญบนลำน้ำโขง (Run-of-River) ซึ่งแตกตาง 
จากโครงการน้ำงึม 2 ที่เปนโครงการไฟฟาพลังน้ำประเภท 
เข่ือนกักเก็บ กลาวคือ โครงการไซยะบุรี มีลักษณะเปนฝายทดน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ที่ไหลเขาในแตละวัน โดยโครงการตั้งอยูบนลำน้ำโขงตอนลาง 
อยู ในอาณาเขตของ สปป. ลาว ทั ้งหมด หางจากแขวง 
หลวงพระบางไปทางใตประมาณ 80 กิโลเมตร และหางจาก 
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประมาณ 160 กิโลเมตร มีกำลัง 
การผลิตติดตั้งจำนวน 1,285 เมกะวัตต โดยมีกำลังการผลิต                   
ที่จะจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จำนวน 1,225 เมกะวัตต 
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะเวลา 29 ป  นับจากวัน  

แหลงพลังงานท่ีใชในการผลิตไฟฟาของโครงการไฟฟาพลังน้ำ

แหลงพลังงานในการผลิตไฟฟาของโครงการน้ำงึม 2 คือ 
น้ำที่มาจากลำน้ำงึม ซึ่งมีตนกำเนิดมาจากที่ราบสูงเชียงขวาง 
มีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอางเก็บน้ำ 
ครอบคลุมพื้นที่ 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน้ำสูงสุด   
ที่ 4,886 ลานลูกบาศกเมตรที่ระดับน้ำสูงสุด 375 เมตร 
เหนือระดับน้ำทะเล

แมวาน้ำท่ีนำมาใชในการผลิตไฟฟาดังกลาวจะไมมีตนทุน 
คาใชจาย เพราะเปนน้ำที่ไดมาจากธรรมชาติ แตปริมาณน้ำ 
ในแตละชวงเวลามีความไมแนนอนและไมสามารถคาดการณได 
ขึ ้นอยู ก ับสภาพอากาศและฤดูกาล ทั ้งนี ้ ในการศึกษา      
ความเปนไปไดของโครงการน้ำงึม 2 ไดทำการศึกษาคาสถิติ 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยยอนหลัง 50 ป (ระหวางป 2497-2546) 
พบวาปริมาณน้ำฝนในลำน้ำงึมมีมากเพียงพอ สามารถ 
กักเก็บน้ำเพื ่อใชในการผลิตไฟฟาไดตามปริมาณที่ไดทำ 
สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ในแตละป
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ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำของโครงการน้ำงึม 2 ในชวงป 2559-2561 มีดังน้ี้ี

หมายเหตุ : ขอมูลจาก บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด

มกราคม

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

369.4

370.1

366.1

360.3

354.7

349.9

351.8

361.6

366.9

367.5

369.4

371.1

ระดับน้ำ
ณ สิ้นเดือน
(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ระดับน้ำ
ณ สิ้นเดือน
(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ระดับน้ำ
ณ สิ้นเดือน
(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปริมาณน้ำ
(ลานลูกบาศก

เมตร)

ปริมาณน้ำ
(ลานลูกบาศก

เมตร)

ปริมาณน้ำ
(ลานลูกบาศก

เมตร)

ป 2559 ป 2560 ป 2561

4,309.8

4,376.9

3,987.4

3,452.0

2,981.0

2,610.3

2,753.0

3,568.2

4,057.5

4,118.6

4,310.8

4,481.3

370.9

368.7

361.7

356.4

351.1

345.5

356.1

362.7

363.0

363.1

363.2

364.1

4,454.8

4,234.3

3,576.2

3,124.2

2,703.1

2,301.0

3,093.6

3,668.4

3,695.6

3,703.9

3,709.4

3,794.2

364.3

364.2

359.9

354.5

349.8

352.7

372.2

375.3

372.6

370.9

370.4

368.4

3,818.5

3,808.2

3,418.7

2,965.1

2,609.5

2,828.2

4,591.2

4,919.1

4,635.9

4,459.9

4,406.2

2,072.6



โครงการไฟฟาในกลุมธุรกิจนี้ ประกอบดวย

• โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (“BIC1”)
• โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (“BIC2”)

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น

บริษัทถือหุนใน BIC สัดสวนรอยละ 65 ของทุน 
จดทะเบียนและเรียกชำระแลว โดย BIC เปนผูผลิต 
และจำหนายไฟฟาและไอน้ำดวยระบบโคเจนเนอเรชั่นที่ใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ประกอบดวย 2 โครงการ คือ 
BIC1 และ BIC2 สถานที่ตั้งของทั้ง 2 โครงการอยูใน 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา โดย BIC1 มีกำลังการผลิตไฟฟาติดตั้ง 
118 เมกะวัตต และกำลังการผลิตไอน้ำ 20 ตันตอชั่วโมง 
มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต 
เปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย 
โดยจำหนายไฟฟาที ่เหลือและไอน้ำใหแกผูประกอบการ 
อุตสาหกรรมท่ีอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน BIC1 เริ่ม 
เดินเครื่องเชิงพาณิชยในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ขณะที่ 
BIC2 มีกำลังการผลิตไฟฟาติดต้ัง 120 เมกะวัตต มีสัญญา 
ซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 
25 ปนับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย และจำหนาย 
ไฟฟาส วนที ่ เหล ือใหแก ผ ู ประกอบการอุตสาหกรรม     
ที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเชนเดียวกัน BIC2 
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น2

รายไดคาไฟฟาของ BIC1 และ BIC2 ที่จำหนายให กฟผ.
(ก) คาพลังไฟฟา (Capacity Payment) กำหนดจาก 

ตนทุนของโครงการไฟฟาท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียงไดในอนาคต 
(Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซื้อไฟฟาจาก 
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (“Small Power Producer” หรือ 
“SPP”) รวมคาระบบสง

(ข)  คาพลังงานไฟฟาฐาน (Energy Payment) กำหนดจาก 
คาเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา คาดำเนินการ คาบำรุงรักษา 
และคาใชจายในการเดินเครื่องของโครงการไฟฟาที่ กฟผ. 
สามารถหลีกเลี่ยงไดในอนาคตจากการรับซื้อพลังงานไฟฟา 
จากโครงการไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กที่ผลิตไฟฟา
ดวยระบบโคเจนเนอเรชั่น

(ค) คาการประหยัดการใชเชื้อเพลิง (Fuel Savings) 
กำหนดจากประโยชนที่ไดรับจากการประหยัดเชื้อเพลิงที่ผูผลิต 
ไฟฟาเอกชนรายเล็กสามารถประหยัดไดดวยระบบโคเจนเนอเรช่ัน

รายไดคาไฟฟาของ BIC1 และ BIC2 ที่จำหนายใหลูกคา 
ผูประกอบการอุตสาหกรรม

สัญญาจำหนายไฟฟาใหแกล ูกคาผู ประกอบการ 
อุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกคาแตละราย โดยกำหนด 
ราคาคาไฟฟาและสวนลดอางอิงกับอัตราคาไฟฟาของการไฟฟา
สวนภูมิภาค (“กฟภ.”) สำหรับกิจการขนาดใหญ

รายไดคาไอน้ำของ BIC1 ท่ีจำหนายใหลูกคาผูประกอบการ 
อุตสาหกรรม

สัญญาจำหนายไอน้ำใหแกล ูกคาผู ประกอบการ 
อุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกคาแตละรายเชนเดียวกันกับ
สัญญาจำหนายไฟฟา โดยกำหนดราคาไอน้ำจากตนทุนท่ีลูกคา 
หลีกเลี่ยงไดหากซื้อจากบริษัท (Avoided Cost Basis) ราคา 
ไอน้ำมักปรับเพื่อสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนของดัชนีตางๆ 
รวมถึงคาเชื้อเพลิงและดัชนีราคาผูบริโภค

32  รายงานประจำป 2561
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2.2  การตลาดและการแขงขันในธุรกิจโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น
ในการขยายธุรกิจโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น 

บริษัทมุงเนนการจำหนายไฟฟาสวนใหญให กฟผ. และจำหนาย 
ไฟฟาสวนที่เหลือและไอน้ำใหผูประกอบการอื่นๆ ซึ่งเปน 
รูปแบบที่มีความมั่นคงในดานรายไดมากกวา เมื่อเปรียบเทียบ 
กับการจำหนายไฟฟาใหผูประกอบการอื่นๆ เพียงอยางเดียว

ตั้งแตป 2535 เปนตนมา รัฐบาลไดมีการประกาศรับซื้อ 
ไฟฟาจากโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่นแบบ Firm Type 
ขนาดกำลังผลิตที่จำหนายเขาสูระบบไมเกิน 90 เมกะวัตต 
ทำใหมีผู พัฒนาโครงการไฟฟาประเภทดังกลาวหลายราย 
โดยขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 โครงการไฟฟาระบบ 
โคเจนเนอเรชั่นมีสถานะดังน้ี

2.3  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการธุรกิจของโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรช่ัน

แหลงพลังงานท่ีใชในการผลิตไฟฟาของโครงการไฟฟาระบบ
โคเจนเนอเรช่ัน

การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่นจะใช
กาซธรรมชาติและน้ำประปาเปนวัตถุดิบในการผลิต โดย BIC1 
และ BIC2 ไดทำสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 และวันที่ 
12 พฤษภาคม 2557 ตามลำดับ และไดทำสัญญาซื้อขาย 
น้ำประปา กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“TTW”) 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 และวันที่ 27 มกราคม 2558 
ตามลำดับ โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ 
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย

ปริมาณขายตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟากับรัฐบาล  

(เมกะวัตต)

5,972

720

72

32

6,796

หมายเหตุ : ขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ เดือนธันวาคม 2561

สถานะ

เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว

ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว
แตยังไมเดินเครื่องเชิงพาณิชย

ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา

ยกเลิกแบบคำขอ

รวม

จำนวนโครงการ

72

8

2

1

83

กำลังการผลิตติดต้ัง 
(เมกะวัตต)

9,100

997

124

206

10,427

จากความตองการใชไฟฟาที่สม่ำเสมอทั้งจาก กฟผ. และลูกคาผูประกอบการอุตสาหกรรม ทำใหบริษัทเชื่อมั่นในโอกาส 
และศักยภาพในการแขงขันของโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่นของบริษัท โดยบริษัททำสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ำ 
ในระยะยาว เพื่อรับประกันความมั่นคงในการขายไฟฟาและไอน้ำใหแกลูกคา นอกจากนี้ บริษัทไดมีการเตรียมความพรอม 
อยางตอเนื่องในดานตางๆ ที่มีความสำคัญ เชน ความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง การเชื่อมตอกับจุดรับซื้อไฟฟาของลูกคา 
ที่จะรับซื้อไฟฟาและไอน้ำ เปนตน

การผลิตไฟฟาของโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรช่ัน
การผลิตไฟฟาของโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น

จะนำกาซธรรมชาติมาเปนเช้ือเพลิงในการเผาไหมเพ่ือทำใหเกิด 
แรงดันความรอนไปขับเคล่ือนกังหันกาซ (Gas Turbine) การหมุน 
ของกังหันกาซดังกลาวจะหมุนใหเคร่ืองกำเนิดไฟฟา (Generator) 
ผลิตไฟฟา จากนั้นไอรอนที่เกิดจากการเผาไหมในเครื่องกังหัน 
กาซซึ่งมีความรอนสูงจะผานไปยังหมอไอน้ำ (Heat Recovery 
Steam Generator หรือ HRSG) ทำใหไดไอน้ำแรงดันสูง (High 
Pressure Steam) ซ่ึงไอน้ำท่ีไดจะถูกนำไปขับเคล่ือนกังหันไอน้ำ 
(Steam Turbine) การหมุนของกังหันไอน้ำจะหมุนขับใหเครื่อง 
กำเนิดไฟฟาผลิตไฟฟา และไอน้ำสวนที่เหลือจะถูกนำไปขาย 
ใหกับลูกคาผูประกอบการอุตสาหกรรมที่ตองการไอน้ำใน 
กระบวนการผลิตตอไป



นอกจากนี้ BKC อยูระหวางการลงทุนกอสรางโครงการ 
ไฟฟาพลังแสงอาทิตยชนิด Monocrystalline โดยเปนแบบติดต้ัง 
บนหลังคา 5 โครงการ และแบบติดตั้งบนพื้นดินอีก 1 โครงการ 
รวมกำลังการผลิตติดต้ัง 6.7 เมกะวัตต เพ่ือผลิตและจำหนายไฟฟา 
ใหกับผูประกอบการเอกชน โดยทุกโครงการมีสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
เปนระยะเวลา 25 ปนับจากวันท่ีเร่ิมผลิตและจำหนายไฟฟา ไดแก
•  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดตั ้งบนหลังคา   

ที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการภาชี”)  
กำลังการผลิตติดตั้ง 0.9 เมกะวัตต 

•  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดตั ้งบนหลังคา
ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (“โครงการบางเลน”)  
กำลังการผลิตติดตั้ง 1.0 เมกะวัตต

•  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดตั ้งบนหลังคา
ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (“โครงการพุทธมณฑล 
สาย 5”) กำลังการผลิตติดตั้ง 1.0 เมกะวัตต

•  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดตั ้งบนหลังคา
ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการ 
มหาชัย”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.7 เมกะวัตต

•  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดตั ้งบนหลังคา
ที ่อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการ 
กระทุมแบน”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.5 เมกะวัตต

•  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดตั ้งบนพื ้นดิน
ที ่อำเภอคลองเปรง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  (“โครงการ 
คลองเปรง”) กำลังการผลิตติดตั้ง 2.7 เมกะวัตต
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โครงการไฟฟาในกลุมธุรกิจนี้ ประกอบดวย

โครงการที่ผลิตและจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชยแลว
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย บางเขนชัย (“โครงการบางเขนชัย”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย เชียงราย โซลาร (“โครงการเชียงราย โซลาร”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย นครราชสีมา โซลาร (“โครงการนครราชสีมา โซลาร”)

โครงการที่อยูระหวางกอสราง
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการภาชี”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย บางเลน จังหวัดนครปฐม (“โครงการบางเลน”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม (“โครงการพุทธมณฑลสาย 5”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการมหาชัย”) 
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการกระทุมแบน”)
• โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โครงการคลองเปรง”)

3.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย3

โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย บางเขนชัย

บริษัทถือหุนใน BKC สัดสวนรอยละ 100 ของ     
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว โดย BKC ลงทุนในโครงการ 
บางเขนชัย ซึ่งตั้งอยูที่อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง (“Thin Film”) 
มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต และไดลงนามในสัญญา 
ซ้ือขายไฟฟาสำหรับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small 
Power Producer” หรือ “VSPP”) กับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เปนระยะเวลา 5 ป 
นับจากวันท่ีเร่ิมผลิตและจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย และตอสัญญา 
ไดอีกครั้งละ 5 ปโดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา 
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟา 
ในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต โดยโครงการบางเขนชัยไดรับ 
สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (“Adder”) ในอัตรา 8 บาท 
ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง (“หนวย”) เปนระยะเวลา 10 ป นับจาก 
วันที่เริ่มผลิตและจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย และไดเริ่มผลิต 
และจำหนายไฟฟาใหแก กฟภ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555



โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย เชียงราย โซลาร 

บริษัทถือหุนใน CRS สัดสวนรอยละ 30 ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว โดย CRS ลงทุนในโครงการ 
เชียงราย โซลาร ซึ่งตั้งอยูที่อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
ใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบ Polycrystalline Cells 
มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต และไดลงนามในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟาสำหรับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมากกับ กฟภ. 
เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหนายไฟฟา 
เชิงพาณิชย และตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ปโดยอัตโนมัติ 
จนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาดังกลาว 
กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟาในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต  
โดยโครงการเชียงราย โซลาร ไดรับ Adder ในอัตรา 8 บาท 
ตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันท่ีเร่ิมผลิตและจำหนาย 
ไฟฟาเชิงพาณิชย และไดเร่ิมผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟภ. 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 

โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย นครราชสีมา โซลาร 

บริษัทถือหุนใน NRS สัดสวนรอยละ 30 ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว โดย NRS ลงทุนในโครงการ 
นครราชสีมา โซลาร ซึ่งตั้งอยูที่อำเภอดานขุนทด จังหวัด 
นครราชสีมา ใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบ Thin Film 
มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต และไดลงนามในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟาสำหรับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมากกับ กฟภ. 
เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหนายไฟฟา 
เชิงพาณิชย และตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ปโดยอัตโนมัติ 
จนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาดังกลาว 
กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟาในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวัตต  
โดยโครงการนครราชสีมา โซลาร ไดรับ Adder ในอัตรา 8 บาท 
ตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันท่ีเร่ิมผลิตและจำหนาย 
ไฟฟาเชิงพาณิชย และไดเร่ิมผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟภ. 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

รายไดคาไฟฟาของโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย
ที่จำหนายไฟฟาให กฟภ.

(ก)  อัตราคาพลังงานไฟฟาที่จำหนายให กฟภ. อยูในระดับ 
แรงดัน 11 - 13 กิโลโวลต โดยราคาและคาไฟฟาผันแปร 
ขายสง (Ft) จะเปนไปตามประกาศของ กฟผ.

(ข)  สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาในอัตรา  8  บาทตอหนวย 
เปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย

รายไดคาไฟฟาของโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย
ที่จำหนายไฟฟาใหผูประกอบการเอกชน

อัตราคาพลังงานไฟฟาที่จำหนายใหกับผูประกอบการ 
เอกชนจะมีการเจรจากับลูกคาแตละราย โดยกำหนดราคา 
คาไฟฟาและสวนลดอางอิงกับอัตราคาไฟฟาของ กฟภ.
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3.3  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย

การผลิตไฟฟาของ
โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย

การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเปนการเปลี่ยน 
พลังงานแสงใหเปนไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) 
ซ่ึงวิธีดังกลาวเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงพลังงานแสงอาทิตย 
ใหเปนไฟฟาไดโดยตรง กลาวคือ เมื่อแสงอาทิตยที่เปนคลื่น 
แมเหล็กไฟฟาและมีพลังงานมากระทบกับสารกึ ่งตัวนำ 
(Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลังงาน 
เซลลแสงอาทิตยดังกลาวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงาน 
ไฟฟากระแสตรง (Direct Current) แตแรงเคลื่อนไฟฟาที่ผลิต   
ข้ึนจากเซลลแสงอาทิตยเพียงเซลลเดียวจะมีคาต่ำมาก การนำมา 
ใชประโยชนในเชิงพาณิชยจึงตองนำเซลลหลายๆ เซลลมา 
ตอกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มคาแรงเคลื่อนไฟฟาใหสูงขึ ้น  
เซลลที่นำมาตอกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมนี้ เรียกวา 
แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module หรือ Solar Panel)

ไฟฟาที ่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยจะเปนไฟฟา 
กระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟาต่ำ จึงตองสงไฟฟาที่ผลิตไดดังกลาว 
ผานอุปกรณอินเวอรเตอร (Inverter) เพื่อแปลงเปนไฟฟา 
กระแสสลับแรงดันไฟฟาต่ำ หลังจากนั้นจะสงผานไปยัง 
หมอแปลงไฟฟาเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาใหสูงขึ้น และสงผาน 
ไปยังสายสงไฟฟาของ กฟภ. เพ่ือจำหนายใหกับผูใชไฟฟาตอไป

แหลงพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟาของ
โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย

แหลงพลังงานสำคัญที่ใชในการผลิตไฟฟาของโครงการ 
ไฟฟาพลังแสงอาทิตย คือแสงอาทิตยซึ่งไดมาจากธรรมชาติ 
ไมมีตนทุนคาใชจาย และเปนพลังงานที่สะอาด อยางไรก็ตาม 
การนำแสงอาทิตยมาใชมีขอจำกัดอยูบาง เน่ืองจากแสงอาทิตย 
มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจนมีความเขมแสงไมแนนอน 
ขึ้นอยูกับแตละสภาพทางภูมิศาสตรและสภาพอากาศรวมถึง 
ฤดูกาลในแตละชวงเวลา

ดังน้ัน บริษัทไดทำการศึกษาวาบริเวณท่ีต้ังของโรงไฟฟา 
พลังแสงอาทิตยแตละแหงจะมีปริมาณความเขมของแสงอาทิตย 
ที่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟาหรือไม กอนที่จะตัดสินใจเลือกทำเล 
หรือสถานที่ที่จะเปนที่ตั้งของโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย 
ดังกลาว

3.2  การตลาดและการแขงขันในธุรกิจโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย
ศักยภาพการผลิตไฟฟาจากพลังแสงอาทิตยของ 

ประเทศไทยมีคอนขางมาก ดวยภูมิประเทศที่อยู ในเขต 
เสนศูนยสูตรทำใหไดรับพลังแสงอาทิตยโดยเฉลี่ยทั้งปสูงกวา 
เขตอื่นๆ ของโลก ซึ่งการศึกษาจากขอมูลดาวเทียมประกอบ 
การตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
อนุรักษพลังงาน พบวาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานพลังแสงอาทิตยของ 
ประเทศไทย ซึ่งมีความเขมรังสีแสงอาทิตยเฉลี่ยทั้งปประมาณ 
18.2 เมกะจูลตอตารางเมตร สวนใหญอยูทางภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และบางสวนอยูในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนลาง ซ่ึงสงผลให 
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากพลังแสงอาทิตย 
ไดถึง 10,000 เมกะวัตต

ขอมูลพลังงานไฟฟาที่ผลิตดวยพลังแสงอาทิตยที่ขาย เขาระบบระหวางป 2557- กันยายน 2561 มีดังนี้

ในป 2558 กระทรวงพลังงานไดจัดทำแผนพัฒนา 
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 -2579 
(“Alternative Energy Development Plan” หรือ “AEDP 
2015”) เพื่อเนนสงเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงาน 
ทดแทนที่มีอยูภายในประเทศใหไดเต็มศักยภาพ มีเปาหมาย 
ที ่จะเพิ ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาดวยพลังแสงอาทิตยเปน 
6,000 เมกะวัตตภายในป 2579 จาก 2,697 เมกะวัตต 
ในป 2560

ป :

แสงอาทิตย* :

2557

1,299

2558

1,420

2559

2,446

2560

2,697

ก.ย. 2561

2,715

หมายเหตุ : * กำลังการผลิตติดตั้ง / ขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ณ เดือนธันวาคม 2561

หนวย : เมกะวัตต
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ความตองการใชไฟฟาในชวงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2561 ยังคงเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
โดยในป 2561 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (“Gross Domestic Product” หรือ “GDP”) มีการขยายตัวรอยละ 4.1 
โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

ภาพรวมการใชไฟฟาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในชวงป 2536-2560 มีดังนี้

 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดคือปริมาณไฟฟาที่ผูบริโภคใชรวมกันทั้งระบบสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแตละป 
โดยในป 2561 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต        
ลดลง 335 เมกะวัตตหรือลดลงรอยละ 1.1 จากความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของป 2560 ซ่ึงเกิดเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
เวลา 14.20 น. ที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต

 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดรายเดือนชวงป 2559-2561 มีดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทย4

4.1  ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของประเทศ
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กิกะวัตต-ชั่วโมง พันลานบาทการใชไฟฟา ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

หมายเหตุ : ขอมูลจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
 และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร ณ เดือนกุมภาพันธ 2561

หมายเหตุ : ขอมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร ณ เดือนกุมภาพันธ 2562
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เมกะวัตต 2559 2560 2561

ม.ค.

30,303 เมกะวัตต
ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 น.

29,968 เมกะวัตต
ณ วันท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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กำลังผลิตรวมของระบบ ณ เดือนธันวาคม 2561 แบงตามประเภทของโครงการไฟฟาและการผลิตไฟฟาสะสม 
ในชวงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2561 แบงตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใชผลิต มีดังนี้

สัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการจัดหาเชื้อเพลิง การขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้งแตป 2558 สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟามีแนวโนมลดลง 
ขณะที่สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา และการนำเขาไฟฟาจากตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น

สัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในชวงป 2550 – 2561 มีดังนี้

4.2  กำลังการผลิตไฟฟาของประเทศ

กำลังผลิตรวม
43,373 เมกะวัตต*

นำเขาและแลกเปล่ียน 9%

SPP 20%

IPP 35%

กฟผ. 36%

204,306 กิกะวัตต-ชั่วโมง

การผลิตไฟฟาสะสม

พลังน้ำ 4%
น้ำมัน 0%

พลังงานหมุนเวียน 9%

นำเขา 13%

ถานหินนำเขา / ลิกไนต 17%
กาซธรรมชาติ 57%

* ไมรวมขอมูลของ VSPP
หมายเหตุ : ขอมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร ณ เดือนกุมภาพันธ 2562
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หมายเหตุ : ขอมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค เผยแพร ณ เดือนกุมภาพันธ 2562

หนวย : %
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4.3 การจำหนายพลังงานไฟฟา

หมายเหตุ :ขอมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร ณ เดือนธันวาคม 2561

หมายเหต ุ :  ขอมูลจากเอกสารรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
เผยแพร ณ เดือนมกราคม 2562

กฟผ. เปนผูรับผิดชอบในการผลิตและสง 
กระแสไฟฟา เพื่อตอบสนองความตองการใชไฟฟา 
ของทั้งประเทศ โดยมีแหลงผลิตคือโครงการไฟฟา 
ตางๆ ของ กฟผ. และผูผลิตเอกชน ทั้งโครงการ 
ไฟฟาในประเทศและโครงการไฟฟาใน สปป. ลาว 
และประเทศมาเลเซีย หลังจากน้ันจึงขายไฟฟาใหแก 
ผูซื้อ คือ การไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟา 
สวนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกคาตรง (โรงงาน 
อุตสาหกรรมบางแหง ท่ีกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) 
ทั้งนี้ กฟผ. จะทำการสงพลังงาน ไฟฟาผานสถานี 
ไฟฟาแรงสูงตางๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเปน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในระบบจำหนาย (Distribution) 
และการขายปลีก (Retail) ใหแกประชาชนทั่วไป 
โดยรับซื้อไฟฟาจาก กฟผ. ที่จุดเชื่อมตอและสงเขา 
สถานีไฟฟายอยเพ่ือกระจาย ใหผูใชไฟฟาตอไป

4.4 การคาดการณกำลังผลิตไฟฟาใหมตามรางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา  
     ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan: PDP 2018)

เดือนมกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดเห็นชอบ 
รางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย    
พ.ศ. 2561-2580 (Thailand Power Development 
Plan 2018 หรือ PDP 2018) ที่จัดทำโดยกระทรวง 
พลังงาน โดยรางแผนดังกลาวคำนึงถึงความมั่นคง 
ของระบบผลิตไฟฟา ระบบสงไฟฟา และระบบ 
จำหนายไฟฟา ความมั่นคงและความเพียงพอตอ 
ความตองการใชไฟฟารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน

รางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา พ.ศ. 2561-2580 
คาดการณวา ณ สิ้นป 2580 ประเทศไทยจะมี 
กำลังผลิตไฟฟารวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต โดยเปน 
กำลังผลิตของโครงการไฟฟา พลังงานหมุนเวียน 
โครงการไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลับ ของ กฟผ. 
โครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรช่ัน โครงการไฟฟา 
ความรอนรวม โครงการไฟฟาถานหิน/ลิกไนต การซ้ือ 
ไฟฟาจากตางประเทศ โครงการไฟฟาใหม/ทดแทน 
และแผนอนุรักษพลังงาน ในชวงป 2561-2580 รวม 
56,431 เมกะวัตต

เปาหมายสัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟา 
แยกตามประเภทเช้ือเพลิงตามรางแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟาฉบับใหม พ.ศ. 2580 เปรียบเทียบกับ 
สัดสวนในป 2561 มีดังนี้ 

สัดสวนการจำหนายไฟฟาเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2561 
แบงตามประเภทผูซื ้อ มีดังนี้

ประเภทเชื้อเพลิง
สัดสวนป 2561

(เมกะวัตต)

สัดสวนตามเปาหมาย 
ณ ป 2580 
(เมกะวัตต)

ปริมาณ
การจำหนายไฟฟา  
(กิกะวัตต-ช่ัวโมง)

112,625

43,153

1,258

157,036

ผูซื้อ

การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟานครหลวง

ลูกคาตรง

รวม

รอยละ

72

27

1

100

2,105

10,391

28,718

6,110

380

298

48,002

รับซื้อไฟฟาพลังน้ำ
จากตางประเทศ

พลังงานหมุนเวียน

กาซ

ถานหิน / ลิกไนต

ดีเซล / น้ำมันเตา

อื่น ๆ

รวม

6,888

29,005

31,572

5,383

65

4,298

77,211
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บัตรสงเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการ

1. ไดรับอนุญาตใหนำคนตางดาวท่ีเปนชางฝมือ
หรือผูชำนาญการเขามาในราชอาณาจักรได
ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาเทาที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

2. ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได
ตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร

3. ไดรับการยกเวน / ลดหยอนอากรขาเขา
สำหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

4. ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ไดรับจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม

5. ระยะเวลาที่สามารถนำผลขาดทุน
ในระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริมไปหักออก
จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได

6. ไดรับการยกเวนไมตองนำเงินปนผล
จากกิจการที่ไดรับการสงเสริม
ไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได

7. ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ

8. ใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาน้ำประปา 
จำนวนสองเทาของคาใชจายดังกลาว

9. ใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือ
กอสรางสิ่งอำนวยความสะดวก

10. ไดรับอนุญาตใหนำหรือสงเงินออกนอก
ราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศ

1565(2)/2554

18 พฤษภาคม 2554

กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ไดรับการยกเวน
(ตองนำเขาภายในวันท่ี
18 พฤศจิกายน 2559)

8 ป (ไมเกิน 
4,934 ลานบาท)

5 ป

8 ป

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

1132(2)/2558

2 กุมภาพันธ 2558

กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ไดรับการยกเวน
(ตองนำเขาภายในวันท่ี
2 สิงหาคม 2561)

8 ป (ไมเกิน 
5,108 ลานบาท)

5 ป

8 ป

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

1089(1)/2555

23 มกราคม 2555

กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ไดรับการยกเวน
(ตองนำเขาภายในวันท่ี
23 กรกฎาคม 2558)

8 ป 

5 ป

8 ป

5 ป
(นับจากวันที่พน
กำหนดในขอ 6)

10 ป (นับจากวันที่
เริ่มมีรายไดจาก 
การประกอบกิจการ)

รอยละ 25 
ของเงินลงทุน

ไมมี

61-1228-1-00-1-0

16 ตุลาคม 2561

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟา หรือพลังงาน 
ไฟฟาและไอน้ำจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเวนขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ไดรับการยกเวน
(ตองนำเขาภายในวันท่ี
16 เมษายน 2564)

8 ป 

5 ป

8 ป

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

โครงการบางเขนชัย โครงการภาชี

โครงการบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 2

โครงการบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 1

การไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน5
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บริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(“Thailand Board of Investment” หรือ “BOI”) ตามบัตรสงเสริมการลงทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้

2071(1)/2554

30 สิงหาคม 2554

กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน

ไดรับอนุมัติ

ไดรับอนุญาต

ไดรับการยกเวน
(ตองนำเขาภายในวันท่ี
28 กุมภาพันธ 2558)

8 ป 

5 ป

8 ป

5 ป
(นับจากวันที่พน
กำหนดในขอ 6)

10 ป (นับจากวันที่
เริ่มมีรายไดจาก 
การประกอบกิจการ)

รอยละ 25 
ของเงินลงทุน

ไดรับอนุญาต

1300(1)/2554

11 มีนาคม 2554

กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน

ไดรับอนุมัติ

ไดรับอนุญาต

ไดรับการยกเวน
(ตองนำเขาภายในวันท่ี
11 กันยายน 2556)

8 ป 

5 ป

8 ป

5 ป
(นับจากวันที่พน
กำหนดในขอ 6)

10 ป (นับจากวันที่
เริ่มมีรายไดจาก 
การประกอบกิจการ)

รอยละ 25 
ของเงินลงทุน

ไดรับอนุญาต

61-1295-1-00-1-0

5 พฤศจิกายน 2561

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟา หรือพลังงาน 
ไฟฟาและไอน้ำจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเวนขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ไดรับการยกเวน
(ตองนำเขาภายในวันท่ี
5 พฤษภาคม 2564)

8 ป 

5 ป

8 ป

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

61-1294-1-00-1-0

5 พฤศจิกายน 2561

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟา หรือพลังงาน 
ไฟฟาและไอน้ำจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเวนขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ไดรับการยกเวน
(ตองนำเขาภายในวันท่ี
5 พฤษภาคม 2564)

8 ป 

5 ป

8 ป

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

61-1293-1-00-1-0

5 พฤศจิกายน 2561

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟา หรือพลังงาน 
ไฟฟาและไอน้ำจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเวนขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ไดรับการยกเวน
(ตองนำเขาภายในวันท่ี
5 พฤษภาคม 2564)

8 ป 

5 ป

8 ป

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

61-1292-1-00-1-0

5 พฤศจิกายน 2561

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟา หรือพลังงาน 
ไฟฟาและไอน้ำจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเวนขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ไดรับการยกเวน
(ตองนำเขาภายในวันท่ี
5 พฤษภาคม 2564)

8 ป 

5 ป

8 ป

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

โครงการบางเลน
โครงการ
พุทธมณฑลสาย 5 โครงการมหาชัย

โครงการ
กระทุมแบน

โครงการ
เชียงราย โซลาร

โครงการ
นครราชสีมา โซลาร

หมายเหตุ : โครงการคลองเปรง ยังอยูระหวางการขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI
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ป�จ
จัย
คว
าม
เส
ี่ยง

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจผลิต 
และจำหนายไฟฟา คณะกรรมการจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและมอบหมายใหคณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาแผนการ 
บริหารความเสี ่ยงประจำป ตลอดจนประเมินและติดตาม 
ความเสี่ยงตางๆ ผานคณะทำงานซึ่งประกอบดวยผูบริหารจาก 
ทุกสายงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยรายงานผลการประเมิน 
ความเสี่ยงตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส ทำใหทราบถึง 
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจสงผลกระทบตอบริษัท 
นอกจากน้ัน ในการพิจารณาลงทุนโครงการตางๆ บริษัทจะพิจารณา 
ความเสี่ยงในแตละขั้นของโครงการอยางรอบคอบ เริ่มตั้งแต 
การคัดเลือกโครงการ การพัฒนาโครงการ การกอสราง จนถึง 
การดำเนินการ โดยพิจารณาความเสี่ยงทางดานเทคนิค การเงิน 
กฎหมาย สิ่งแวดลอม และสังคม ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอ 
การไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาว



ความเสี่ยงสำคัญและแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง สามารถสรุปไดดังนี้
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1.  ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจเปน Holding Company คือการลงทุน 
ในกิจการอื่น โดยบริษัทไมมีการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง 
ดังน้ัน กระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัทจึงข้ึนอยูกับ 
เงินปนผลรับจากโครงการท่ีเขาไปลงทุน โดยในป 2561 รอยละ 59
ของรายไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจากเงินปนผลรับ 
หากกิจการที่บริษัทถือหุนไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงตางๆ 
จะสงผลใหผลประกอบการไมเปนไปตามเปาหมายและ 
ไมสามารถจายเงินปนผลไดตามที่คาดการณไว โดยบริษัท 
มีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

• การคัดเลือกโครงการ
คณะกรรมการบริษัทไดเห็นถึงความสำคัญในการคัดเลือก 

โครงการลงทุน จึงไดกำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่น 
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาที่ชัดเจน เพื่อเปนการ 
บริหารความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได และมีผลตอบแทน 
ที่เหมาะสม โดยฝายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพยสิน 
ทำหนาที่ในการวิเคราะหปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนำมา 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ทั้งดานผลตอบแทน 
จากการลงทุนและความเสี่ยง โดยอาจมีการแตงตั้งที่ปรึกษา 
หรือผูเช่ียวชาญภายนอก เพ่ือใหคำปรึกษาเฉพาะดานและตอง 
นำเสนอขอมูลการลงทุนใหคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทำการอนุมัติ 

• การบริหารโครงการที่อยูระหวางกอสราง
บริษัทใหความสำคัญกับโครงการท่ีอยูระหวางการกอสราง 

ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการกอสรางไมเปนไปตามแผนงาน
ที่วางไว อันเนื ่องมาจากปญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม 
การติดตั้งเครื่องจักรของผูรับเหมา ปญหาจากภัยธรรมชาติ 
เปนตน บริษัทจึงไดคัดเลือกผูรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญใน 
ธุรกิจกอสราง และมีประสบการณการบริหารจัดการโครงการ 
กอสรางขนาดใหญ  โดยบริษัททำสัญญาวาจาง บริษัท ช.การชาง 
จำกัด (มหาชน) เปนผูกอสรางโครงการขนาดใหญท่ีบริษัทลงทุน  
เนื่องจากมีประสบการณในการกอสรางโครงการขนาดใหญทั้ง
ในประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งบริษัท ช.การชาง จำกัด 
(มหาชน) เปนผูจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ และการติดตั้ง  
ซึ่งที่ผานมามีผลงานเปนที่นาพอใจ สามารถกอสรางโครงการ 
ไดแลวเสร็จตามแผนงานที่กำหนด อีกทั้งรูปแบบของสัญญา 
เปนการวาจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum 
Turnkey) ทำใหชวยลดความเสี่ยงในเรื่องตนทุนคากอสราง 
ท่ีอาจสูงข้ึนได นอกจากน้ี บริษัททำสัญญาประกันภัยโครงการ 
ที่อยูระหวางกอสราง โดยครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท 
ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในสวนงานกอสราง และสวนงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
ทำใหมั่นใจวาโครงการที่อยูระหวางการกอสรางของบริษัทจะ
แลวเสร็จตามแผนที่กำหนดไว 

ทั ้งนี ้ โครงการไฟฟาที่บริษัทเขาลงทุนสวนใหญได 
เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว โดยมีโครงการที่อยูระหวาง 
การกอสราง ประกอบดวย โครงการไฟฟาพลังน้ำไซยะบุรี 
(“โครงการไซยะบุรี”) ภายใตการดำเนินงานของ XPCL เพื่อ 
จำหนายไฟฟาท่ีผลิตไดใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
และรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว ซ่ึงคาดวาจะเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย 
ไดในชวงปลายป 2562 และโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย 
แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินของ BKC จำนวน 6 โครงการ 
เพื่อผลิตและจำหนายไฟฟาใหกับผูประกอบการภาคเอกชน 
ซึ่งไดเริ่มทยอยกอสรางตั้งแตไตรมาส 3 ป 2561 และคาดวาจะ 
เริ่มทยอยขายไฟฟาเชิงพาณิชยไดครบทั้งหมดภายในป 2562

การติดตามผลการดำเนินงาน
บริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลกิจการท่ีบริษัทลงทุน 

ไวในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่เขาไปลงทุน (Control Policy) 
โดยบริษัทแตงตั้งตัวแทนเพื่อไปดำรงตำแหนงกรรมการหรือ 
ผูบริหารของบริษัทยอย บริษัทรวม ตามสัดสวนการถือหุน 
ซึ่งบริษัทไดกำหนดกรอบอำนาจในการใชดุลยพินิจของตัวแทน 
ของบริษัทอยางชัดเจน อีกทั้งกิจการที่บริษัทลงทุนจะตอง 
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ 
เปาหมายที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอตอที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทยอยจะตอง 
นำเสนอขอมูลตอบริษัทในกรณีที่จะลงทุนในโครงการใหม 
รวมถึงตองรายงานความคืบหนาของโครงการท่ีเขาไปลงทุนดวย 
นอกจากน้ีสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำการตรวจสอบ 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยเพื่อใหความเชื่อมั่น 
วามีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามอยาง 
เครงครัด ทำใหบริษัทสามารถติดตามฐานะทางการเงินและ 
ผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนไดอยางใกลชิด 
เพื่อเปนการลดและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกลาว 
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2. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีรายไดหลักจากเงินปนผลท่ีไดรับจากบริษัทยอย 
และบริษัทรวมที่เขาไปลงทุน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของ 
ผลประกอบการของกิจการท่ีบริษัทเขาไปลงทุนยอมมีผลโดยตรง 
ตอผลประกอบการของบริษัทในรูปของรายไดเงินปนผลท่ีบริษัท 
จะไดรับ ปจจัยความเสี่ยงดังตอไปนี้อาจสงผลกระทบตอ 
ผลประกอบการของกิจการที่บริษัทลงทุนได

2.1  ความเส่ียงดานวัตถุดิบท่ีมีความสำคัญตอการผลิตไฟฟา
บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานหลายประเภท 

ซึ่งใชวัตถุดิบในการผลิตไฟฟาแตกตางกันไป โดยโครงการไฟฟา 
พลังน้ำและโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยเปนการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน ที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิต 
ไฟฟา ทำใหอาจเกิดความเส่ียงดานวัตถุดิบท่ีไมอาจคาดการณได 
เชน ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณธรรมชาติ 
ความเขมของแสงอาทิตย การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝน 
ในแตละชวงเวลาท่ีไมสามารถคาดการณไดอยางแนนอน เปนตน 
สำหรับโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรช่ัน ซ่ึงใชกาซธรรมชาติ 
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา อาจมีความเสี่ยงหากเกิดการ 
ขาดแคลนกาซธรรมชาติหรือผูจัดสงกาซธรรมชาติไมสามารถ
จัดหาเชื้อเพลิงใหไดตามความตองการผลิตไฟฟา สงผลให 
บริษัทไมสามารถผลิตไฟฟาไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา

โครงการน้ำงึม 2 ไดศึกษาปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นจริง 
ยอนหลัง 50 ปแลวนำไปคำนวณหาความสามารถในการ 
ผลิตไฟฟา จึงเชื่อไดวาสามารถปฏิบัติไดตามขอตกลงในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟา นอกจากนี้ มีการรวบรวมขอมูลระดับน้ำเพื่อ 
ทำการตรวจสอบและประเมินสถานการณน้ำในเขื่อนสำหรับ 
ใชในการจัดทำขอมูลการเสนอขายไฟฟาตอการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย (“กฟผ.”) ทั ้งนี ้ ตั ้งแตเริ ่มเดินเครื ่อง 
เชิงพาณิชย โครงการน้ำงึม 2 สามารถบริหารงานไดตาม 
สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.  

ในสวนของโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย ไดแก BKC 
CRS และ NRS  ไดศึกษาพื้นที่ตั้งของโครงการ โดยคำนึงถึง 
คาความเขมแสงที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาคาเฉลี่ยขอมูล 
ความเขมของแสงอาทิตยในอดีตของพื้นที ่กอนการลงทุน 
รวมทั้งการทำสัญญาซื้อขายไฟฟาของโครงการไฟฟาพลังแสง
อาทิตยเปนแบบ Non-Firm ทำใหไมมีคาปรับหากโครงการ 
ไมสามารถผลิตไฟฟาไดจากความผันผวนของแสงอาทิตย 

โครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น ไดแก BIC1 และ 
BIC2 ไดทำสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) (ปตท.) เปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันเริ่ม 
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย โดยมีขอกำหนดให ปตท. ชำระคาชดเชย 
หากไมสามารถจัดสงกาซธรรมชาติไดตามสัญญา ซึ่งในปที่ 
ผานมา ปตท. สามารถสงกาซธรรมชาติใหบริษัทไดตามสัญญา 
ทำใหสามารถผลิตไฟฟาไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา

2.2  ความเสี่ยงดานความพรอมใชงานของโรงไฟฟา
กระบวนการผลิตไฟฟามีความเส่ียงท่ีอุปกรณเคร่ืองจักร 

อาจไมพรอมใชงาน หรือไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ 
ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุและสงผลใหประสิทธิภาพในการ 
ผลิตกระแสไฟฟาลดต่ำลง หรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก 
รวมถึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกโครงการและเปนอันตราย 
ตอบุคลากร สงผลใหรายไดลดลงและมีคาใชจายในการซอมแซม 
อุปกรณที่เสียหายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หากมีการหยุดผลิตไฟฟา 
นอกเหนือจากการบำรุงรักษาตามปกติโดยไมมีการแจงใหผูซื้อ 
ไฟฟาทราบลวงหนา อาจทำใหโรงไฟฟาตองเสียคาปรับ ซึ่งมี 
การบริหารจัดการในเร่ืองดังกลาวโดยจัดใหมีแผนการซอมบำรุง 
เชิงปองกันเปนรายป เพื่อเปนการตรวจสอบอุปกรณเครื่องจักร 
ตางๆ ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว และมีการกำกับติดตามใหมี 
การซอมบำรุงตามแผนการซอมบำรุง รวมทั้งจัดสงพนักงาน 
เขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    

โครงการน้ำงึม 2 ทำสัญญาวาจาง กฟผ. เปนผูใหบริการ 
ตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา โดยมีระยะเวลาสัญญา 
25 ป และมีแผนการบำรุงรักษา  Partial Overhaul และ Major 
Overhaul ทุก 6 ปและ 12 ปตามลำดับ อีกทั้งยังมีการ 
วาจางที่ปรึกษาอิสระเพื่อวัดประสิทธิภาพและความมั่นคง 
ดานตางๆ ของโครงการ โดยมีการติดตามรายงานอยาง 
สม่ำเสมอเพื่อเสริมสรางความพรอมใชงานของโครงการ 

โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย BKC วาจางบริษัท 
เอ็นซิส จำกัด เปนผูเดินเคร่ืองและบำรุงรักษาโครงการ ในขณะท่ี 
CRS และ NRS วาจางบริษัท Assyce Fotovoltaica (Thailand) 
จำกัด เปนผูเดินเคร่ืองและบำรุงรักษาโครงการ ซ่ึงมีประสบการณ 
และความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการไฟฟา 
พลังแสงอาทิตย โดยมีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา 
เครื่องจักรอุปกรณ เพื่อใหแนใจวาอยูในสภาพพรอมทำงาน 
อยางมีประสิทธิภาพและรับประกันความพรอมของโครงการ 
ไฟฟาตามสัญญาดวย 

โครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น ไดแก BIC1 และ 
BIC2 รับผิดชอบงานดานเดินเคร่ืองและบำรุงรักษาโดยบุคลากร 
ผูมีความรูความสามารถ และประสบการณดานการผลิตไฟฟา 
ระบบโคเจนเนอเรชั่น โดยมีการตรวจสอบการใชงานของ 
อุปกรณตางๆ ตามระยะเวลาที่ผูผลิตกำหนดไว นอกจากนียั้ง 
วาจาง GE International Operations, Inc และ GE PACKAGED 
POWER, INC (บริษัทในเครือ GE) ซึ่งเปนผูผลิตเครื่อง 
กังหันกาซรายใหญและผูเช่ียวชาญดานการบำรุงรักษาโรงไฟฟา 
เปนผูใหบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกังหันกาซของ 
BIC และสัญญาดังกลาวครอบคลุมเครื่องกังหันกาซสำรอง 
ในกรณีที่เครื่องหลักตองสงไปซอมแซมบำรุงรักษา เพื่อไมให 
เกิดการสูญเสียรายไดในชวงเวลาดังกลาวอีกดวย

นอกจากน้ี บริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีเขาไปลงทุนไดทำ 
สัญญาประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ครอบคลุมอุปกรณ เครื่องจักร และทรัพยสินของโรงไฟฟา 
(Property Damage)  การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจและ 
การสูญเสียรายได (Business Interruption) รวมถึงการประกัน 
ความเสียหายท่ีเกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดวย 
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2.3  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
โครงการไฟฟาที่บริษัทเขาลงทุนทุกโครงการไดมีการ 

บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยเลือกสถานที่ตั้ง 
โครงการที่มีความเสี่ยงและมีการจัดการที่เหมาะสม ประกอบ 
กับการออกแบบโครงการใหรองรับภัยธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

โครงการน้ำงึม 2 ตั้งอยูบนแผนเปลือกโลกที่มีประวัติ 
การเกิดแผนดินไหวสูงสุดไมเกิน 5.8 ริคเตอรสเกล ในขณะที่ 
โครงการน้ำงึม 2 ไดถูกออกแบบใหสามารถรองรับภัยธรรมชาติ 
จากแผนดินไหวไดถึง 8 ริคเตอรสเกล นอกจากนี้ยังมีระบบ 
ปองกันน้ำลนเข่ือนดวยการติดต้ังชองทางระบายน้ำลน (Spillway) 
ขนาด 3 ชองทาง แตละชองมีขนาดกวาง 15 เมตร สูง 16 เมตร 
สามารถระบายน้ำไดสูงสุดเทากับ 6,545 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  

โครงการไซยะบุรีไดมีการศึกษาและออกแบบเพิ่มความ
แข็งแรงเพื่อรองรับแผนดินไหวที่อาจเกิดขึ้นโดยทำการเพิ่ม 
ปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตและเพิ่มขนาดเหล็กของประตู 
ระบายน้ำ อีกทั้งยังมีระบบประตูระบายน้ำลน 7 ชองทาง 
ขนาดกวาง 19 เมตร สูง 23 เมตร และประตูระบายน้ำ 
ระดับต่ำสำหรับตะกอน 4 ชองทาง ขนาดกวาง 12 เมตร สูง 
16 เมตร สามารถระบายน้ำไดสูงสุดถึง 47,500 ลูกบาศกเมตร 
ตอวินาทีเพื่อปองกันน้ำทวมโรงไฟฟา ดังนั้น จึงเชื่อมั่นไดวา 
ความแข็งแรงของโครงสรางสามารถรองรับภัยธรรมชาติจาก 
แผนดินไหวและชองทางระบายน้ำที่ไดจัดเตรียมไวมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำลนไดสูงสุดตามมาตรฐานการ
ออกแบบโรงไฟฟาพลังน้ำ อยางไรก็ดี ในป 2561 เปนปที่มี 
ปริมาณน้ำมาก ระบบการพยากรณคาดการปริมาณน้ำท่ีโครงการ 
ไดออกแบบติดตั้งโดยที่ปรึกษา CNR จากฝรั่งเศส สามารถ 
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามแสดงผล 
สถานการณปริมาณการไหลของน้ำ ต้ังแตเร่ิมกักเก็บน้ำจนกระท่ัง 
ถึงระดับน้ำที่พรอมจะทำการทดสอบเดินเครื่อง เปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

โครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น ไดแก BIC1 และ 
BIC2 ตั ้งอยู ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ ่งเปนบริเวณ 
ที่ราบลุมและมีความเสี่ยงดานอุทกภัย นิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอิน ไดกอสรางเข่ือนคอนกรีตลอมรอบนิคมอุตสาหกรรม 
โดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงกวาระดับ 
อุทกภัยครั้งใหญที่เกิดขึ้นจึงทำใหมั่นใจไดวาจะไมไดรับผล 
กระทบจากอุทกภัยอีก 

บริษัทยอยและบริษัทรวมที ่เขาไปลงทุนทำสัญญา 
ประกันภัยเพ่ือคุมครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอสินทรัพย
ที่ใชในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา ครอบคลุมความเสียหาย 
ของโรงไฟฟา (Property Damage) การหยุดชะงักของการ 
ประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกัน 
ความเสียหายท่ีเกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดวย 

2.4  ความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลอม
บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาทำใหมีความเสี่ยงดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผล 
กระทบตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและชุมชนบริเวณ 
โดยรอบโครงการ  โครงการท้ังหมดท่ีบริษัทเขาไปลงทุนคำนึงถึง 
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน 
ตลอดจนชุมชนรอบโครงการ จึงกำหนดมาตรการปองกัน 
อันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณ 
โดยรอบ โดยโครงการไฟฟาที่เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวมีการ 
กำหนดนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
รวมทั้งจัดสงพนักงานเขารับการอบรมในเรื่องดังกลาว  มีระบบ 
การติดตามตรวจสอบและรายงานผลใหฝายบริหารรับทราบ 
อยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังไดนำระบบการจัดการตาม 
มาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001:2017 / 
ISO 14001 : 2015) มาใชในการบริหารจัดการกระบวนการ 
ดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมุงเนน 
ใหเกิดความปลอดภัยและใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมทั้ง 
ภายในโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ

โครงการไซยะบุรีซึ่งเปนโครงการที่อยูระหวางกอสราง 
ไดใหความสำคัญกับการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมและชุมชน 
อยางมาก โดยมีการออกแบบกอสรางตามหลักวิศวกรรมศาสตร 
และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ เพื่อหลีกเลี่ยง ปองกัน และลด 
ผลกระทบทั้งทางดานสิ่งแวดลอมและสังคม และครอบคลุม 
ถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ 
ตลอดจนการปองกันการกัดเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพน้ำ 
ดวย และในดานความปลอดภัยไดออกแบบการกอสรางประตู 
ระบายน้ำลนและประตูระบายตะกอนท่ีมีขนาดใหญ เพ่ือรองรับ 
แผนดินไหวและภัยธรรมชาติอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ 
ผู ร ับเหมามีมาตรการจัดอบรมเรื ่องความปลอดภัยใหกับ 
พนักงานกอนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่กอสราง มีการสื่อสาร 
วิธีการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉิน มีการ 
บริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่มและน้ำสำหรับใชในการกอสราง 
เปนตน นอกจากนี้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 
เร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมกับผูรับเหมา 
อยางสม่ำเสมอ ในป 2561 บริษัทไมไดรับรายงานการเกิด 
อุบัติเหตุขั้นรายแรงของพนักงาน หรือเหตุการณที่ทำใหสง 
ผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมโดยรอบโครงการ รวมทั้ง 
โครงการไซยะบุรีที่อยูระหวางการกอสราง ซึ่งไดจัดเตรียม 
บานจัดสรรใหม พรอมทั้งดูแลโยกยายราษฎรทั้งหมดเปนที่ 
เรียบรอย ดานสิ่งแวดลอม มีการดำเนินการถางปาและกำจัด 
เศษวัชพืช เพื่อไมใหเกิดเศษวัชพืชและวัสดุคงเหลือที่อาจทำให 
เกิดเปนขยะลอยน้ำหรืออาจทำใหน้ำเนาเสีย  
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3. ความเสี่ยงทางการเงิน

3.1  ความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงิน
บริษัทมีแผนการลงทุนอยางตอเน่ือง ดังน้ัน สภาพคลอง 

ทางการเงินจึงเปนส่ิงสำคัญ เพ่ือใหการดำเนินงานของโครงการ 
ระหวางกอสรางไมหยุดชะงักและสามารถรองรับการพัฒนา 
โครงการใหมๆ ตอไปได นอกจากนั้น บริษัทยอยมีเงินกูยืมจาก 
ธนาคารพาณิชยและหุนกูจำนวนมาก เนื่องจากการกอสราง 
โครงการจำเปนตองมีการลงทุนในชวงเริ่มตนคอนขางสูง โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมของบริษัทแสดง 
เงินกูยืม ระยะยาวจำนวน 29,681 ลานบาท สัญญาเงินกูยืม 
เหลานี้มีเงื่อนไขการกูยืมท่ีรัดกุม โดยเฉพาะการดำรงอัตราสวน 
ทางการเงิน และเงื่อนไขในการจายเงินปนผล ตามรายละเอียด 
ในหัวขอนโยบายการจายเงินปนผลและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ขอ 20 และขอ 21 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน 
การเงินและหุนกู ซึ่งหากบริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตาม 
เง่ือนไขของสัญญาเงินกูไดจะมีผลกระทบตอเงินปนผลที่บริษัท 
จะไดรับ นอกจากนี้ ยังมีขอกำหนดสิทธิของหุนกูโดยเฉพาะ 
การดำรงอัตราสวนทางการเงินที่รัดกุม

สำหรับการบริหารสภาพคลองในระยะส้ันและการวางแผน 
โครงสรางเงินทุนในระยะยาว บริษัทไดจัดทำประมาณการ 
กระแสเงินสดและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 
ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกูยืมและประสานงานกับธนาคาร
ผูใหกูอยางใกลชิดเพื่อลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของสัญญา 
เงินกู นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดสวนเกินโดย 
ลงทุนในเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันซ่ึงมีสภาพคลอง 
สูง กับสถาบันการเงินที่มีความนาเชื่อถือ อีกทั้งจัดเตรียม 
วงเงินสินเชื่อและรักษาความสัมพันธกับธนาคารพาณิชยตางๆ 
กรณีมีความตองการใชเงินอีกดวย

3.2  ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีความเสี่ยงที่งบการเงินรวมของบริษัทจะไดรับ 

ผลกระทบจากการปรับมูลคายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงระหวางเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ และเงินบาท 
สำหรับรายไดและรายจายของ NN2 ท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
ถึงแมวา NN2 ไดบริหารความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรูปแบบ 
ธรรมชาติ (Natural Hedge) กลาวคือ มีรายไดจากการขาย 
ไฟฟาบางสวนเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และในขณะเดียวกัน 
ก็มีรายการที่ตองชำระดวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ก็ตาม 

ทั้งนี้ NN2 ใชการบัญชีสำหรับการปองกันความเสี่ยง 
(Hedge Accounting) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา 
แลกเปลี ่ยนอันเกี ่ยวเนื ่องกับรายไดจากการขายไฟฟาที ่ 
คาดการณในอนาคต ซึ่งสวนหนึ่งอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
โดยกำหนดใหรายไดจากการขายไฟฟาดังกลาวเปนรายการที่มี 
การปองกันความเสี่ยง (Hedged Item) และเงินกูยืมระยะยาว 
ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ  เปนเครื่องมือที่ใชในการปองกัน 
ความเสี่ยง (Hedging Instrument) ดวยหลักการของการบัญชี 
ปองกันความเสี ่ยงในกระแสเงินสด สงผลใหสามารถลด 
ความผันผวนของกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนได โดยสวนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) 
ของการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชปองกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
แทนการรับรูโดยผานกำไรขาดทุนของบริษัท และจะถูกโอน 
ไปรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อรายการที่มีการปองกัน 
ความเสี่ยงมีผลกระทบตอกำไรหรือขาดทุน

3.3  ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2561 มีเงินกูยืมจำนวน 29,681 ลานบาท ซึ่ง 
รอยละ 46 ของเงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว 
ดังน้ัน หากอัตราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ 
ก็จะสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยได 
อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยง 
จากอัตราดอกเบี้ยดวยการติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
ของอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ำเสมอ การบริหารสัดสวนของเงิน 
กูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและแบบคงที่ใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ การบริหารจัดการปรับปรุงตนทุน 
ทางการเงินอยางตอเนื่อง รวมถึงการพิจารณาเขาทำสัญญา 
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ย
คงท่ีเม่ือมีความเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมิไดมีจุดประสงค 
เพื่อการเก็งกำไรแตอยางใด
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4. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอสิทธิ
หรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย

4.1  ความเสี่ยงจากบริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 
ซึ่งถือหุนมากกวารอยละ 50

ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดของบริษัท เมื่อ 
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผูถือหุนใหญ คือ กลุมบริษัท 
ช.การชาง ไดแก บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) รอยละ 
27.22 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รอยละ 25.31 
และบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
รอยละ 17.83 ถือหุนรวมกันทั้งสิ้นเปนจำนวนรอยละ 70.36 
ซ่ึงสัดสวนการถือหุนท่ีมากกวารอยละ 50 ทำใหกลุมผูถือหุนใหญ 
มีอำนาจในการควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด 
ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ  หรือการขอมติในเรื่อง 
อื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่ 
กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกำหนดตองใหไดรับเสียง 3 ใน 4 
ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถ 
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่กลุม 
ผูถือหุนใหญเสนอได 

อยางไรก็ตาม บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางดวน 
และรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผูถือหุนของ 
บริษัทยอมมีจุดประสงคใหบริษัทดำเนินกิจการเพื ่อสราง 
ประโยชนสูงสุดและเปนธรรมแกผูถือหุนทุกฝายในระยะยาว 
สำหรับกรณีรายการที ่ เก ี ่ยวโยงกับผู ถ ือหุ นรายใหญนั ้น 
การอนุมัติรายการจะตองเปนไปตามกฎเกณฑและขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือ 
ที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี โดยผูถือหุนที่มีสวนไดเสียใน 
รายการนั้นไมสามารถออกเสียงได  อีกทั้งบริษัททั้งสามแหง 
ลวนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจึงตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบดานการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ และการทำ 
รายการระหวางกันเชนเดียวกัน นอกจากนั้น คณะกรรมการ 
บริษัทประกอบไปดวย กรรมการอิสระ 4 ทาน ซึ่งเปนผูที่มี 
ความรูความสามารถ และมีความเปนกลาง ทำใหมั่นใจไดวา 
บริษัทใหความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให 
มีความเปนธรรมแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน

 
 

4.2  ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการในบริษัทยอย
ที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุนไมถึงรอยละ 75

บริษัทถือหุนใน SEAN คิดเปนสัดสวนรอยละ 56 ของ 
ทุนจดทะเบียนและชำระแลว และถือหุนใน BIC คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลว แมจะ 
ถือไดวาบริษัทมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเกินกึ่งหนึ่ง
ก็ตาม แตบริษัทก็ยังไมสามารถควบคุมสิทธิออกเสียงไดท้ังหมด 
เน่ืองจากการทำรายการบางประเภทจะตองไดรับเสียงสนับสนุน
จากที่ประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง เชน การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อ หรือ 
รับโอนกิจการอื่น การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด เปนตน 
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากสัดสวนการถือหุน องคประกอบ 
ของคณะกรรมการและผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตลอดจน
กลไกในการกำกับและควบคุม  จะเห็นไดวาบริษัทสามารถ 
ควบคุมเสียงขางมากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม 
ผูถือหุนได ถึงแมวาในการทำรายการที่สำคัญบางรายการ 
จะตองไดรับเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนกลุมอื่น  ทั้งจากใน 
ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุนก็ตาม บริษัท 
เชื่อวาหากเปนการอนุมัติรายการที่กอใหเกิดประโยชนในการ 
ดำเนินธุรกิจแลวก็จะไดรับเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนกลุมอื่น

ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท บริษัทยอย และ 

บริษัทรวม มิไดเปนคูความหรือมีขอพิพาททางกฎหมาย 
หรือมีคดีความที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ 
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ที่อาจกอใหเกิดผลเสียหาย 
หรือมีผลกระทบทางดานลบตอการดำเนินธุรกิจอยางมี 
นัยสำคัญทั้งที่สามารถและไมสามารถประเมินผลกระทบเปน
ตัวเลขได  
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(1)  ขอมูลของบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

 
ประกอบธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

ขอจำกัดการถือหุนตางดาว
การถือหุนของผูถือหุน
รายยอย (% Free Float) 
เว็บไซต
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) 
ช่ือภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited 
ชื่อยอในการซื้อขายหลักทรัพย “CKP”

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (“Holding 
Company”)  ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา 
จากพลังงานประเภทตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 
และใหบริการงานที่ปรึกษาและบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
กับโครงการผลิตไฟฟา
0107556000167
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
02-691-9720-34 
02-691-9723
หุนสามัญ 9,240,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 
1 บาท คิดเปนทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท 
เรียกชำระแลว 7,370,000,000 หุน รวมเปนทุนจดทะเบียน 
ชำระแลว 7,370,000,000 บาท
ไมเกินรอยละ 49
รอยละ 27.729 

www.ckpower.co.th
directors@ckpower.co.th
compliance@ckpower.co.th
ir@ckpower.co.th

ขอมูลทั่วไป1
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(2)  ขอมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited
เรียกชื่อยอวา SEAN

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาพลังน้ำ
0105547063036
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
หุนสามัญ 660,675,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เรียกชำระแลวเต็มจำนวนแลว
รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 6,606,750,000 บาท
รอยละ 56

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

 
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ที่ตั้งโรงไฟฟา

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

 
ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited
เรียกชื่อยอวา NN2

ผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังน้ำ
215 ถนนลานชาง บานเชียงยืน เมืองจันทะบูลี 
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมืองไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หุนสามัญ 880,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เรียกชำระเต็มจำนวนแลว
รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 8,809,000,000 บาท
ถือโดย SEAN รอยละ 75 หรือ คิดเปนถือโดยบริษัทรอยละ 42

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

 
ประกอบธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ที่ตั้งโรงไฟฟา

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited
เรียกชื่อยอวา BIC

ผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากโครงการไฟฟา 
ระบบโคเจนเนอเรชั่น
0105552021486
587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
456 หมูที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หุนสามัญ 270,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เรียกชำระเต็มจำนวนแลว
รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 2,705,000,000 บาท
รอยละ 65
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บริษัท บางเขนชัย จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkhenchai Company Limited
เรียกชื่อยอวา BKC

ผลิตและจำหนายไฟฟาจากโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย
0105541054485
587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
190 หมู 9 ตำบลโคกไทย อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
หุนสามัญ 2,342,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
เรียกชำระเต็มจำนวนแลว
รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 234,250,000 บาท
รอยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

 
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ที่ตั้งโรงไฟฟา

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

 
ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ที่ตั้งโรงไฟฟา
ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Xayaburi Power Company Limited
เรียกชื่อยอวา XPCL

ผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังน้ำ 
215 ถนนลานชาง บานเชียงยืน เมืองจันทะบูลี 
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลำน้ำโขง บานหวยไทร เมืองไซยะบุรี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หุนสามัญ 2,686,100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เรียกชำระแลวรอยละ 95.22
รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 25,577,069,000 บาท
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
รอยละ 37.5

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ที่ตั้งโรงไฟฟา

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัท เชียงราย โซลาร จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Chiang Rai Solar Company Limited

ผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังแสงอาทิตย
0105553149036
23/30 อาคารสรชัย ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
249-250 หมูที่ 6 ตำบลทาขาวเปลือก 
อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
หุนสามัญ 2,917,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
เรียกชำระแลวรอยละ 95.01
รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 277,212,500 บาท
รอยละ 30 



52  รายงานประจำป 2561

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Helios Power Limited

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ
0105556152585
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชำระแลว 
รอยละ 25 รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 250,000 บาท
รอยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัท ซีเคพี โซลาร จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ CKP Solar Limited

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ
0105556138728
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
หุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชำระแลว 
รอยละ 28.75 รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 5,750,000 บาท
รอยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ที่ตั้งโรงไฟฟา
ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัท นครราชสีมา โซลาร จำกัด
ช่ือภาษาอังกฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited

ผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังแสงอาทิตย
0105553011344
23/30 อาคารสรชัย ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
90-91 ตำบลตะเคียน อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
หุนสามัญ 2,215,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชำระแลว 
รอยละ 85.06 รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 188,425,000 บาท
รอยละ 30 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัท อพอลโล พาวเวอร จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Apollo Power Limited

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ
0105556152534
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชำระแลว 
รอยละ 25 รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 250,000 บาท
รอยละ 100
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(3)  บุคคลอางอิง

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

(4)  ขอมูลสำคัญอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไมพบขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมี 
นัยสำคัญ

นายทะเบียนหลักทรัพย

ผูสอบบัญชี

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 02-264-9090 / 02-661-9190 
โทรสาร : 02-264-0789-90

บริษัท วิส โซลิส จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Vis Solis Limited

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ
0105556152526
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชำระแลว
รอยละ 25 รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 250,000 บาท
รอยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

บริษัท โซเล พาวเวอร จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Sole Power Limited

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ
0105556152577
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชำระแลว
รอยละ 25 รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 250,000 บาท
รอยละ 100



ข�อ
มูล
หล
ักท
รัพ
ย�

แล
ะผ
ู�ถือ

หุ�น
ขอ
งบ
ร�ษ
ัท



จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว 1

ผูถือหุน2

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 
 9,240,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เรียกชำระแลว 7,370,000,000 บาท 

(2) บริษัทไมมีหุนประเภทอื่นนอกจากหุนสามัญ 

2.1 รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัท
(ก) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน

ครั้งลาสุด มีรายละเอียด ดังนี้

สัดสวนของหุนของผูถือหุนรายยอยของบริษัท (Free Float)
ขอมูลผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนลาสุดของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏ 
สัดสวนผูถือหุนสามัญรายยอย (Non-Strategic shareholders) รอยละ 27.729 ของหุนที่ออกและจำหนาย 
แลวทั้งหมด

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

จำนวนหุนที่ถือ

2,006,275,478

1,865,644,429

1,314,234,013

137,252,930

123,985,692

100,378,800

100,000,000

53,000,000

52,000,000

46,423,890

5,799,195,232

สัดสวนการถือหุน

27.222

25.314

17.832

1.862

1.682

1.362

1.357

0.719

0.706

0.630

78.686

รายชื่อ

บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

PT SOLE COMPANY LIMITED

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

นางสาวชเวศรา พรพิบูลย

นายมิน เธียรวร

นายสมบัติ พานิชชีวะ

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือผูฝาก

รวม
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หมายเหตุ : กรรมการและผูบริหารอื่นรวมถึงคูสมรสและบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบริหารดังกลาวไมมีการถือครองหุนบริษัท

การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
รายช่ือผูถือหุน ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 มีกรรมการและผูบริหารถือหุนบริษัทจำนวน 4 คน ดังน้ี

รายชื่อ

นายปลิว ตรีวิศวเวทย 
(โดยคูสมรส)

ดร. วิชาญ อรามวารีกุล 

นายประเวศ อิงคดาภา
(โดยตนเองและคูสมรส)

ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร 

จำนวนหุน

2,000,000

2,680

450,000

125,000

3,917,680

รอยละของ
จำนวนหุนท้ังหมด

0.027

0.000

0.006

0.002

0.053

ตำแหนง

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผูจัดการงานวิศวกรรม

รวม

สัดสวนการถือหุน

(ข)  กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงาน 
ของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ

หมายเหตุ : 
• บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) มีผูถือหุน 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ซึ่งเปนวันปดสมุด 
   ทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

จำนวนหุนที่ถือ

280,012,365 

 171,396,530 

 86,048,212 

 56,672,419 

 38,950,000 

 31,252,900 

 29,669,300 

 17,875,900 

 15,545,200 

 15,383,225 

742,806,051

สัดสวนการถือหุน

16.531

 10.119 

 5.080 

 3.346 

 2.299 

 1.845 

 1.752 

 1.055 

 0.918 

 0.908 

43.852

รายชื่อ

บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด

บริษัท ช.การชาง โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ซีเค.ออฟฟช ทาวเวอร จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account

กองทุนเปด กรุงศรีหุนระยะยาวปนผล

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย

รวม

ลำดับ

1

2

3

จำนวนหุนที่ถือ

2,006,275,478

1,865,644,429

1,314,234,013

5,186,153,920

สัดสวนการถือหุน

27.222

25.314

17.832

70.368

รายชื่อ

บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รวม
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• บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีผูถือหุน 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งเปนวันปดสมุด 
ทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

จำนวนหุนที่ถือ

1,036,500,000

  774,077,400 

 769,777,100 

 174,703,639 

 141,136,600 

 72,100,000 

 65,742,100 

 63,304,854 

 42,573,600 

 41,298,100 

3,181,213,393

สัดสวนการถือหุน

25.978 

  19.400 

 19.293 

 4.379 

 3.537 

 1.807 

 1.648 

 1.587 

 1.067

 1.035 

 79.730

รายชื่อ

บริษัท มิตชุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายมิน เธียรวร

AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P

STATE STREET EUROPE LIMITED

กองทุนเปด ธนชาติหุนปนผล

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED

รวม

• บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผูถือหุน 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 
ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

จำนวนหุนที่ถือ

4,712,121,829 

  1,256,259,584 

 1,047,025,175 

 936,724,269 

 351,694,457 

 303,448,709 

 288,654,719 

 287,069,500 

 257,092,374 

 200,619,700  

 9,640,710,316 

สัดสวนการถือหุน

30.828 

   8.219 

 6.850 

 6.128 

 2.301 

 1.985 

 1.889 

 1.878 

 1.682 

 1.313 

63.073

รายชื่อ

บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

นายวิชัย วชิรพงศ

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

STATE STREET EUROPE LIMITED

สำนักงานประกันสังคม

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED

กองทุนเปดบัวหลวง หุนระยะยาว

รวม



ลำดับ

1

2

3

4

5

จำนวนหุนที่ถือ1

369,977,999

  220,225,000

35,236,000

35,236,000

1

660,675,000

สัดสวนการถือหุน

56.000

  33.333

5.333

5.333

0.000

 100.000

รายชื่อ

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีที  จำกัดผูเดียว2 

บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเมนท จำกัด3

นายนพดล อินทรลิบ

รวม
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หมายเหตุ :  1 ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในป 2561 SEAN ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน
  2 จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
  3 จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส)

2.2 รายชื่อผูถือหุนของบริษัทยอยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

(ก) บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด (SouthEast Asia Energy Limited) (“SEAN”)

ลำดับ

1

2

3

4

5

จำนวนหุนที่ถือ1

175,824,998

 67,625,001

21,640,000

5,410,000

1

270,500,000

สัดสวนการถือหุน

65.000

  25.000

8.000

2.000

0.000

 100.000

รายชื่อ

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

นางนภาพร ภูวุฒิกุล

นายนพดล  อินทรลิบ

รวม

หมายเหตุ :  1 ขอมูล ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ในป 2561 BIC ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน            

ลำดับ

1

2

จำนวนหุนที่ถือ1

660,675,000

220,225,000

880,900,000

สัดสวนการถือหุน

75.000

25.000

 100.000

รายชื่อ

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด 

บริษัท ผลิต-ไฟฟาลาว (มหาชน) 2

รวม

หมายเหตุ :  1 ขอมูล ณ วันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ท้ังน้ี ในป 2561 NN2 ไมมีการเปล่ียนแปลงการถือหุน
  2 จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเปนบริษัทยอยของรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว

(ข) บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด (Nam Ngum 2 Power Company Limited) (“NN2”)

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

1

2

3

จำนวนหุนที่ถือ1

2,342,498

 1

1

2,342,500

สัดสวนการถือหุน

100.000

0.000

0.000

 100.000

รายชื่อ

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

นายณรงค แสงสุริยะ

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ

รวม

หมายเหตุ :  1 ขอมูล ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ในป 2561 BKC ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน       

(ง) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (Bangkhenchai Company Limited) (“BKC”)

ลำดับ

1

2

3

จำนวนหุนที่ถือ1

199,998

 1

1

200,000

สัดสวนการถือหุน

100.000

0.000

0.000

 100.000

รายชื่อ

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

นายวรพจน  อุชุไพบูลยวงศ

นายนพดล  อินทรลิบ

รวม

หมายเหตุ :  ณ ปจจุบัน CKP Solar ยังไมมีการประกอบธุรกิจ
1 ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ท้ังน้ี ในป 2561 CKP Solar มีการเปล่ียนแปลงการถือหุน     

(จ) บริษัท ซีเคพี โซลาร จำกัด (CKP Solar Limited) (“CKP Solar”)

ลำดับ

1

2

3

จำนวนหุนที่ถือ1

9,998

 1

1

10,000

สัดสวนการถือหุน

100.000

0.000

0.000

 100.000

รายชื่อ

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

นายวรพจน  อุชุไพบูลยวงศ

นายนพดล  อินทรลิบ

รวม

หมายเหตุ :  ณ ปจจุบัน Helios ยังไมมีการประกอบธุรกิจ
1 ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในป 2561 Helios มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน

(ฉ) บริษัท เฮลิออส พาวเวอร จำกัด (Helios Power Limited) (“Helios”)



หมายเหตุ :  ณ ปจจุบัน Apollo ยังไมมีการประกอบธุรกิจ
1 ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในป 2561 Apollo มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน
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ลำดับ

1

2

3

จำนวนหุนที่ถือ1

9,998

 1

1

10,000

สัดสวนการถือหุน

100.000

0.000

0.000

 100.000

รายชื่อ

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

นายวรพจน  อุชุไพบูลยวงศ

นายนพดล  อินทรลิบ

รวม

(ช) บริษัท อพอลโล พาวเวอร จำกัด (Apollo Power Limited) (“Apollo”)

ลำดับ

1

2

3

จำนวนหุนที่ถือ1

9,998

 1

1

10,000

สัดสวนการถือหุน

100.000

0.000

0.000

 100.000

รายชื่อ

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

นายวรพจน  อุชุไพบูลยวงศ

นายนพดล  อินทรลิบ

รวม

หมายเหตุ :  ณ ปจจุบัน Sole ยังไมมีการประกอบธุรกิจ 
1 ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในป 2561 Sole มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน

(ซ) บริษัท โซเล พาวเวอร จำกัด (Sole Power Limited) (“Sole”)

ลำดับ

1

2

3

จำนวนหุนที่ถือ1

9,998

 1

1

10,000

สัดสวนการถือหุน

100.000

0.000

0.000

 100.000

รายชื่อ

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

นายวรพจน  อุชุไพบูลยวงศ

นายนพดล  อินทรลิบ

รวม

หมายเหตุ :  ณ  ปจจุบัน Vis Solis ยังไมมีการประกอบธุรกิจ 
1 ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ท้ังน้ี ในป 2561 Vis Solis มีการเปล่ียนแปลงการถือหุน

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

2.3 ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญ (Shareholders’ Agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบ

ตอการออกหลักทรัพยและเสนอขายหลักทรัพยหรือการบริหารงานของบริษัท



4.1  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา 

รอยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและทุนสำรองตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด 
ของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเปนของการใชเงินลงทุน 
ภาระผูกพันตามเงื ่อนไขของสัญญาเงินกู  ปจจัย และ    
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการมีมติ 
เห็นชอบใหจายเงินปนผลประจำปแลว จะตองนำเสนอเพื่อ 
ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผล 
ระหวางกาล ซ่ึงคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติใหจายเงินปนผล 
ไดเมื ่อเห็นวาบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ 
สามารถจายเงินปนผล และใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน 
รับทราบในวาระการประชุมครั้งตอไป

4.2  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา

รอยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของแตละบริษัทยอย

หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด 
และภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู ทั้งนี้ การจายเงินปนผล 
ดังกลาวของบริษัทยอยจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน 
ความจำเปนของการใชเงินลงทุน ปจจัยและความเหมาะสมอ่ืนๆ  
โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และเสนอใหที ่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัทนั ้นๆ อนุมัติใน 
แตละปเชนกัน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่ง 
คณะกรรมการของบริษัทยอยมีอำนาจอนุมัติใหจายเงินปนผล 
ไดเมื ่อเห็นวาบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ 
สามารถจายเงินปนผล และใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน 
ของบริษัทนั้นๆ รับทราบในวาระการประชุมครั้งตอไป ทั้งนี้ 
ภายหลังการพิจารณาการจายเงินปนผลโดยที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอย 
(แลวแตกรณี) มติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาอนุมัติโดย 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (สำหรับการพิจารณาจายเงินปนผล 
ระหวางกาล) หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ (สำหรับการพิจารณา 
จายเงินปนผลประจำป) แลวแตกรณี บริษัทยอยจึงจะดำเนินการ 
จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามที่ไดรับอนุมัติได
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หมายเหตุ :  * เปนวาระเสนอผูถือหุนพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมี 
ความแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562

  ** คำนวณจากจำนวนเงินปนผลจายหารดวยกำไรสุทธิที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปนั้น

การออกหลักทรัพย3
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติใหบริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (CKP-W1) ชนิดระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได จำนวน 1,870 ลานหนวย 
โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ซึ่งมีอัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 6 บาทตอหุน     
โดย CKP-W1 มีอายุ 5 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย (สิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2563) โดย CKP-W1 เริ่มซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนตนมา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ยังไมมีการใชสิทธิแปลงสภาพ CKP-W1 เปนหุนสามัญแตอยางใด

นโยบายการจายเงินปนผล4

การจายเงินปนผลของบริษัทยอนหลังตั้งแตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในป 2556

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

เงินปนผลตอหุน (บาท)

เงินปนผลจาย (ลานบาท)

อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ
สำหรับป (รอยละ)**

0.03

-

-

-

2556
ผลการดำเนินงานที่รายงานในงบการเงิน
เฉพาะกิจการประจำป 2557 2558 2559 2560 2561*

0.04

0.0200

110.00

51.34

0.05

0.0223

164.35

51.16

0.15

0.0600

442.20

40.37

0.04

0.0225

165.83

57.89

0.03

0.0280

206.36

85.69



โค
รง
สร
�าง

กา
รจ
ัดก

าร
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โครงสรางการบริหารจัดการของ บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด

คาตอบแทน

รองกรรมการ
ผูจัดการ

งานวางแผน
ธุรกิจ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

สายงานการเงิน
และบัญชี

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

สายงานควบคุม 
และกำกับดูแลธุรกิจ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ
สายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ
สายงาน

สำนักกรรมการ
ผูจัดการ

รองกรรมการ
ผูจัดการ

งานบริหาร
องคกร

รองกรรมการ
ผูจัดการ

งานวิศวกรรม

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการ
ผูจัดการ

สำนักตรวจสอบ
ภายในเลขานุการบริษัท

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ 
(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง) และคณะผูบริหาร 



คณะกรรมการมีอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 
ในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุม 
ผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริตและ 
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยจัดใหมี 
โครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน ถวงดุล และสามารถตรวจสอบได 

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบดวยบุคคล 
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณสอดคลองกับกลยุทธ 
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

บริษัทมีกรรมการรวม 12 คน (เปนกรรมการหญิง 1 คน 
คิดเปนรอยละ 9 ของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) แบงเปน 
• กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 คน โดยเปนกรรมการที่เปน 

กรรมการผูจัดการ 1 คน คิดเปนรอยละ 9 ของกรรมการท้ังคณะ 
• กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 7 คน โดยเปนกรรมการอิสระ    

4 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 หรือ 
รอยละ 33 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ 

ทั้งนี้การจัดโครงการสรางกรรมการดังกลาว ทำใหเกิด 
การถวงดุลในการออกเสียงและสามารถตรวจสอบไดระหวาง
กรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
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หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงเปนกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1) 
1 จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด
2 นายเตชะพิทย แสงสิงแกว พนจากตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2561
3 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแตงตั้ง ดร.จอน วงศสวรรค เขารับตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ทดแทนตำแหนงเดิมที่วางลง ใหมีผลตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2561

จำนวนคร้ังการประชุมในป 25611
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ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
เลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการ

ดร. ทนง พิทยะ

นายปลิว ตรีวิศวเวทย

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว2

ดร. จอน วงศสวรรค3

นายณรงค แสงสุริยะ

ดร. วิชาญ อรามวารีกุล

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ

นายประเวศ อิงคดาภา

นายประเสริฐ มริตตนะพร

นายแวน ฮวง ดาว
นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย

1.1 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการ
ของบริษัทและบริษัทยอย1

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งเขาประชุม มีรายละเอียดดังนี้



ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดใหผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง เพื่อนำเสนอขอมูล 
ตอที่ประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ภาพรวมแนวโนมผลการดำเนินงาน อุปสรรคหรือปญหา 
ในการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึน ความกาวหนาในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสำคัญอ่ืนๆ เพ่ือคณะกรรมการ 
จะไดมีการติดตามและรับทราบการดำเนินงานอยางใกลชิด ซ่ึงคณะกรรมการจะใชเปนสวนประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย 
การบริหารงานและกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท และบริษัทยอยนั้นๆ ตอไป
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1. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2.  นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย หรือ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือรวมกับ นายปลิว ตรีวิศวเวทย

หรือ นายณรงค แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ หรือ นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ 
รวมเปนสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.2 กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

บริษัทมีนโยบายแตงต้ังกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 
ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และตองไมนอยกวา 3 คน 
โดยการพิจารณาคัดเลือกแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะ
คำนึงถึงขอกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) วาดวยคุณสมบัติ 
ของกรรมการอิสระ เขมกวาประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ท่ี ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ 
ขายหุนที่ออกใหม รวมถึงฉบับที่ไดมีการแกไข ตลอดจนกฎบัตร 
คณะกรรมการบริษัทวาดวยคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
โดยบริษัทไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ 
ออกเสียง ท้ังหมดในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ 
บริษัท ท้ังน้ี โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูเก่ียวของดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือ 
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะได 
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  
2 ป กอนเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ

3. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ 
เปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมี 
อำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ 
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน 
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแต 
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 
2 ป อีกทั้งไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย 
ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ 
การบริหารงานของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในลักษณะท่ีจะทำให
ขาดความเปนอิสระ

4. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม 
กฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร 
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ี 
จะไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจ 
ควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนเพื่อ 
รักษาผลประโยชนของกรรมการผูถือหุนรายใหญ  หรือ 
ผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ  นอกจากน้ีแลว 
ยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางมีอิสระตาม 
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายโดยไมตองคำนึงถึงผลประโยชนใดๆ 
ท่ีจะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามท่ีพึงจะเปน

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม 
ของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปน 
ผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของ 
สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป กอนดำรงตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ

7. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง 
การใหการบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง 
การเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย 
ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการวิชาชีพน้ันดวย 
เวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา     
2 ป กอนเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน 
ท่ีมีนัยกับบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัย 
ในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุน 
เกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน 
และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย

9. คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระของบริษัท 
ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยกำหนด

1.3 กรรมการอิสระ



ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการซึ่งเปนผูมี 
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนด 
รวมถึงไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับ
ความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน
ตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด กลาวคือกรรมการตองมีจำนวน 
ไมนอยกวา 5 คน และจะประกอบดวยกรรมการอิสระ 
ในสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด ซ่ึงกรรมการ 
ไมนอยกวาครึ ่งหนึ ่งของจำนวนกรรมการทั ้งหมดตองมี 
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

กรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจาก
ถึงคราวที่ตองออกตามวาระใหคณะกรรมการเปนผูเลือกผูมี 
คุณสมบัติเหมาะสมเขาเปนกรรมการแทนในวาระการประชุม
ครั้งถัดไปดวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู 
โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการ
ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน และ 
การประชุมสามัญประจำปทุกครั้งใหกรรมการที่ดำรงตำแหนง
นานท่ีสุดออกจากตำแหนงในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ 
ทั ้งหมด และเมื ่อครบวาระดำรงตำแหนงแลวอาจไดรับ 
การพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงไดอีกตามมติที่ประชุม 
ผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายใหประธานกรรมการและกรรมการ 
ผูจัดการตองไมเปนบุคคลเดียวกัน และตองเปนกรรมการอิสระ 
ที่ไมมีสวนไดเสียกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อใหเกิด 
ความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกำหนดนโยบาย 
การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทไดแบงแยก 
บทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการกับ 
ผูบริหารอยางชัดเจน และมีการถวงดุลอำนาจการดำเนินงาน 
โดยคณะกรรมการทำหนาที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับ

ดูแลการดำเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ 
ผูบริหารทำหนาท่ีบริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไป 
ตามนโยบายที่กำหนด โดย ดร. ทนง  พิทยะ ซึ่งเปนกรรมการ 
อิสระ และดำรงตำแหนงประธานกรรมการของบริษัท เปนบุคคล 
ที่มีความรูความสามารถ สอดคลองกับกลยุทธในการดำเนิน 
ธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณเปนที่ยอมรับ ซึ่งเปนที่ 
เชื่อมั่นวาจะสามารถนำพาบริษัทไปสูความสำเร็จตามวิสัยทัศน 
และพันธกิจได

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดท้ังส้ิน 4 คน 
จากกรรมการท้ังคณะ 12 คน (คิดเปน 1 ใน 3 ของจำนวนท้ังหมด) โดยมีรายช่ือดังน้ี

ทั้งนี้ บริษัทมีการแตงตั้งกรรมการอิสระระหวางป 2561 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อขางตนทั้งหมดไมมีความสัมพันธ 
ทางธุรกิจและการใหบริการทางวิชาชีพกับบริษัท
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1.4 ประธานกรรมการ

1.5 การแตงตั้ง การลาออก และการพนจากตำแหนงกรรมการ

รายชื่อ

ดร.ทนง  พิทยะ

นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว1

ดร.จอน วงศสวรรค2

ดร. วิชาญ อรามวารีกุล

นายประเวศ  อิงคดาภา

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

1 นายเตชะพิทย แสงสิงแกว พนจากตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2561
2 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561  มีมติอนุมัติแตงตั้ง ดร.จอน วงศสวรรค เขารับตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทน 
ตำแหนงเดิมที่วางลง ใหมีผลตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญ 
ประจำปภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลา 
บัญชีของบริษัท โดยบริษัทจัดสงหนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถือหุน 
รวมทั้งวาระการประชุม และเอกสารประกอบ 
การพิจารณาเปนการลวงหนา ดวยระยะเวลาไมนอย 
ไปกวาระยะเวลาที่กำหนดในขอบังคับของบริษัท

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือน 
ตอครั้ง และควรตองเปนการประชุมเต็มคณะเมื่อ 
มีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนัยสำคัญ 
ซึ่งรายการที่มีนัยสำคัญหมายรวมถึงรายการไดมา
หรือจำหนายทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย 
ที่มีผลกระทบสำคัญตอบริษัท รายการซื้อหรือ 
ขายทรัพยสินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน  
การพิจารณาและอนุมัติเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย การกำหนด 
ระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบาย 
การบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท เปนตน

3. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน 
และการสอบ บัญชีท่ีมีความนาเช่ือถือได รวมท้ังดูแล 
ใหมีระบบการจัดเก็บเอกสารที ่ทำใหสามารถ 
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง 
มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ 
การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. จัดใหมีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชี 
ของบริษัทใหมีความถูกตองเพ่ือแสดงฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที ่ผานมาได 
ตรงตอความเปนจริง ครบถวนและถูกตอง เปนไปตาม 
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และตรวจสอบ 
โดยผูสอบบัญชีของบริษัท กอนที่จะนำเสนอตอ 
ที่ประชุมผูถือหุน

5. กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน 
การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุม 
และกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของ 
ฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และ 
งบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลใหบริษัท บริษัทยอย 
และบริษัทรวมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุน ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ตลอดจน 
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับ 
ผูประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝายบริหาร

7. บังคับใชนโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการ 
ที่เขาไปลงทุนกับบริษัทยอย หรือบริษัทรวม ไดแก 
7.1 ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ 

ซ่ึงไดกำหนดไวสำหรับกรรมการท่ีไดรับมติเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเขาเปนกรรมการ 
หรือผูบริหารของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุน 
ของบริษัทในบริษัทยอยนั้น

7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง

7.3 ติดตามดูแลใหบริษัทยอยเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะ 
การเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหวางกัน 
และการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีมีนัยสำคัญ
แกบริษัทใหครบถวนถูกตอง 

7.4 กรณีที่บริษัทยอยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
มีการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหรือทำรายการ 
สำคัญอ่ืนใด คณะกรรมการ โดยเฉพาะอยางย่ิงกรรมการ 
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ  
ใหรับแตงตั้งเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย
มีหนาที ่กำกับดูแลใหบริษัทยอยปฏิบัติตามกลไก 
กำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี ่ยวโยงกัน 
รายการไดมาจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน รวมทั้งรายการ 
ท่ีสำคัญซ่ึงบริษัทกำหนด ท้ังน้ี ใหพิจารณาการทำรายการ 
ดังกลาวของบริษัทยอยทำนองเดียวกับการทำรายการ 
ในหลักเกณฑ ลักษณะ และขนาดเดียวกันกับที่บริษัท 
ตองไดรับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุม 
ผูถือหุนของบริษัท แลวแตกรณี

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคล 
เขาเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารในบริษัทยอย หรือ 
บริษัทรวม ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย หรือ 
บริษัทรวม รวมถึงกำหนดใชนโยบายการควบคุมและกลไก 
การกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุนในบริษัทยอย 
หรือบริษัทรวม เพื่อแสดงวาบริษัทมีกลไกการกำกับดูแล 
บริษัทยอยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ตลอดจนหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

1.6 ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้ 
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11. รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของ 
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับ 
การบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้ 
ตามเกณฑเงื ่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุนประกาศกำหนด

12. รับผิดชอบตอบุคคลที ่ซ ื ้อขายหลักทรัพยของบริษัท 
ในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปดเผยขอมูล 
ตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงขอความที่ 
เปนเท็จในสาระสำคัญหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอก 
ใหแจงในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย เวนแตกรรมการและผูบริหารดังกลาว 
จะพิสูจนไดวาโดยตำแหนงหนาที ่ตนไมอาจลวงรู ถ ึง 
ความแทจริงของขอมูล หรือการขาดขอมูลท่ีควรตองแจงน้ัน

13. ไมใชขอมูลภายในของบริษัทและของบริษัทยอย หรือ 
บริษัทรวม ทั้งที่ไดมาจากการกระทำตามหนาที่หรือในทาง 
อื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสำคัญตอบริษัท 
บริษัทยอยหรือ บริษัทรวม เพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน 
ไมวาทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทน 
หรือไมก็ตาม

14. แจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธ และการทำธุรกรรม 
กับบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวม ในลักษณะที่อาจ 
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยง 
การทำรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
กับบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวมดังกลาว

9. พิจารณากำหนดโครงสรางการบริหารงานมีอำนาจในการ 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ 
คณะกรรมการชุดยอยอื ่นตามความเหมาะสม เชน  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด 
คาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเส่ียง เปนตน รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ี 
ตลอดจนค  าตอบแทนของคณะกรรมการบร ิหาร  
กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการชุดยอยชุดตางๆ 
ที่แตงตั ้งใหสอดคลองตามหลักเกณฑและประกาศของ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใด 
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไมมีลักษณะเปนการมอบ 
อำนาจที่ทำใหสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจ 
มีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนอื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทยอย เวนแต 
เปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

10. มอบอำนาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคล 
อื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนไดโดยอยูภายใต 
การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจ 
มอบอำนาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจและภายในระยะ 
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอำนาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็น 
สมควร โดยการมอบอำนาจดังกลาวจะไมมีลักษณะเปน 
การมอบอำนาจท่ีทำใหบุคคลน้ันสามารถพิจารณาและอนุมัติ 
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เวนแตเปน 
การอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเปนไปตามเงื่อนไขการคา 
โดยท่ัวไป หรือตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ 
พิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการตามท่ีกำหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ 
รายการไดมาหรือจำหนายไป ซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของ 
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
และ/หรือ ประกาศอื่นใดของนวยงานที่เกี่ยวของ
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จำนวนคร้ังการประชุมในป 25611

11/11

11/11

11/11

11/11

11/11

ตำแหนง

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ/
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ

นายปลิว ตรีวิศวเวทย

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ

นายประเสริฐ มริตตนะพร

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย

(1)  คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการทั้งสิ ้น 5 คน  
โดยมีรายชื่อและจำนวนการเขารวมประชุมในป 2561 ดังนี้

จากอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อทำหนาที่ 
บริหารจัดการงานของบริษัทในดานตางๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

1.7 คณะกรรมการชุดยอย

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหนาที่ตามรายละเอียดหัวขอการกำกับดูแลกิจการ
      1 จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน 
โดยมีรายชื่อและจำนวนการเขารวมประชุม ดังนี้

จำนวนคร้ังการประชุมในป 25611

2/3

0/0

4/4

4/4

ตำแหนง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว2,3

ดร. จอน วงศสวรรค2,4

ดร. วิชาญ อรามวารีกุล2

นายประเวศ อิงคดาภา2

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระของการดำรงตำแหนงเปนกรรมการและเมื่อครบวาระ 
ดำรงตำแหนงแลวอาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงไดอีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหนาที่ตามรายละเอียดหัวขอการกำกับดูแลกิจการ
1 จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด 
2 เปนกรรมการตรวจสอบผูที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
3 นายเตชะพิทย แสงสิงแกว พนจากตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2561
4 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2561  มีมติอนุมัติแตงต้ัง ดร.จอน วงศสวรรค เขารับตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหนงเดิมที่วางลง ใหมีผลตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ : 
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บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (“Holding company”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทมีบริษัทยอย ไดแก บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอร จำกัด (ซ่ึงลงทุนอีกทอดหน่ึงใน บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด) บริษัท 
บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทยอยแตละบริษัทจะตองนำเสนอการเขาทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศ 
การไดมาจำหนายไปของสินทรัพย รวมถึงรายการที่ถือวามีสาระสำคัญซึ่งเปนรายการที่หากเขาทำแลวจะมีผลกระทบ 
อยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทยอยแตละบริษัทตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (แลวแตกรณี) เพื่อเปนไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการ 
ที่บริษัทเขาไปลงทุนของบริษัท (Control Policy) ประกอบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ของบริษัทยอยแตละบริษัท 
(รายละเอียด Control Policy โปรดดูหัวขอการกำกับดูแลกิจการ) 

1.8 คณะกรรมการบริษัทยอย

จำนวนครั้งการประชุมในป 25611

4/4

4/4

4/4

จำนวนครั้งการประชุมในป 25611

4/4

4/4

4/4

ตำแหนง

ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ

นายณรงค แสงสุริยะ

ดร. วิชาญ อรามวารีกุล

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย

(3)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการอิสระ 
1 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 คน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อ 
และจำนวนการเขารวมประชุม ดังนี้

หมายเหตุ : กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระของการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ 
และเมื ่อครบวาระดำรงตำแหนงแลวอาจไดรับการพิจารณาแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงไดอีกตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการ 
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหนาที่ตามรายละเอียดหัวขอการกำกับดูแลกิจการ
1 จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด 

ตำแหนง

ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

กรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

กรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

รายชื่อกรรมการ

ดร. วิชาญ อรามวารีกุล

นายประเวศ  อิงคดาภา

นายประเสริฐ  มริตตนะพร

(4)  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอิสระ 
2 คน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อ และจำนวนการเขารวมประชุม ดังนี้

หมายเหตุ : กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระของการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ 
และเมื ่อครบวาระดำรงตำแหนงแลวอาจไดรับการพิจารณาแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงไดอีกตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการ 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหนาที่ตามรายละเอียดหัวขอการกำกับดูแลกิจการ
1 จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด



SEAN มีคณะกรรมการท้ังส้ิน 10 คน โดยเปนกรรมการบริหารจำนวน 5 คน มีรายช่ือกรรมการและการเขารวมประชุม ดังน้ี

รายงานประจำป 2561 71

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย  นายณรงค แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ กรรมการสองในสี่คนนี้ 
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย หรือ นายณรงค แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ 
คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN

รายละเอียดโครงสรางการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทยอย

(1) 

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด 
(SouthEast Asia Energy Limited : SEAN)
โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทบริษัทยอยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1)
1 จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด 
2 กรรมการผูแทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน SEAN ที่รอยละ 56 (ไมรวมประธานกรรมการที่เปนกรรมการอิสระ)
3 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแตงต้ัง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เขาดำรงตำแหนงกรรมการและกรรมการบริหาร   
แทน นายสมนึก จินดาทรัพย ซึ่งลาออกจากตำแหนง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4

0/1

3/3

4/4

4/4

4/4

คณะกรรมการบริหาร 

4/4

4/4

0/1

3/3

3/4

4/4

จำนวนคร้ังการประชุมในป 25611

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รายชื่อกรรมการ

ดร. วีรพงษ รามางกูร

นายปลิว ตรีวิศวเวทย 2

นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ2

นายณรงค แสงสุริยะ2

นายประเสริฐ มริตตนะพร2

นางสุนี รัชตมุทธา

นายสมนึก จินดาทรัพย 3

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข3

นายแวน ฮวง ดาว

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ 2

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ
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NN2 มีคณะกรรมการท้ังส้ิน 13 คน โดยเปนกรรมการบริหารจำนวน 6 คน มีรายช่ือกรรมการและการเขารวมประชุม ดังน้ี

(2) 

บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด 
(Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2)
บริษัทถือหุนใน NN2 ผานการถือหุน SEAN คิดเปนสัดสวนการถือหุน 
โดยออมของบริษัทใน NN2 ที่รอยละ 42 โดย NN2 มีโครงสราง 
การบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทยอยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท
1 จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด
2 กรรมการผูแทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดสวนการถือหุนโดยออมของบริษัทใน NN2 ที่รอยละ 42 
3 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแตงต้ัง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เขาดำรงตำแหนงกรรมการและกรรมการบริหาร 
แทน นายสมนึก จินดาทรัพย ซึ่งลาออกจากตำแหนง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายเดินเคร่ืองและบำรุงรักษา

คณะกรรมการบริษัท

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

0/1

3/3

4/4

4/4

1/4

3/4

4/4

คณะกรรมการบริหาร 

5/5

5/5

5/5

0/1

4/4

4/5

5/5

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รายชื่อกรรมการ

ดร. วีรพงษ รามางกูร

นายปลิว ตรีวิศวเวทย2

นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ2

นายณรงค แสงสุริยะ2

นายประเสริฐ มริตตนะพร2

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย2

นางสุนี รัชตมุทธา

นายสมนึก จินดาทรัพย3

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข3

นายแวน ฮวง ดาว

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ2

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย  นายณรงค แสงสุริยะ นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ กรรมการสองในสี่คนนี้ 
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย หรือ นายณรงค แสงสุริยะ หรือ นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย หรือ นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ 
คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2 

จำนวนคร้ังการประชุมในป 25611

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ
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กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไมมีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเขารวมประชุม ดังนี้

(3) 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 
(“Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC”)

โครงสรางการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ วันที่31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทยอยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท
1 จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด
2 กรรมการผูแทนจากบริษัทใน BIC ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน BIC ที่รอยละ 65

5/6

6/6

6/6

5/6

6/6

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผูจัดการ

รายชื่อกรรมการ

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย 2

นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์ 2

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ 2

นายสมรชัย คุณรักษ

นายวรวุฒิ อนุรักษวงศศรี 2

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของ BKC

BKC มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 คน โดยไมมีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเขารวมประชุม ดังนี้

(4) 

บริษัท บางเขนชัย จำกัด 
(“Bangkhenchai Company Limited : BKC”)
โครงสรางการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทยอยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท
1 จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด
2 กรรมการผูแทนจากบริษัทใน BKC ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน BKC ที่รอยละ 100

5/5
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5/5

5/5

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผูจัดการ

รายชื่อกรรมการ

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ 2

นางสาวรุจิรา ชวยบำรุง 
2

นายวรท ศักดิ์สุจริต 
2

นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย 2

จำนวนคร้ังการประชุมในป 25611

จำนวนคร้ังการประชุมในป 25611

ผูจัดการโครงการ

คณะกรรมการ

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการ

กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการโรงไฟฟา
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1. เปนผูกำกับใหมีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ   
ขอบังคับการทำงานของบริษัท หากมีขอสงสัยใหเปน 
ผูวินิจฉัย หากมีเหตุผลความจำเปนตองแกไขระเบียบ 
ใหเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

2. มีอำนาจในการออกคำส่ัง กำหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน 
และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3. สามารถมอบอำนาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงาน 
แทนได แตยังคงตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติของ 
ผูรับมอบอำนาจชวงนั้นดวย

4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายรวมกับ 
คณะกรรมการ และรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการเพ่ือให 
ผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

5. บริหารจัดการงานทุกๆ ดาน ตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
นโยบาย และกลยุทธ

6. ดูแลใหบุคลากรในฝายตางๆ สามารถดำเินการให 
สอดคลองกับแผนกลยุทธและเปาหมายของแตละฝาย 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนา 
บุคลากรอยางตอเนื่อง

7. พัฒนาองคกรใหมีผลการดำเนินงานและผลประกอบการ 
ท่ีดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ำเสมอตอเน่ือง 
เพื่อใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน

8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงาน 
โดยรวมของบริษัทตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส

9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของ 
บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ท่ีบริษัทเขาไปลงทุน เพ่ือให 
มีผลประกอบการที ่ดีตามเปาหมายและรายงานตอ 
คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุง 
และพัฒนาใหมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหมๆ  ท่ีดี โดยทำการ 
ศึกษาทางดานเทคนิคและดานการเงินอยางเหมาะสม 
และครบถวน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

11. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือ บริหารงานประจำวัน 
ของบริษัท

12. ดำเนินการหรือบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณที ่ได ร ับอนุม ัต ิจากคณะกรรมการ 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจ และ 
งบประมาณประจำปของบริษัทเพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการ 
บริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการ

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงเปนผูบริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท
1 นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เขาดำรงตำแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2561

ตำแหนง

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ งานวิศวกรรม

รองกรรมการผูจัดการ งานวางแผนธุรกิจ

รองกรรมการผูจัดงาน งานบริหารองคกร

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานสำนักกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงินและบัญชี

รายชื่อผูบริหาร

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย

นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร

นายวรท ศักดิ์สุจริต

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา1

นางสาวรุจิรา ชวยบำรุง

นายธิติพัฒน นานานุกูล

(1)  โครงสรางผูบริหารของบริษัท 
กรรมการผูจัดการเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผูบริหารของบริษัทตามนิยามคณะกรรมการ 

กำกับตลาดทุนมีทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหนง ดังนี้ 

(2)  ขอบเขต อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

ผูบริหาร2



ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่         
9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแตงตั้ง นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย 
กรรมการผูจัดการ ใหดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท ตามที่ 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเสนอ 
มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไวในพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (และฉบับ 
ที่แกไข) รวมทั้งใหทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี 
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้

(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะ   

กรรมการ และรายงานประจำปของบริษัท
(3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(4) รายงานการมีสวนไดสวนเสียที่รายงานโดยกรรมการและ 

ผูบริหารดำเนินการอื่นๆ
2. ใหคำแนะนำแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย กฎเกณฑ 

และระเบียบปฏิบัติตางๆ เกี่ยวของ
3. ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท 

ระเบียบท่ีเก่ียวของ และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง 
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมต ิ
ผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ

4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอ 
หนวยงานกำกับดูแล

5. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุน และหนวยงานกำกับดูแล 
ที่เกี่ยวของ

6. สงเสริมใหมีการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ และใหขอมูลที่เปน  
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอตอการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการ 
บริษัทอยูในรูปแบบของคณะทำงาน โดยมีสายงานควบคุม 
และกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งประกอบดวยบุคคลที่จบการศึกษา 
ดานกฎหมายและดานการบัญชีสนับสนุนการทำงานของ 
เลขานุการบริษัท เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมขอบเขตหนาที่การทำงานของเลขานุการบริษัท 
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ 
และมติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนกฏหมายที่เกี่ยวของ เพื่อให 
สอดคลองกับการดำเนินงานภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนงเปน 
เลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการ 
ขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท
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หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงเปนผูบริหารของบริษัทยอยตามขางตนปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561 
(แบบ 56-1) ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูบริหารของบริษัทยอยตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีรายชื่อและตำแหนง ดังนี้

2.2 ผูบริหารบริษัทยอย

เลขานุการบริษัท3

ตำแหนง

กรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการฝายเดินเครื่องและบำรุงรักษา

กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการโครงการ

ผูจัดการโรงไฟฟา

กรรมการผูจัดการ

รายชื่อผูบริหาร

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ

นายทศพร ทิพยวรธรรม

นายวรวุฒิ อนุรักษวงศศรี

นายชุมพล เวสสบุตร

นายเดชา จันทวี

นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย

บริษัทยอย

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด 

บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท บางเขนชัย จำกัด  
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(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทำหนาที่พิจารณากฎระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ รวมถึง 
ผลการประเมินตนเองของกรรมการในปที่ผานมา เพื่อพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบดวย 
คาตอบแทนประจำตำแหนง รางวัลประจำป เพื่อนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป โดยจะมี 
การทบทวนอัตราคาตอบแทนใหเหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผลประกอบการของบริษัททุกป

(2) คาตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฎิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหนาที่ความรับผิดชอบ 
ในการดำรงตำแหนงของกรรมการแตละคนในปท่ีผานมา รวมถึงประสบการณ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการ 
แตละคน และอยูในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติ 
หนาที่ใหกับบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน ประกอบกับพิจารณา 
รายการสำรวจคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน  ซ่ึงเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

(3)  องคประกอบของคาตอบแทนมีความชัดเจน โปรงใส งายตอการเขาใจ

1.  คาตอบแทน
(1)  คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร

หมายเหตุ : 1  บริษัทกำหนดอัตราคาตอบแทนนี้ตั้งแตป 2556 เปนตนมา
2  บริษัทจายใหกับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหนงในป 2561

4.1 คาตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุม 
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการกำหนดคาตอบแทนผูบริหารใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับภาระหนาที่ และ 
ความรับผิดชอบ ดังนี้

ในป 2561 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 อนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 
และรางวัลประจำป 2560 ในวงเงินไมเกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4

คาตอบแทน1, 2 (บาทตอคน)

300,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

ตำแหนง

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

(2)  คาตอบแทนประจำตำแหนง 

คาตอบแทน1, 2 (บาทตอคน)

300,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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3.  คาตอบแทนกรรมการประจำป 2561
(1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

หมายเหตุ : 1 บริษัทจายรางวัลประจำปสำหรับกรรมการในป 2557 เปนปแรก
2 บริษัทจายใหกับท้ังกรรมการท่ีดำรงตำแหนงเต็มปและกรรมการท่ีลาออกจากตำแหนงระหวางปโดยพิจารณาตามสัดสวนระยะเวลาการดำรงตำแหนง

หมายเหตุ :      
1 บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำป 2561 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562
2 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนในป 2557 – 2561 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกป คือ คาตอบแทนในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท
3 บริษัทพิจารณาจายรางวัลประจำปโดยอางอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนซึ่งบริษัทเริ่มจายรางวัลประจำป  
สำหรับกรรมการในป 2557 เปนปแรก

4 บริษัทพิจารณาจายคาตอบแทนและรางวัลประจำปตามระยะเวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการแตละคน

ทั้งนี ้ คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยยอนหลังตั้งแตเริ ่มจายคาตอบแทน    
ป 2557-2561 มีรายละเอียดดังนี้

ในป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหกับกรรมการแตละคนรวมทั้งสิ้น 7,423,913.04 บาท แบงเปน 
คาตอบแทนกรรมการป 2561 จำนวน 4,623,913.04 บาท และรางวัลประจำป 2560 จำนวน 2,800,000.00 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.  รางวัลประจำป 2560

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดยอย

กรรมการ

รวม

จำนวน (คน)

1

1

1

1

1

5

2

12

รางวัลประจำป
(บาทตอคน)1, 2

500,000.00

300,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

รวมเปนเงิน
(บาท)

500,000.00

300,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

1,000,000.00

400,000.00

2,800,000.00

รายละเอียด/ ป 25611

4,623,913.04

-

4,623,913.04

2560

4,700,000.00

2,800,000.00

7,500,000.00

2559

4,700,000.00

4,400,000.00

9,100,000.00

2558

4,607,410.96

2,750,000.00

7,357,410.96

2557

4,445,000.00

2,650,000.00

7,095,000.00

คาตอบแทนกรรมการ2

รางวัลประจำป3

รวม4
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หมายเหตุ :  1   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว พนจากตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2561
2   ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแตงตั้ง ดร.จอน วงศสวรรค เขารับตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทน 

ตำแหนงเดิมที่วางลง ใหมีผลตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

     (2)  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น

- ไมมี -

ดร.ทนง พิทยะ

นายปลิว ตรีวิศวเวทย

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว1

ดร.จอน วงศสวรรค2

ดร.วิชาญ อรามวารีกุล

นายณรงค แสงสุริยะ

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ

นายประเวศ อิงคดาภา

นายประเสริฐ มริตตนะพร

นายแวน ฮวง ดาว

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย

รวม

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรรษัทภิบาล

และบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และบริหารความเส่ียง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบรรษัทภิบาล

และบริหารความเส่ียง

300,000.00

300,000.00

-

300,000.00

-

236,413.04

-

6,521.74

-

300,000.00

-

-

-

300,000.00

300,000.00

-

300,000.00

-

-

300,000.00

-

-

300,000.00

300,000.00

300,000.00

-

300,000.00

-

-

3,842,934.78

-

-

100,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000.00

-

-

-

-

40,000.00

-

-

-

-

40,000.00

-

40,000.00

-

260,000.00

-

-

-

-

78,804.35

-

2,173.91

-

-

-

40,000.00

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-
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-

-

-

-

-

-
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180,000.00

-

-
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-
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-
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-
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-
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-

-
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-
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-

-

-
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180,000.00

600,000.00

400,000.00

315,217.39

8,695.65

480,000.00

400,000.00

340,000.00

380,000.00

380,000.00

300,000.00

300,000.00

340,000.00

380,000.00

4,623,913.04

500,000.00

300,000.00

200,000.00

-

200,000.00

200,000.00

-

200,000.00

-

200,000.00

-

-

200,000.00

-

-

200,000.00

200,000.00

200,000.00

-

200,000.00

-

-

2,800,000.00

1,100,000.00

700,000.00

515,217.39

8,695.65

680,000.00

600,000.00

540,000.00

580,000.00

580,000.00

500,000.00

500,000.00

540,000.00

580,000.00

7,423,913.04

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง รวม

คาตอบแทนประจำตำแหนงป 2561

หนวย : บาท
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บริษัทไดกำหนดหลักเกณฑและนโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผลและสอดคลองกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหา 
และกำหนดคาตอบแทนจะพิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ และนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติ กรรมการผูจัดการจะพิจารณากำหนดคาตอบแทนของรองกรรมการผูจัดการ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร 
กำหนดหลักเกณฑไวและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ สำหรับตำแหนงตั้งแตระดับผูชวย 
กรรมการผูจัดการลงมาจะพิจารณาคาตอบแทนโดยกรรมการผูจัดการ และจะนำเสนอการปรับข้ึนเงินเดือนประจำปของบริษัท 
ตอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การปรับคาตอบแทนดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด  
โดยบริษัทมีนโยบายการพิจารณาคาตอบแทน ดังนี้

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน  ประกอบดวย เงินเดือน และรางวัลประจำป (โบนัส) มีนโยบายพิจารณาคาตอบแทนดังน้ี

- คาตอบแทนกรรมการผูจัดการ พิจารณาจากคาตอบแทนระยะสั้น โดยนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยใชตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบดวย การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(Performance Appraisal) และสมรรถนะเชิงบริหาร (Management Competency) มาเปนเกณฑในการประเมินผล 
และคาตอบแทนระยะยาว พิจารณาโดยนำผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการนำองคกรสูวิสัยทัศน 
พันธกิจ และกลยุทธของบริษัทตามที่ไดกำหนดไว 

- คาตอบแทนผูบริหารทุกระดับจะเปนไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs ซึ่งประกอบดวยการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซึ่งเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการกำหนด 
รวมกัน โดยผูบริหารแตละตำแหนงจะมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคลองกับบทบาทหนาที่ของตน

นอกจากนี้ บริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนดังกลาวเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด 
ใกลเคียงกันในการกำหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีจะดูแลและรักษาผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถใหอยูกับบริษัทได

คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น บริษัทจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผูบริหารและพนักงานทุกคน 
โดยผูบริหารและพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัท 
จายสมทบในอัตรารอยละ 5 เขาเปนกองทุน

ในป 2561 บริษัทจายคาตอบแทนใหกับผูบริหารรวม 8 คน ประกอบดวย
-  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน จำนวน 55,369,520.00 บาท
-  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น จำนวน 1,544,506.00 บาท

ในป 2561 บริษัทยอยมีการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(ก) คาตอบแทนกรรมการ 
(1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ไมมี เน่ืองจากคณะกรรมการ SEAN ดำรงตำแหนงเปนกรรมการใน NN2 ดวย ท่ีประชุมคณะกรรมการ SEAN มีมติ 
ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับคาตอบแทนในตำแหนงกรรมการและกรรมการบริหาร 
ของ NN2 เพียงตำแหนงเดียว

(2)  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
- ไมมี -

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2561 SEAN จายคาตอบแทนใหกับผูบริหาร 1 คน ประกอบดวย
(1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ประกอบดวย เงินเดือนและรางวัลประจำป จำนวน 9,261,000.00 บาท  

(2)  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
จำนวน 264,600.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผูบริหารสามารถเลือกจายเงินสะสม 
ในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 15 ของเงินเดือน และ SEAN จายสมทบในอัตรารอยละ 5 เขาเปนกองทุน

1. บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด  (“SEAN”)

4.2 คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท

4.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย
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(ก) คาตอบแทนกรรมการ 
(1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน NN2 ประจำป 2561 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติคาตอบแทนประจำตำแหนง 
ของกรรมการป 2561 ในวงเงินไมเกิน 5,220,000 บาท และรางวัลประจำป 2560 ในวงเงินไมเกิน 7,200,000 บาท 

ในป 2561 NN2 ไดจายคาตอบแทนดังกลาวใหกรรมการแตละคน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

(2)  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
- ไมมี -

2. บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”)

ดร. วีรพงษ รามางกูร

นายปลิว ตรีวิศวเวทย

นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ

นายณรงค แสงสุริยะ

นายประเสริฐ มริตตนะพร

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย

นางสุนี  รัชตมุทธา1

นายพีระวัฒน พุมทอง1

นายแวน ฮวง ดาว

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา

นายสมนึก จินดาทรัพย2

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข2

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ

รวม

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

700,000.00

-

300,000.00

300,000.00

-

300,000.00

300,000.00

-

300,000.00

-

300,000.00

-

300,000.00

300,000.00

300,000.00

41,666.66

-

258,333.34

-

300,000.00

-

4,000,000.00

-

620,000.00

-

-

120,000.00

-

-

120,000.00

-

-

-

120,000.00

-

-

-

-

16,666.67

-

103,333.33

-

120,000.00

1,220,000.00

700,000.00

620,000.00

300,000.00

420,000.00

300,000.00

420,000.00

300,000.00

-

420,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

58,333.33

361,666.67

-

420,000.00

-

5,220,000.00

1,000,000.00

800,000.00

400,000.00

400,000.00

200,000.00

400,000.00

400,000.00

200,000.00

319,125.68

80,874.32

400,000.00

200,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

200,000.00

-

-

400,000.00

200,000.00

7,200,000.00

1,700,000.00

1,420,000.00

700,000.00

1,020,000.00

700,000.00

1,020,000.00

619,125.68

80,874.32

1,020,000.00

700,000.00

700,000.00

700,000.00

658,333.33

361,666.67

1,020,000.00

-

12,420,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทยอยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท
1  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 มีมติอนุมัติแตงตั้ง นางสุนี รัชตมุทธา เขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท แทน 
นายพีระวัฒน พุมทอง ซ่ึงลาออกจากตำแหนง โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 15 มีนาคม 2560 ซ่ึงพิจารณาจายคาตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาท่ีดำรงตำแหนง

2  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 มีมติอนุมัติแตงตั้ง นายนิมิตร จินดาทรัพย เขาดำรงตำแหนงกรรมการและ 
กรรมการบริหารแทน นายสมนึก จินดาทรัพย ซึ่งลาออกจากตำแหนง โดยมีผลตั้งแตวันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจายคาตอบแทน 
กรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง
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(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2561 NN2 จายคาตอบแทนใหกับผูบริหาร 2 คน ประกอบดวย

(1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ประกอบดวย เงินเดือนและรางวัลประจำป จำนวน 10,062,350.00 บาท   

(2)  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
ไมมี เนื่องจาก NN2 เปนบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไมมี 
กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น NN2 จึงมิไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ 
พนักงานและผูบริหาร 

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2561 BIC จายคาตอบแทนใหกับผูบริหารจำนวน 3 คน ประกอบดวย

(1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ประกอบดวย เงินเดือนและรางวัลประจำป จำนวน 6,869,360.00 บาท  

(2)  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
จำนวน 242,448.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผูบริหารสามารถเลือกจายเงินสะสม 
ในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 15 ของเงินเดือน และ BIC จายสมทบในอัตรารอยละ 5 เขาเปนกองทุน

(2)  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
- ไมมี -

(ก) คาตอบแทนกรรมการ 
(1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ประชุมสามัญผูถือหุน BIC ประจำป 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติเฉพาะคาตอบแทน 
ประจำตำแหนงของกรรมการป 2561 ในวงเงินไมเกิน 1,320,000 บาท 

ในป 2561 BIC ไดจายคาตอบแทนดังกลาวใหกรรมการแตละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”)

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทยอยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561  
(แบบ 56-1) ของบริษัท

รายชื่อกรรมการ

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย

นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ

นายสมรชัย คุณรักษ

นายวรวุฒิ อนุรักษวงศศรี

รวม

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 
และกรรมการผูจัดการ

รางวัลประจำป
2560

-

-

-

-

-

-

รวมเปนเงิน
(บาท)

360,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

1,320,000.00

คาตอบแทน
ประจำตำแหนง 

ป 2561

360,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

1,320,000.00
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(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2561 BKC จายคาตอบแทนใหกับผูบริหารจำนวน 1 คน ประกอบดวย

(1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ประกอบดวย เงินเดือน จำนวน 849,240.00 บาท  

(2)  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
-ไมมี-

(2)  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
- ไมมี -

(ก) คาตอบแทนกรรมการ 
(1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติเฉพาะคาตอบแทน 
ประจำตำแหนงของกรรมการป 2561 ในวงเงินไมเกิน 240,000 บาท

ในป 2561 BKC ไดจายคาตอบแทนประจำตำแหนงดังกลาวใหกรรมการแตละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทยอยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561  
(แบบ 56-1) ของบริษัท

รายชื่อกรรมการ

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ

นายวรท ศักดิ์สุจริต

นางสาวรุจิรา ชวยบำรุง

นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย

รวม

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 
และกรรมการผูจัดการ

รางวัลประจำป
2560

-

-

-

-

-

รวมเปนเงิน
(บาท)

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

240,000.00

คาตอบแทน
ประจำตำแหนง 

ป 2561

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

240,000.00

บุคลากร 5

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 216,937,983.59 บาท ซึ่งประกอบดวย 
(1)  เงินเดือนที่พิจารณาจายอางอิงตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
(2)  เงินโบนัสที่พิจารณาจายอางอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัท 
(3) เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริษัทจายเงินสมทบในสัดสวนรอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุน 

สำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแตละคน

5.1 คาตอบแทนกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานระดับต่ำกวาผูบริหารลงไปทั้งหมด 260 คน ซึ่งในจำนวน 
ดังกลาวเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานใหกับบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานใหกับบริษัทยอยผานสัญญา 
รับจางบริหารงานระหวางบริษัทกับบริษัทยอย 
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5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
ฝายบริหารของบริษัท และบริษัทยอยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน 

ท้ังในสวนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟา และสวนงานสนับสนุน พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขับเคล่ือนบริษัทใหเปนไป 
ตามทิศทางท่ีฝายบริหารกำหนดไว อีกท้ังตระหนักวาบริษัทและบริษัทยอยมุงเนนท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมท้ังในดาน 
ความรู ความสามารถ ประสบการณที่จะสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานได โดยไมละเลยการพัฒนาดานจริยธรรม และ 
สำนึกรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง เพื่อนรวมงาน และสังคม  

5.2 การบริหารจัดการดานบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอย 

หมายเหตุ : 1 รวมบุคลากรและคาตอบแทนตั้งแตระดับต่ำกวาผูบริหารลงไป 

131,432,905.07

2,836,112.13

28,185,273.97

54,141,928.34

341,764.08

216,937,983.59 

จำนวนบุคลากร1

122

4

76

57

1

260

บริษัท

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด

บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท บางเขนชัย จำกัด

รวม

คาตอบแทน1

บริษัทมีกลไกการดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอย 
และบริษัทรวมดวยการใหบริการแบบรวมศูนยปฏิบัติการ 
(Shared Service Center) ซึ่งเปนการปฏิบัติงานเสมือนเปน 
หนวยงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว ทำใหบริษัท 
สามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐาน มีการแบงแยก 
หนาที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเปนเทคนิค 
การบริหารที่สามารถสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ 
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยกระดับการปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็ว 
และทำใหการบริหารมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ีบริษัท 
และบริษัทยอยไดนำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช 
ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เขามา 
ใชวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีความชัดเจน โปรงใส และนำผลไปใชในการพัฒนาบุคลลากรได 
รวมทั้งไดนำระบบ SAP เขามาชวยในการปรับปรุงกระบวนการ 
ทำงาน เพ่ือลดความซ้ำซอนของข้ันตอนตางๆ สงผลใหการทำงาน 
รวมกันระหวางแผนกดีขึ ้น และยังเปนอีกหนึ่งเครื ่องมือ 
ในการชวยผูบริหารในการเขาถึงขอมูลเพื่อใชประกอบการ 
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน 
ผูบริหารสามารถตรวจสอบและควบคุมงบประมาณคาใชจาย
ของบริษัท และสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุคงคลังขั้นต่ำ 
เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการตางๆ ในธุรกิจจะไมไดรับผลกระทบ 
จากการขาดวัสดุอุปกรณในการดำเนินงาน เปนตน 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยไมมีการเปลี่ยนแปลง 
จำนวนบุคลากรอยางมีนัยสำคัญ  และบริษัทไมมีขอพิพาท 
ดานแรงงานตลอดระยะเวลาที่ผานมาตั้งแตจัดตั้งบริษัท ทั้งนี้ 
บริษัทไดมีการกำหนดขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานใหพนักงาน 
ของบริษัทและบริษัทยอยรับทราบและปฏิบัติตามขอบังคับ 
การทำงาน และประกาศไวอยางชัดเจนท้ังท่ีสำนักงานของบริษัท 
และบริษัทยอย รวมถึงที่โครงการไฟฟาแตละโครงการดวย 
โดยขอบังคับนี้คณะกรรมการกำหนดหลักการที่สำคัญเพื่อใช 
เปนกรอบการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ และกรรมการ 
ผูจัดการจะเปนผูกำหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองตอไป 
และเพื่อใหการบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทยอย 
มีเกิดความคลองตัว มุงเนนความสำเร็จที่เปนประโยชนสูงสุด 
ของกลุมบริษัท  และมีความโปรงใสที่สามารถตรวจสอบได 
สำหรับขอบังคับการทำงานดังกลาวไดมีการระบุรายละเอียด 
ท่ีสำคัญประกอบดวย การจาง การบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย 
พนักงาน การบริหารเงินเดือนและคาจาง สวัสดิการและ 
ประโยชนเกื้อกูล การพัฒนาพนักงาน การประเมินพนักงาน 
จรรยาบรรณ วินัย โทษทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกข 
เปนตน
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(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรม

ท่ีจะชวยสงเสริมความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ท้ังหลักสูตร 
ในประเทศและตางประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศ 
ฝายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรท่ีบุคลากรมีความตองการ
ที่จะพัฒนา โดยผานการเห็นชอบจากผูบริหารแตละสายงาน 
อีกทั ้งบริษัทยังไดเปดโอกาสใหพนักงานนำเสนอหลักสูตร 
ที่เปนประโยชนและเอื้อตอการทำงานเพื่อพัฒนา และเพิ่ม 
ขีดความสามารถได โดยบริษัทไดกำหนดวงเงินสำหรับการเขารวม 
อบรมหลักสูตรตางๆ ใหกับพนักงานเปนรายป โดยเฉล่ียข้ันต่ำ 
คนละ 10,000 บาท 

บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานไดเขาอบรมหลักสูตร 
ตางประเทศ โดยหนวยงานตนสังกัดจะเปนผู พิจารณา 
ความเหมาะสมและนำเสนอตามความจำเปน เพื่อพิจารณา 
จัดสงพนักงานเขารับการอบรม ซ่ึงท่ีผานมาบริษัทไดสงพนักงาน 
เขารับการอบรมเพ่ือสงเสริมความรูในดานดานตางๆ ท่ีจะนำมา 
ปรับใชกับงานใหมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรที่จำเปนกับ 
การทำงานของพนักงานแตละบริษัทในเครือ ท้ังน้ี บริษัทในเครือ 
สามารถเสนอแผนการอบรมไดเชนกัน โดยในป 2561 พนักงาน 
ไดเขารวมอบรมและสัมมนา ดังนี้

พนักงาน
-   หลักสูตรภายใน เชน หลักสูตร Kaizen หลักสูตร Microsoft 

Office หลักสูตร English Business Communication 
หลักสูตร English Business Writing Work shop และ 
หลักสูตร English Business Presentation เปนตน โดยมี 
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมและสัมมนา รวม 350 ชั่วโมง

- หลักสูตรภายนอก เชน หลักสูตรระบบผลิตไฟฟาจาก 
พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา หลักสูตร How to effectively 
detect and respond to Cyber threats Energy production 
data processing หลักสูตรความปลอดภัยและขอปฏิบัติ 
สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณในสถานท่ีไฟฟาแรงสูง หลักสูตร 
International standards for Facility Management and 
safety หลักสูตร Parima Bangkok conference 2018 : 
Strengthening & Enhancing the risk management 
professional หลักสูตร TFRS ใหมท่ีตองรู หลักสูตร Building 
Information modelling Technology institute หลักสูตร 
Ultrasonic thickness measurement (UTM) หลักสูตร 
Design & Engineering และหลักสูตร Crypto currency and 
ICOs: Opportunities & Challenges เปนตน โดยมีชั่วโมง 
เฉลี่ยของการฝกอบรมและสัมมนา รวม 2,425 ชั่วโมง

นอกจากบริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใตการดูแลรักษา 
สิ่งแวดลอมแลว ตามรายละเอียดหัวขอความรับผิดชอบ 
ของสังคม บริษัทยังสงเสริมใหพนักงานเขารับการฝกอบรม 
หลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ดังนี้

-  หลักสูตรภายนอก เชน หลักสูตร Environmental and social 
impact assessment in power energy project  หลักสูตร 
การระบุและประเมินประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม หลักสูตร 
ระบบรักษาส่ิงแวดลอมอัจฉริยะ Smart Environment หลักสูตร 
2018 International Conference on River Connectivity 
(Fish Passage 2018) หลักสูตรผูปฏิบัติงานประจำระบบ

บำบัดมลพิษทางอากาศ Smart Factory สูการพัฒนา 
อุตสาหกรรมอยางย่ังยืน หลักสูตรผูควบคุมระบบการจัดการ 
กากมลพิษ และหลักสูตรInnovative Efficiency Improvement 
and Maintenance in Power Plant เปนตน โดยมีพนักงาน 
เขารวมอบรมจำนวน 19 คน และมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝก 
อบรม รวม 350 ชั่วโมง

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน 
ใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขาอบรมหลักสูตร 
เขารวมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหลักสูตร กิจกรรม 
สัมมนา และการศึกษาดูงานที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เปน 
ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทท้ังไทยและตางประเทศ 
โดยในป 2561 กรรมการและผูบริหารไดเขารวมอบรมและ 
สัมมนา ดังนี้
กรรมการ
-   หลักสูตรภายนอก เชน หลักสูตร Board that make Difference 

(BMD) รุน 6/2561โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย สำหรับ ดร.วิชาญ อรามวารีกุล รวม 14 ชั่วโมง

ผูบริหาร
- หลักสูตรภายใน เชน หลักสูตร Kaizen หลักสูตร และ 

หลักสูตร English Business Presentation เปนตน โดยมี 
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมและสัมมนา รวม 36 ชั่วโมง

- หลักสูตรภายนอก เชน หลักสูตร 26th ICOLD world 
congress, Successful Negotiations for Executives 
หลักสูตร Pan Asia Risk Insurance Managers Association 
Conference Strategic CFO in capital market รุ นที่ 7       
ป 2561 หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงาน FA ภายใตกรอบ 
จรรยาบรรณ หลักสูตร PARIMA Bangkok conference 2018 
: Strengthening & Enhancing the risk management 
profession  และหลักสูตร Thailand HR tech conference 
& Exposition 2018 โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมและ 
สัมมนา รวม 231 ชั่วโมง    

(2) โอกาสการกาวหนาในสายอาชีพ 
บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาปรับโครงสรางการจัดการ

ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการพิจารณาปรับโครงสราง 
ดังกลาวนอกจากจะเปนหลักประกันใหกับพนักงานถึงลำดับข้ัน
ความเจริญกาวหนาของตำแหนงหนาที ่ในสายงานแลว 
ยังเปนการสงเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง
ที่อาจพัฒนาขึ้นสูระดับผูบริหาร อีกทั้งบริษัทและบริษัทยอย 
ไดนำระบบ KPIs ซึ่งเปนระบบสากลและเปนที่ยอมรับมาใช 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัท 
และบริษัทยอยอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับการประเมิน 
ปจจัยดานความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพ 
ในการทำงานของพนักงาน เพื่อเปนอีกเครื่องมือหนึ่งในการ 
พัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยมุงหวังใหสามารถ 
พัฒนาบุคลากรของบริษัทเปนคนดีท่ีมีความสามารถ นอกจากน้ี 
บริษัทและบริษัทยอยมีลักษณะเปนกลุมธุรกิจ พนักงานใน 
บริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานขามภายในกลุม
บริษัทได ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งในการสรางความมั่นใจและ 
โอกาสเติบโตในสายอาชีพใหกับพนักงาน
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5.4 นโยบายการพิจารณาคาตอบแทนพนักงาน 
บริษัทไดมีการกำหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานไวอยางชัดเจน โดยกรรมการผูจัดการจะพิจารณากำหนดคาตอบแทน 

และการปรับข้ึนเงินเดือนและคาจางของพนักงาน ซ่ึงจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ประกอบดวยอัตราเงินเดือนและคาจางท่ีสามารถ 
แขงขันกับตลาดแรงงานไดตามโครงสรางเงินเดือนและคาจางของบริษัท คุณวุฒิ ความรูความสามารถ ประสบการณ และขอบขาย 
การบังคับบัญชาตามระดับตำแหนง เพื่อใหพนักงานไดรับอัตราเงินเดือนและคาจางที่เหมาะสมกับระดับตำแหนงและหนาที่ 
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการปรับขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใชตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPIs) ซึ่งจะใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทยอยอยางเปนรูปธรรม 
ประกอบกับการประเมินปจจัยดานความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณา 
เทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกลเคียงกัน ท้ังน้ี กรรมการผูจัดการจะนำเสนออัตราการปรับข้ึนเงินเดือน 
ของผูบริหารและพนักงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

(3) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหนง 
บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานท่ีตอเน่ือง 

เพื่อใหบริษัทและบริษัทยอยสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน 
และสามารถสรางบุคลากรที่มีศักยภาพเขาทดแทนพนักงาน 
ที่ลาออกหรือเกษียณอายุไดทันที บริษัทมีนโยบายสรรหา 
บุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายในองคกร เพ่ือรับการพิจารณาแตงต้ัง 
ทดแทน (Successor) กอนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัท 
ไดกำหนดใหใชกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
(KPIs) ประกอบการพิจารณาดานความสามารถและพฤติกรรม 
การทำงานของพนักงานเปนหน่ึงในปจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู
ระดับผูบริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอด ตำแหนง 

ท้ังน้ี แผนการสืบทอดตำแหนง รายละเอียดอยูในหัวขอ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – แผนการสืบทอดตำแหนง

(4) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัทยอยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเปนผูผลิตไฟฟา

ไดดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนไปตาม 
ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อใหโครงการไฟฟาตางๆ 
ที่บริษัทเขาลงทุนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
และมีสภาพแวดลอมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจน 
มีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผูปฏิบัติงานในแตละโครงการ 
ซ่ึงโครงการไฟฟาตางๆ ท่ีบริษัทเขาลงทุนลวนไดผานการรับรอง 
ระบบบริหารงานคุณภาพ กลาวคือ 

-  โครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 ของ บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด 
ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซ่ึงใบรับรอง 
ดังกลาวเปนการมอบใหแกโครงการเดินเคร่ืองและบำรุงรักษา
โรงไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 ภายใตขอบเขตงาน Electricity 
Generating and Distribute by Hydro Power Plant 
และถือเปนโครงการแรกในตางประเทศของการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีผานการรับรอง ISO 9001 : 2015

-  โครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 1 (BIC1) และ 
โครงการ 2 (BIC2) ของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน 
จำกัด ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015    
ISO 14001 : 2015 และผานการรับรองดานระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 : 2007) 

-  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด 
ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

(5) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทและบริษัทยอยใหความสำคัญในการตอตาน 

การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัท 
ไดบรรจุแนวนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นขั้นตอน 
การดำเนินการตางๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไก 
การกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุน (Control Policy) 
อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใชขอมูลภายใน นโยบาย 
การทำธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และ 
ผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว แนวทางการพิจารณาเขาทำ 
รายการที่เกี ่ยวโยงกันประเภทตางๆ ขอกำหนดเกี ่ยวกับ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจงเบาะแส 
ขอรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ บริษัทได 
สื่อสารใหพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทยอยผานทางระบบ
อินทราเนท และขอบังคับการทำงาน เพื่อสรางการรับรู และ 
ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมทางธุรกิจ 
ที่เหมาะสม รวมถึงไดเปดเผยนโยบายดังกลาวตอสาธารณะ 
บนเว็บไซตของบริษัทเพื่อความโปรงใสตรวจสอบได และ 
เปนการส่ือสารเจตนารมยการตอตานการทุจริตคอรัปช่ันของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายการตอตานทุจริตคอรัปชั่น รายละเอียด 
อยูในหัวขอความรับผิดชอบตอสังคม – การตอตานทุจริตคอรัปช่ัน

 (6) สวัสดิการพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีสวัสดิการใหกับพนักงาน

ทั้งที่เปนพนักงานประจำและลูกจางตามที่กฎหมายกำหนด 
และมีการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมใหแกพนักงาน โดยดูแล 
ใหมีการบังคับใชหลักเกณฑการพิจารณาใหสวัสดิการอยางท่ัวถึง 
และเปนธรรมตามมาตรฐานกฎหมายและหลักมนุษยธรรม 
รวมทั้งจัดใหมีการเพิ่มเติมผลประโยชนเกื้อกูลใหกับพนักงาน
โดยพิจารณาจากผลความสำเร็จของงานหรือตามท่ีบริษัทกำหนด 
เปนคราวๆ ไปตามความเหมาะสม เพ่ือสรางขวัญกำลังใจ อีกท้ัง 
จัดใหมีการทบทวนปรับเพิ่มสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม  ซ่ึงท่ีผานมา 
บริษัทและบริษัทยอยไมปรากฏขอพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ



01  รายงานประจำป 2561

กา
รก

ำก
ับ

ดูแ
ลก

ิจก
าร

 

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นวาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปน 
ปจจัยสำคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได และเปนปจจัยสำคัญในการสงเสริมความสำเร็จ 
ในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เปนองคกรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบ 
ตอสังคม ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน 
นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย บริษัทจึงไดยึดถือ 
และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผานการดำเนินงาน 
ของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยกำหนดนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับ 
บริษัทจดทะเบียนป 2555 (“CG Principle”) ของตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนใหมีความสอดคลองกับหลักการ 
กำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแล 
กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (“CG Code”) เพื่อใหบริษัท 
มีการเติบโตตามวิสัยทัศนและพันธกิจอยางมั่นคงและยั่งยืน
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ดวยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนด 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ขององคกร และมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการไดมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล 
กิจการของบริษัทดังกลาวใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบันตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพยที่มี 
การปรับเปลี่ยนอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได 
มีการนำหลักการดังกลาวมาปรับใชเพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดอยูในหัวขอ 7.3 การเปดเผย 
ขอมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง บริษัทไดเปดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท 
ดวยประสงคที่จะสื่อสารเจตนารมณการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ 

การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดมีการส่ือสารและเผยแพรนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ 

ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนผานทางเว็บไซตของบริษัทที่ www.ckpower.co.th เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจและยึดถือ 
ปฏิบัติไดอยางถูกตองอันจะทำใหเกิดความเชื่อมั่นแกทุกภาคสวนตอไป

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ 
ตลาดหลักทรัพยทั้ง 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติ ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความเทาเทียมกันในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนรายยอยและ 

นักลงทุนสถาบันโดยกำหนดใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการไดรับสวนแบงกำไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารของ 
กิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งถอดถอนกรรมการ     
แตงตั้งผูสอบบัญชี และมีสิทธิรวมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกำหนดหรือการแกไข 
ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เปนตน

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดำเนินการในเร่ืองตางๆ ท่ีเปนการสงเสริมและอำนวยความสะดวก 
ในการใชสิทธิของผูถือหุนในประเด็นหลัก ดังนี้

นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ1
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(1) การเขาถึงขอมูลการประชุมผูถือหุนและสารสนเทศของบริษัท

- บริษัทไดแจงกำหนดการประชุมผูถือหุนและระเบียบวาระการประชุมดังกลาวรวมถึงวันกำหนดรายชื่อผูถือหุน 
ที่มีสิทธิเขารวมประชุมและ รับเงินปนผล (ถามี) ลวงหนาผานระบบขาวตลาดหลักทรัพยและเว็บไซตของบริษัททันที 
ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติ

-  บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน หรือ 
14 วัน (แลวแตกรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เอกสารประกอบ 
ระเบียบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกำหนด 
และรายช่ือของกรรมการอิสระเพ่ืออำนวยความสะดวกใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได 
รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่การจัดประชุม รวมถึงจัดใหมีการเปดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ 
การประชุมผานระบบขาวตลาดหลักทรัพยและเว็บไซตของบริษัท และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดง 
ขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณ ซึ่งรวมถึงขอซักถามสอบถามที่เปนประโยชนจากผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวัน 
ประชุมแลวเสร็จและนำสงรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กำหนด 
พรอมเผยแพรรางรายงานการประชุมดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อเพิ่มชองทางการรับรูใหกับผูถือหุนทุกราย 
อยางสะดวก ทั่วถึง และโปรงใส อีกทั้งไดบันทึกบรรยากาศการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุน 
ที่มิไดเขารวมประชุมไดรับทราบขอมูลและบรรยากาศการประชุมผูถือหุนทุกปอยางเทาเทียมกัน 

- บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการและผูบริหารเขารวมการประชุมผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน โดยเฉพาะ 
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพ่ือรวมช้ีแจงหรือตอบขอซักถามของผูถือหุนในท่ีประชุม 
และเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยาง 
เต็มท่ี ซ่ึงบริษัทใหความสำคัญกับทุกขอเสนอแนะและนอมรับเพ่ือประกอบการพิจารณาดำเนินการตามสมควรตอไป

- บริษัทจัดทำแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (“แบบ 56-1”) รายงานประจำป (“แบบ 56-2”) เปน 2 ภาษา คือ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการเขาถึงขอมูลของผูถือหุนทุกรายอยางทั่วถึง โดยไดนำสงแบบ 
56-1 ใหกับสำนักงาน ก.ล.ต. ลวงหนากอนครบกำหนดในวันท่ี 31 มีนาคมของแตละป และนำสงรายงานประจำป 
ในรูปแบบซีดีใหกับผูถือหุนลวงหนากอนครบกำหนดภายใน 120 วันนับแตสิ้นสุดรอบบัญชี โดยสงใหกับผูถือหุน 
พรอมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน พรอมทั้งเปดเผยรายงานประจำปบนเว็บไซตของบริษัท รวมถึง 
ไดนำสงในรูปแบบรูปเลมสำหรับผูถือหุนที่แจงความประสงครับรายงานประจำปที่เปนรูปเลมดวย เพื่ออำนวย 
ความสะดวกใหผูถือหุนใหสามารถเขาถึงขอมูลการดำเนินงานของบริษัทไดอยางท่ัวถึงและทันทวงที

(2) การมีสวนรวมในการประชุมผูถือหุน

บริษัทกำหนดสถานที่จัดประชุมที่สำนักงานใหญของบริษัทซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกและสามารถ 
เดินทางมารวมประชุมไดจากหลากหลายเสนทาง และจัดใหมีการรับรองผูถือหุน ณ สถานที่ประชุม อีกทั้งไดนำระบบ 
การลงทะเบียนคอมพิวเตอรที่สามารถประมวลผลทันทีที่จบวาระการประชุม ซึ่งทำใหเกิดความสะดวกและสามารถ 
ตรวจสอบผลคะแนนไดอยางแมนยำและตรวจสอบได พรอมจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
ของการนับคะแนนและตัวแทนผูถือหุน เพื่อเปนพยานในการนับคะแนนในแตละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม 
โดยมีการแจงสัดสวนคะแนนที่จะตองไดรับเพื่อใหวาระดังกลาวผานการอนุมัติ รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้นๆ ไดรับ 
อยางชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหวางการประชุม เพ่ือเปนการสรางความเช่ือม่ันในระบบการนับคะแนน 
และสงเสริมใหผูถือหุนเขารวมการประชุมอยางสม่ำเสมอ อีกทั้งเปดโอกาสใหมีการซักถามขอสงสัยตอกรรมการ 
ระหวางการประชุม เพื่อใหผูถือหุนเขารวมประชุมไดรับความสะดวกและมีสวนรวมกับการประชุมอยางแทจริง

(3) การมีสวนรวมในการบริหารงาน

บริษัทแจงใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการอิสระผานระบบขาวของ 
ตลาดหลักทรัพยและบนเว็บไซตของบริษัทเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือนกอนสิ้นป 2561 เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน 
รายยอยมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทไดเปดชองทางใหผูถือหุนสอบถามผลการดำเนินงานหรือขอรับเอกสารตางๆ โดยตรงกับบริษัท 
ไดตลอดทั้งปผานอีเมลของบริษัทที่ ir@ckpower.co.th ดวย 
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1.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุมครองสิทธิผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนคนไทย 
หรือผูถือหุนตางชาติ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย ผานการดำเนินการในรูปแบบตางๆ ดังนี้

(1) การใหขอมูลประกอบการประชุมผูถือหุน

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการลวงหนาในชวงไตรมาสสุดทายของป โดยการดำเนินการประชุมจะเปนไป 
ตามขอบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะมีการแจงใหผูถือหุนทราบอยางชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม 
ผูถือหุนที่ไดนำสงใหกับผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนและเปดเผยบนเว็บไซตบริษัทและการเปดเผยผานเว็บไซต 
ของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนมีการกลาวแจงตอผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมในการประชุมผูถือหุน อีกทั้งบริษัท 
จัดใหการประชุมผูถือหุนพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอ 
รายละเอียดในแตละวาระอยางครบถวน พรอมแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระ 
การประชุมที่ไมมีการแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษา 
ขอมูลกอนการตัดสินใจ

(3) การปองกันการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการไดกำหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของ 
ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง รวมตลอดถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล 
ดังกลาวท่ีเก่ียวของกับขอมูล รวมท้ังไดกำหนดบทลงโทษเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัท หรือนำขอมูลของบริษัท 
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนไวแลวตามนโยบายการการกำกับดูแลกิจการ เกี่ยวกับการปองกันการนำขอมูลภายในไปใช 
ประโยชน รวมทั้งไดใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง 
หลักทรัพยในบริษัท ซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นแบบรายงานจากรูปแบบเอกสารเปนการยื่นแบบรายงาน 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลักทรัพยตอสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจะมีหนังสือแจงงดเวนการซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลา 
กอนวันอนุมัติงบการเงินไมนอยกวา 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแลวไมนอยกวา 1 วันในแตละไตรมาส 
เพ่ือแจงใหกรรมการและผูบริหารหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือเปนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
การปองกันการนำขอมูลภายในไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารรวมทั้ง 
ผูเก่ียวของของกรรมการและผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษัทและจำนวนการถือครองลาสุด 
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสดวย

(4) การมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร

-  การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียโดยใหเปดเผยขอมูลการดำรงตำแหนง 
กรรมการหรือผูบริหารในนิติบุคคลอื่น ทั้งของกรรมการหรือผูบริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
กรรมการและผูบริหารดังกลาว เพื่อใหกรรมการมีขอมูลในการพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการตางๆ ของบริษัท 
และบริษัทยอยไดอยางถูกตอง โปรงใส และเปนไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยเลขานุการบริษัทเปนผูเก็บรักษา 
รายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหารดังกลาว

-  การเขารวมประชุมของกรรมการที่มีสวนไดเสีย

คณะกรรมการมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารซ่ึงเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีสวนไดเสียกับวาระการประชุม 
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยใหอยูรวมการประชุมเพียงเพื่อนำเสนอขอมูลเทานั้น 
ทั้งนี้ การพิจารณาการมีสวนไดเสียหรือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันพิจารณาจากแบบรายงานการมีสวนไดเสีย 
ประกอบกับขอเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางแทจริง                    

(2) การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการประชุมผูถือหุนและการบริหารงาน

ปรากฏรายละเอียดในขอสิทธิของผูถือหุน การมีสวนรวมในการประชุมผูถือหุนและการมีสวนรวมในการบริหาร 
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1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ทั้งภายในองคกร ซึ่งไดแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

และบริษัทยอย และภายนอกองคกร ไดแก ผูถือหุน คูคา เจาหนี้/สถาบันการเงินผูใหกู ชุมชนใกลเคียงโครงการไฟฟา 
และสังคมสวนรวม โดยถือปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังสามารถติดตอสอบถามหรือแจงรองเรียนตอกรรมการ 
หรือเลขานุการบริษัทโดยตรงผานทางอีเมลของทั้งสองชองทางที่บริษัทเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทและแบบแสดงรายการ
ขอมูลโดยบริษัทมีการดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ผูถือหุน
บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเปนองคกรภาคธุรกิจที่มีหนาที่ในการสรางผลกำไรในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดี 
และตอเนื่อง เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุนควบคูไปกับหนาที่ในฐานะหนวยหนึ่งของสังคมที่จะตอง 
ดำเนินธุรกิจดวยสำนึกรับผิดชอบเพื่อเปนองคกรที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดโครงสรางการบริหารจัดการ 
ที่คำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยใหมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชื่อถือไดตอผูถือหุนเพื่อใหขอมูล 
ที่ชัดเจนและถูกตองประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมและสามารถ 
ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทผานชองทางตางๆ ไดตลอดเวลา

พนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเปนกลจักรสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรให 
สามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจใหเติบโตตอไปอยางย่ังยืนไดในอนาคต บริษัทจึงมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพ ความรู 
ความสามารถ และทักษะดานตางๆ ของพนักงานอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการดูแลดานชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในการทำงานของพนักงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานท้ังในสำนักงานใหญและบริเวณโครงการไฟฟาตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

(5) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและคาตอบแทนสามารถคำนวณไดจาก 
ทรัพยสินหรือมูลคาอางอิง

เนื่องจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและคาตอบแทนสามารถ 
คำนวณไดจากทรัพยสินหรือมูลคาอางอิงไมมีการจำกัดมูลคาการเขาทำรายการ เพื่อใหการทำรายการดังกลาว 
ท่ีแมมีมูลคาสูงไดผานการพิจารณาอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยถูกตอง ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝายบริหาร ไดแก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือฝายบริหาร (แลวแตกรณี) 
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเขาทำรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปได 
เพื่อเปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กลต.จ.(ว) 38/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง คำแนะนำ 
ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559  

ทั้งนี้ตองรายงานการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อรับทราบ 
ในการประชุมครั้งตอไปทันที

-  รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นๆ

บริษัทกำหนดใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวเขาสู 
ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชนสูงสุดที่บริษัทจะไดรับจาก 
การเขาทำรายการดังกลาว เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอตอท่ีประชุม 
ผูถือหุ นตอไป แลวแตกรณี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑเรื ่องขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ 
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำ 
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ท้ังน้ี กรรมการท่ีเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีสวนไดเสียในวาระดังกลาวจะไมเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการในวาระที่มีการพิจารณาดังกลาว โดยบริษัท 
จะเปดเผยการเขาทำรายการตามหลักเกณฑประกาศทั้งสองฉบับดังกลาว พรอมเปดเผยในแบบแสดงรายการ 
ขอมูลประจำปของบริษัท
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(1) การสรรหาและการวาจาง

บริษัทใชระบบสรรหาบุคลากรที่เปนมาตรฐานหลากหลายชองทางเพื่อสรรหาบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับแตละ 
ตำแหนงใหมากที่สุด พรอมการปลูกฝงคานิยมที่ดีขององคกรผานการสื่อสารอยางทั่วถึงและตอเนื่องในชองทางตางๆ 

(3) คาตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทกำหนดนโยบายการจายผลตอบแทนใหพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานควบคูกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประเมินตามความรูความสามารถ 
และผลงานในปที่ผานมาของพนักงานแตละคนโดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจ 
ผลิตไฟฟาที่มีขนาดใกลเคียงกัน ปจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟอ นอกจากนี้บริษัทไดกำหนดสวัสดิการชวยเหลือ 
พนักงานดานตางๆ เชน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปในสถานพยาบาล 
ที่มีมาตรฐาน เปนตน

(4) การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานควบคูกับจริยธรรม
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดใหพนักงานทุกระดับเขารับการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติท้ังหลักสูตรพัฒนาดานเทคนิควิชาชีพของแตละสายธุรกิจและหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีชวยสงเสริมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน นอกจากน้ี บริษัทยังเปดโอกาสใหพนักงานนำเสนอหลักสูตรท่ีนาสนใจและมีประโยชนเพ่ือรับการพิจารณา 
อนุมัติจัดสงพนักงานเขารวมอบรมตามอัตรางบประมาณการฝกอบรมประจำปของพนักงาน รวมถึงบริษัทยังให 
ความสำคัญกับการสรางส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมของบริษัท 
รวมกัน เอ้ือเฟอ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีความเคารพผูอาวุโส และสิทธิของซ่ึงกันและกัน ตลอดจนปลูกฝงแนวคิด 
และคานิยมของระบบงานคุณภาพซ่ึงจะสามารถสรางความผูกพันและน้ำหน่ึงใจเดียวกันของพนักงานท้ังบริษัท และบริษัทยอย 

ทั้งนี้ การอบรมพัฒนาความรูพนักงานปรากฏรายละเอียดอยูในหัวขอนโยบายการพัฒนาบุคลากร-การพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(5) สภาพแวดลอม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน
บริษัทคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัทและบริษัทยอยทั้งที่ปฏิบัติหนาที่ใน 
สำนักงานและโครงการไฟฟาตางๆ โดยบริษัทไดมีการกำหนดมาตรการดานความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน 
รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบดานความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและ 
สิ่งแวดลอมในการทำงานอยางสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ ISO และกฎเกณฑดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของ เพื่อให 
เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำปใหกับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทยอย สำหรับ 
พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสำนักงานและพื้นที่โครงการทุกป อีกทั้งกำหนดใหพนักงานใหมตองตรวจสุขภาพกอน 
ปฏิบัติงานดวย เพ่ือใหม่ันใจไดวาพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณและพรอมปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีจะรับผิดชอบ 
ไดอยางเต็มที่และเปนการสนับสนุนใหพนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพรางกายที่ถูกตอง นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่น 
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอยางเครงครัดและเคารพในความเปนสวนตัวของพนักงาน ไมนำขอมูลสวนตัว เชน เงินเดือน 
ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปดเผยใหบุคคลภายนอกหรือผูที่ไมเกี่ยวของ เวนแตเปนขอมูลที่ตอง 
เปดเผยตอบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของตามบทบังคับของกฎหมาย ซ่ึงจะทำใหพนักงานม่ันใจไดวาขอมูลสวนตัวท่ีใหกับบริษัท 
จะไมถูกเปดเผยโดยมิไดรับความยินยอมและเปนไปเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเทาน้ัน ท้ังน้ี รายละเอียด 
เร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานอยูในหัวขอความรับผิดชอบตอสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

(2) โครงสรางและการประเมินผล
แมบริษัทจะมีโครงสรางองคกรและการประเมินผลที่เปนมาตรฐานอยูแลว  แตเนื่องดวยธุรกิจที่บริษัทเขาลงทุนทยอย 
เปดการเดินเครื่องเชิงพาณิชยสงผลใหบริษัทมีการขยายขอบเขตการดำเนินงานอยางมากในชวงที่ผานมา เพื่อให 
บริษัทมีโครงสรางและการประเมินผลที่เปนมาตรฐานและสามารถกำหนดโครงสรางดานบุคลากรและตำแหนงงาน 
ของบริษัทและในแตละบริษัทยอยไดอยางชัดเจน ตลอดจนการแตงตั้ง โยกยาย ใหบำเหน็จรางวัลมีความโปรงใส 
เหมาะสมแกพนักงานตามศักยภาพการทำงานและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแตละคน 
รวมทั้งบริษัทไดนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) 
มาใชเปนหลักเกณฑการพิจารณาประเมินผลพนักงานแตละคน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นวาระบบการวัดผลที่มีความชัดเจน 
จะเปนแรงผลักดันใหเกิดแรงจูงใจใหกับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและสรางความมั่นใจถึงความกาวหนา 
ในสายอาชีพของพนักงานไดเปนอยางดี
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(6) การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ
บริษัทมุงเนนใหพนักงานบริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท
หรือบริษัทยอยอยางเครงครัด โดยประกาศและเปดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : 
“CG Policy”) เปนลายลักษณอักษร ซึ่งเปนมาตรฐานความมุงหวังในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนของพนักงาน 
รวมถึงคูมือการปฏิบัติงาน (“Operate Manual”)  ของทุกหนวยงานที่ไดมีการจัดทำเปนลายลักษณอักษรและเปดเผย 
ในระบบ Intranet ของบริษัทเพื่อใหพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ พรอมมีการกำชับผานสายการบังคับบัญชา 
ใหพนักงานทุกระดับละเวนการกระทำที่สุมเสี่ยงหรือเขาขายที่จะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพง 
ตลอดจนปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสินทางปญญาท้ังโดยเจตนาหรือไมเจตนา ตลอดจนสงเสริมใหใชแนวทาง 
การดำเนินงานและปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริตไมเก่ียวของตอการทุจริตในหนาท่ีการงาน นอกจากน้ี บริษัทไดกำหนดแนวทาง 
การลงโทษกรณีท่ีสอบสวนพบวามีการฝาฝนหรือการกระทำผิด เร่ิมจากการตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
พักงาน และเชิญออกจากงาน โดยพิจารณาจายเงินชดเชยตามหลักเกณฑของกฎหมาย อยางเปนธรรม

เจาหนี้/สถาบันการเงินผูใหกู

บริษัทใหความสำคัญตอความนาเชื่อถือดานการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากูเงินอยางเครงครัด โดยควบคุมดูแล 
การบริหารจัดการดานการเงินของบริษัทและบริษัทยอยใหมีความชัดเจนและเปนไปตามวัตถุประสงคการใชเงินท่ีไดแจงไว
ตอเจาหนี้/สถาบันการเงินผูใหกู ตลอดจนมีการเปดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบตางๆ  อยางโปรงใส 
ตามรอบระยะเวลาและการรองขอจากเจาหนี้/สถาบันการเงินผูใหกู  โดยที่ผานมาบริษัทและบริษัทยอยชำระหนี้ตรงตาม 
กำหนดเวลาและไมมีการชำระหนี้ลาชาหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไมเคยมีการเจรจาขอผอนผันการชำระหนี้แตอยางใด 
ซ่ึงสามารถสรางความม่ันใจใหกับสถาบันการเงินผูใหกูท่ีใหการสนับสนุนโครงการตางๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพดานการเงิน 
ของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทในเครือ

คูแขงทางการคา

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่เสมอภาคและโปรงใส โดยดำเนินธุรกิจอยูบนพื้นฐานความถูกตองตามกฎหมาย 
และภายใตหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขันและหลีกเลี่ยง 
วิธีการไมสุจริตใดๆ เพื่อทำลายคูแขงขันทางการคา

คูคา

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังน้ำ 
พลังแสงอาทิตย และระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังนั้น ลูกคาโดยตรงของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทเขาถือหุน คือ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐผูรับซื้อไฟฟา 
และผูประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นภาคประชาชนจึงเปนลูกคาโดยออมของบริษัท บริษัทจึงเล็งเห็นถึง 
ประโยชนสูงสุดท่ีเกิดจากประสิทธิภาพการจายไฟฟาท่ีม่ันคงและมีเสถียรภาพนอกจากจะสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา 
แลวยังสงผลตอเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดวยวิสัยทัศนที่จะเปนบริษัทชั้นนำในธุรกิจ 
ผลิตไฟฟาในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและดำเนินการ 
ตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทท่ีเขาลงทุนอยางตอเน่ืองทุกเดือน เพ่ือควบคุมใหมีผลการดำเนินงานท่ีดี 
สามารถจายไฟฟาใหกับคูคาไดเต็มประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ และเปนไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา รวมท้ังประเมินความพึงพอใจ 
ของผูรับซื้อไฟฟา โดยไดรับผลการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยมตอเนื่อง โดย ณ ปจจุบันโครงการไฟฟาที่บริษัทเขาลงทุน 
ผานการรับรองมาตรฐาน ISO อีกท้ังตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายปรับสมดุลดานพลังงานของภาครัฐท่ีจะลดใชไฟฟา 
ที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองและสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอเนื่องถึงความมั่นคง 
ดานพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศ ใหมีความยั่งยืนสืบตอไป โดยรายละเอียดการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา 
ปรากฏรายละเอียดอยูในหัวขอความรับผิดชอบตอสังคม-การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

ชุมชนและสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคกรภาคธุรกิจไทยและเปน 
หนวยหนึ่งของสังคมที่มีหนาที่ตองดำเนินธุรกิจดวยสำนึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาองคกรยั่งยืน
ควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟาท่ีหลากหลาย เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรง 
ดานพลังงานใหกับประเทศและมุงเนนโครงการไฟฟาที่มีรูปแบบโครงการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมทุมเทปฏิบัติงาน 
อยางเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพในการจายไฟฟาใหกับประเทศดวยมุงหวังเปนกลจักรหนึ่งที่จะเปนแรงขับเคลื่อนและพัฒนา 
ประเทศใหกาวหนารวมกับทุกภาคสวนตอไป
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นอกจากการคำนึงถึงประโยชนท่ีสังคมไดรับผานการดำเนินธุรกิจของบริษัทแลว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรม 
ทางสังคมและส่ิงแวดลอมตางๆ อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรม ของชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการไฟฟาตางๆ 
ท่ีบริษัทเขาลงทุนและในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาของชุมชน และปลูกฝงสำนึกการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 
และจิตสาธารณะ 

ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม รายละเอียดอยูในหัวขอความรับผิดชอบตอสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคม 
ที่บริษัทไดรวมสนับสนุน

2. การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน จึงไดจัดใหมีชองทางการแจงเบาะแส 

หรือขอรองเรียน (“whistleblower”) ถึงการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่อาจสอถึง 
การทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงความบกพรองของระบบควบคุมภายใน 
ทั้งจากพนักงานและมีผูสวนไดเสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจงเบาะแส 
และขอรองเรียน ดังนี้

3. การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนจะไดรับการปฏิบัติจากบริษัทและบริษัทยอย 

โดยคำนึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและ 
บริษัทยอยไดกำหนดแนวทางในการจัดจางแรงงานท้ังพนักงานประจำและลูกจางใหปฏิบัติตามมาตรฐานการวาจางแรงงาน 
และหลักเกณฑตามกฎหมายแรงงานอยางเครงครัด เพื่อใหสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม 
และในขณะเดียวกันกรรมการ ผูบริหารและพนักงานจะตองปฏิบัติตอผูอื่นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรต ิ
และศักดิ์ศรีของผูอื่นดวยเชนกัน บริษัทและบริษัทยอยไดเปดชองทางการสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกขในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การทำงาน เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอยเกิดความรูสึกมีสวนรวมในการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลตอความรูสึก 
เปนสวนหน่ึงขององคกรใหกับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทยอย และกอใหเกิดการตระหนักถึงพันธะหนาท่ีท่ีจะเปน 
สวนหน่ึงในการพัฒนาองคกร ตลอดจนสรางความเขาใจและสัมพันธอันดีในการทำงานรวมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษัทได 
เปดชองทางการสื่อสารเพื่อแจงเบาะแสหรือรองเรียนระหวางบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปญหา ผลกระทบ 
หรือขอควรปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอย ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ 
และกำกับดูแลใหกับบริษัทและบริษัทยอย ท้ังน้ี ท่ีผานมาบริษัทและบริษัทยอยไมเคยไดรับรายงาน หรือปรากฏขอพิพาท 
ดานแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแตอยางใด

ท้ังน้ี บริษัทกำหนดมาตรการคุมครอง นโยบายเก็บขอมูลขอรองเรียนเปนความลับ และการจำกัดกลุมผูรับทราบขอมูล 
และเปดเผยเฉพาะผูท่ีเก่ียวของเทาน้ัน เพ่ือสรางความม่ันใจและความรูสึกปลอดภัยใหแกผูรองเรียน ซ่ึงบุคคลผูแจงเบาะแส 
หรือขอรองเรียนสามารถเลือกเปดเผยตัวหรือไมประสงคออกนามและเมื่อเห็นเปนการสมควรบริษัทอาจกำหนดมาตรการ
คุมครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโนมและสามารถคาดหมายไดวาอาจเกิดความเดือดรอนหรือไมปลอดภัยและผูแจง 
เบาะแสหรือผูรองเรียนจะไดรับการบรรเทาความเสียหายหรือคาชดเชยที่เหมาะสมและเปนธรรมจากบริษัท หรือบุคคล 
ผูกอความเสียหายภายใตกลไกการบริหารงานและหลักเกณฑทางกฎหมาย 

บริษัทไดกำหนดนโยบายเก่ียวกับการตอตานการทุจริตรูปแบบตางๆ ใน CG Policy และอยูในระหวางกำหนดแนวทาง 
การกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รายละเอียดอยูในหัวขอความรับผิดชอบตอสังคม-การตอตาน 
การทุจริตคอรรัปชั่น

2.1 การรองเรียน : บริษัทจัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไปยังระดับผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท 
3 ชองทาง ดังนี้
- เลขานุการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th 
- กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ directors@ckpower.co.th 
- นักลงทุนสัมพันธที่ ir@ckpower.co.th

2.2 การดำเนินการ : ผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะทำงานเพ่ือรวบรวมรายละเอียด พิจารณาตรวจสอบ 
ขอเท็จจริง ที่เกิดขึ้นและกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการในแตละเรื่อง

2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษัท ผูบริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการเพื่อทราบและ 
รายงานผูมีสวนไดเสียตอไป
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4. การเคารพสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สะทอนถึงการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์อยาง 

เครงครัด รวมทั้งกำหนดในคูมือการปฏิบัติการ (Operation Manual) เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและการยึดถือปฏิบัติ 
ของพนักงาน กลาวคือ กำหนดหามมิใหบุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือขอมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใชประโยชน หรือ 
กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เปนการสุมเสี่ยงตอการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์อยางเด็ดขาด โดยกำหนดให 
โปรแกรมท่ีติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอรของบริษัทเพ่ือปฏิบัติงานตองเปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยถูกตองตามกฎหมายเทาน้ัน

5. การรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร
ดวยพันธกิจที่จะสรางผลตอบแทนที่ดี มั่นคง พรอมใหความสำคัญในอันที่จะสรางประโยชนและลดผลกระทบ 

จากโครงการตางๆ ตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟา 
พลังงานหมุนเวียนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกข้ันตอน พรอมมอบนโยบายเพ่ือปลูกจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอมใหพนักงานของบริษัท 
และบริษัทยอย ตลอดจนควบคุมใหโครงการไฟฟาของบริษัททั้งที่เริ ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวและอยูในระหวาง 
การกอสรางใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดดานส่ิงแวดลอมตางๆ รวมถึงหลักเกณฑของมาตรฐาน ISO อยางเครงครัด 
พรอมฟนฟูสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคูไปกับการคงอยูของสภาพแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ปจจุบันโครงการไฟฟาของบริษัทกวารอยละ 90 เปนโครงการไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไดแก โครงการไฟฟาพลังน้ำและ 
โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย ทั้งนี้บริษัทยังมุงที่จะพัฒนาโครงการไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆ อยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ การรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร รายละเอียดอยูในหัวขอความรับผิดชอบตอสังคม-การดูแล 
รักษาสิ่งแวดลอม

1.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน 
ขอมูลที่ตองเปดเผยตามรอบระยะเวลาและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท 
ตามหลักเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย 
ของบริษัท เพ่ือใหผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนบุคคลท่ัวไปไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยมีรายละเอียดการเปดเผย 
ขอมูลและความโปรงใส ดังนี้

1. ชองทางในการเปดเผยขอมูล
บริษัทมีการเปดเผยผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาตางๆ และตามเหตุการณสำคัญ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ 

ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย โดยมีการเปดเผยผานหลายชองทาง ไดแก เว็บไซตของสำนักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ซึ่งจะมีการปรับปรุงขอมูลใหมีความเปนปจจุบัน 
อยูเสมอและมีระบบตรวจสอบการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงขอมูลใหดียิ่งขึ้น 
และเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนสามารถคนหาขอมูลของบริษัทที่ตองการไดอยางทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
บริษัทไดนำเสนอขอมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 

- ขอมูลท่ัวไปของบริษัท ไดแก ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ ประเภทโครงการไฟฟา 
ที่บริษัทเขาลงทุน ผลการดำเนินงานโครงการและตามที่ไดมีการเสนอแกนักวิเคราะห หรือสาธารณชน โครงสราง 
การจัดการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงขอมูลโครงการในอนาคตท่ีอยูระหวางการดำเนินการ เปนตน

-  ขอมูลสำคัญทางการเงิน ไดแก รายงานทางการเงิน สรุปขอมูลการวิเคราะหผลการดำเนินงานในแตละชวงเวลา 
ขอมูลการซื้อขายหลักทรัพย ขาวหลักทรัพย ขอมูลสำหรับนักวิเคราะหหลักทรัพย และผูสนใจทั่วไปตามที่ได 
มีการนำเสนอแกนักวิเคราะห หรือสาธารณชน เปนตน

-  การกำกับดูแลกิจการ ไดแก นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบบ 56-1 แบบ 56-2 เอกสารการประชุมและวีดีโอภาพ 
การประชุมผูถือหุนชองทางตางๆ ในการแจงเบาะแสหรือรองเรียน ขาวการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม เปนตน
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นอกจากการเปดเผยผานทางเว็บไซตแลว บริษัทไดนำสงหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารตางๆ ตามรอบระยะเวลา 
การประชุมผูถือหุน หรือตามหลักเกณฑการนำสงเอกสารใหกับผูถือหุนของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย 
กลาวคือ บริษัทไดนำสงแบบ 56-1 ใหกับสำนักงาน ก.ล.ต. ลวงหนากอนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแตละป 
และนำสงรายงานประจำปในรูปแบบซีดีใหกับผูถือหุนลวงหนากอนครบกำหนด 120 วันนับแตสิ ้นสุดรอบบัญชี 
โดยในแตละปบริษัทไดนำสงเอกสารเชิญประชุมพรอมรายงานประจำปในรูปแบบซีดีใหกับผูถือหุนลวงหนากอน 
การประชุมสามัญประจำปไมนอยกวา 14 วัน และนำสงรายงานประจำปแบบรูปเลมสำหรับผูถือหุนท่ีแจงความประสงค 
รับดวย อีกทั้งไดเปดเผยรายงานประจำปบนเว็บไซตของบริษัทในวันเดียวกันกับที่ไดนำสงหนังสือเชิญประชุม 
และรายงานประจำปใหกับผูถือหุน เพื่ออำนวยความสะดวกใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลผลการดำเนินงานของบริษัท 
ไดอยางทั่วถึงและทันทวงที นอกจากเอกสารที่ตองนำสงตามเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย 
ดังกลาวแลวบริษัทยังใหขอมูลความเคลื ่อนไหวและเปดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทผานเว็บไซตบริษัทและ 
ส่ือส่ิงพิมพตางๆ รวมถึงจัดใหมีการพบปะนักวิเคราะหผานกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพยหรือท่ีไดรับเชิญจากหนวยงาน 
อื่นๆ รวมถึงที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาสอีกดวย

ทั้งนี้บริษัทไดจัดชองทางเปดเผยและชี้แจงขอมูลบริษัทเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถรับทราบถึงขอมูลของบริษัท 
อยางชัดเจน เทาเทียม ถูกตอง ครบถวนและทันทวงที ผานหนวยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ 
ซึ่งมีหนาที่ในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุนและผูที่สนใจทั่วไป โดย 
ในป 2561 บริษัทจัดใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้

-  การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพยเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง

-  การประชุมเพื่อใหขอมูลแกนักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ทั้งในและตางประเทศที่มาพบผูบริหาร รวมทั้ง 
การประชุมทางโทรศัพท (Company Visit and Conference call)  จำนวน 11 ครั้ง

-  การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายยอย ท้ังในและตางประเทศ  (Road Show) จำนวน 4 คร้ัง

-  การตอบขอซักถามเก่ียวกับการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตทางโทรศัพทและอีเมล เปนตน

2. การจัดทำและนำสงรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานงบการเงินท่ีมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริง สมเหตุสมผล 

และโปรงใส ซ่ึงสามารถปองกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการท่ีผิดปกติและรักษาผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย 
ดังนั้น งบการเงินของบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกตองตาม 
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของ โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอและใชดุลยพินิจ 
อยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอครบถวนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บริษัทไดคัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีความรูความชำนาญในวิชาชีพมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน และมีช่ือเสียง 
เปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทที่จะสงผลทำใหขาดความเปนอิสระ 
ทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเพื่อทำหนาที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนความโปรงใส 
ในการปฏิบัติหนาที่อยางอิสระและเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมีการทำบทรายงาน 
และการวิเคราะหของฝายจัดการ (“Management Discussion and Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับ 
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินในชวงไตรมาสที่ผานมาใหกับผูถือหุน 
และนักลงทุนทราบเปนรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปดเผยผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยพรอมการนำสง 
งบการเงิน พรอมจัดใหมีการเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทเพ่ือความสะดวกใหกับผูสนใจอีกชองทางหน่ึงดวย โดยท่ีผานมา 
บริษัทเปดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปลวงหนากอนครบกำหนดเวลาการเปดเผย อีกทั้งบริษัทไมเคยมีประวัติ 
ถูกสั่งใหแกไขงบการเงินแตอยางใด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดมีการสอบทานระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ ผานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน 
และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ 
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3. เกณฑการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร 
บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารงดเวนการซื้อขายหลักทรัพยบริษัทในชวงเวลากอนวันอนุมัติงบการเงิน 

ไมนอยกวา 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแลวไมนอยกวา 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจงขอใหกรรมการ 
และผูบริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะงดเวนการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 
หลักทรัพย โดยรายงานตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
ในแตละไตรมาส นอกจากนี้บริษัทไดกำหนดใหพนักงานที่สามารถเขาถึงขอมูลสำคัญของบริษัทที ่อาจมีผลตอ 
ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย ละเวนการซื้อขายหลักทรัพยหรือรอจนกระทั่งประชาชนไดรับขอมูลและมีเวลา 
ประเมินขอมูลนั้นตามสมควรแลว เพื่อเปนการปฏิบัติตามหลักเกณฑการปองกันการนำขอมูลภายในไปใชประโยชน 
อยางเปนรูปธรรมตาม CG Policy ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดใหกรรมการหรือผูบริหารรายงานมายัง หนวยงาน 
Compliance เม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย เพ่ือใหบริษัทรวมกับกรรมการหรือผูบริหารคนน้ันๆ 
ในการจัดทำรายงานตอหนวยงานกำกับดูแลอยางครบถวนและภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ไดแก

-  รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท (แบบ 59-1) เม่ือไดรับการแตงต้ังเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการ ผูบริหาร 
ผูสอบบัญชี ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท 
(“แบบ 59-2”) ภายใน 3 วันทำการนับแตวันท่ีมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาว

นอกจากนี้ บริษัทยังไดกำหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีหนาที่ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและ 
ผูเกี่ยวของใหบริษัททราบ โดยจะแจงในครั้งแรกที่เขาดำรงตำแหนง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทางบริษัทจะสอบถาม 
การเปลี่ยนแปลงอยางสม่ำเสมอเปนรายปเพื่อใชประกอบการปรับปรุงขอมูลสวนไดเสียใหเปนปจจุบัน เพื่อใหบริษัท 
มั่นใจไดวาการพิจารณาเขาทำรายการรวมถึงการดำเนินการตางๆ มีความโปรงใสและไมมีกรรมการหรือผูบริหาร 
มีสวนไดเสียเกี่ยวของ

1. โครงสรางคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในระดับตำแหนงผูบริหาร 
จากองคกรตางๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ไดแก ดานเศรษฐศาสตร ดานบริหาร ดานบัญชี ดานวิศวกรรม 
และดานกฎหมายซึ่งมีความสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเปนบริษัทชั้นนำ 
ในธุรกิจผลิตไฟฟาในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพและมีคณะที่ปรึกษา               
คณะกรรมการผูมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ไดแก เศรษฐศาสตร บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม 
เพื่อใหคำปรึกษาที่เปนประโยชนทั้งในดานเทคนิคและการบริหารงานใหกับบริษัทและบริษัทยอย รวมถึง 
สามารถนำประสบการณ ความรู และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจ 
ของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน โดยคณะกรรมการจะมี 
บทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ และภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล 
ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตาม 
แผนที่วางไว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทยอยจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปที่    
ผานมาวาเปนไปตามเปาหมายและอยูในงบประมาณที่กำหนดหรือไมอยางไร ตลอดจนแผนการดำเนินงาน 
ในอนาคตเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่องทุกป 

คณะกรรมการใหความสำคัญในการประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธของบริษัทรวมกัน 
อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติธุรกรรมท่ีมีความสำคัญและแผนการดำเนินงานประจำปเพ่ือกำหนด 
ทิศทางการดำเนินธุรกิจตอไป 

1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
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2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดใหมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ดังกลาวอยางสม่ำเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง ผานการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งสงเสริมการสื่อสาร 
ใหบุคลากรทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน

2.2 บริษัทกำหนดใหกรรมการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย โดยคณะกรรมการ ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
ของตนและตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสำคัญ 

2.3 คณะกรรมการเปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท 
และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม

2.4 คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ทั้งแบบรายบุคคล 
และแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอยางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดย 
ตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปนแนวทางใหกับบริษัทจดทะเบียนนำไปใชเปนแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียนตางๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของ 
ตลาดหลักทรัพย

2.5 เพื่อเปนการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทเขาลงทุนอยางมีประสิทธิภาพเสมือนเปนหนวยงาน 
หน่ึงของบริษัท คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการท่ีบริษัทเขาไปลงทุน 
(“Control Policy”) เพื่อใชเปนกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมตางๆ เหลานั้น ดวยประสงคให 
บริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เปนไปตามหลักเกณฑของ 
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย อยางถูกตองครบถวนเชนเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ 

2.6 บริษัทกำหนดเปนขอบังคับใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการเปนประจำทุก 3 เดือน อยางนอยปละ 4 ครั้ง 
และขอความรวมมือใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันโดยเฉพาะประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการชุดยอย ซึ่งที่ผานมามีกรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยรวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของการประชุม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ 
กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงเพื่อรวมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกลาวรวมกัน 

2.7 บริษัทใหความสำคัญในขอมูลท่ีคณะกรรมการจะใชประกอบการพิจารณาเปนอยางมาก จึงไดกำหนดในนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดสงเอกสารการประชุมใหกรรมการตองไมนอยกวา 7 วัน 
กอนวันประชุม เวนแตวาระเรงดวนหรือเปนความลับจะนำเรียนลวงหนากอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการ 
มีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม 

1.2 โครงสรางคณะกรรมการ ประกอบดวย กรรมการทั้งสิ้น 12 คน แบงเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจำนวน 5 คน 
และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจำนวน 7 คน โดยมีสัดสวนกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) 
คิดเปนสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งโครงสรางกรรมการดังกลาวจะทำใหเกิด 
การถวงดุลในการออกเสียง เพ่ือพิจารณาในเร่ืองตางๆ นอกจากน้ี คณะกรรมการยังไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 
จำนวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขา 
ดำรงตำแหนงไดอีก โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้งกำหนดใหกรรมการออกจากตำแหนง 
ในสัดสวน 1 ใน 3 

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการไมเปนบุคคลเดียวกันเพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ีในการกำหนดนโยบาย 
กำกับดูแลและการบริหารงานประจำ  โดยคณะกรรมการไดกำหนดอำนาจหนาท่ีของประธานกรรมการอยางชัดเจน 
ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร
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(1) นโยบายปองกันเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทใหความสำคัญตอการพิจารณารายการตางๆ อยางโปรงใสและเปนประโยชนตอบริษัทเปนสำคัญ 
จึงมีนโยบายในการปองกันรายการที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการระหวางกัน ดังนี้

- กรรมการและผูบริหารตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจกอใหเกิด 
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการหรือผูบริหารรายนั้นๆ

- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 
ในกรณีที่จำเปนตองทำรายการใหมีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันตอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อพิจารณา 
ใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยและสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

-   กรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระใดจะตองงดออกเสียงและไมเขารวมประชุมในวาระดังกลาว

-  ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญ 
ที่ตองยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อใหบริษัทเปนที่เชื่อถือและไววางใจของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และจัดใหมีการ 
เผยแพรขอมูลความเขาใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2) ขอกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทมีขอพึงปฏิบัติท่ีดีงามและประพฤติตนอยูในแนวทางท่ีเหมาะสม                                                                                                                                          
ตอการประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้ง 
เปนการสงเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตและความโปรงใสเปนสำคัญ 
จึงกำหนดใหมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจข้ึนไวเปนมาตรฐานเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ 
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยไดกำหนด 
ขอพึงปฏิบัติดานตางๆ ไดแก 

1. ขอพึงปฏิบัติดานการดำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีกำหนดใหตองดำเนินธุรกิจใหถูกตองตามกฎหมาย เปนประโยชน 
ตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตอผูที่เกี่ยวของอยางเปนธรรมและไมเอารัดเอาเปรียบ 
ทุกฝายที่เกี่ยวของ การเปดเผยขอมูลสารสนเทศ การปฏิบัติตอพนักงาน การสรางคานิยมที่คำนึงถึง 
ผลประโยชนขององคกรมากกวาประโยชนสวนตนและการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

2. ขอพึงปฏิบัติของกรรมการที่กำหนดใหกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ดวย ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม 
รอบคอบ และระมัดระวัง แบงแยกการดำเนินธุรกรรมสวนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอยางส้ินเชิง โดยตองรักษา 
ความลับของบริษัทและไมเปดเผยโดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัท พรอมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศของหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมถึงไมรับเงิน ของขวัญ และไมใชตำแหนง 
หนาที่การเปนกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน

3. ขอพึงปฏิบัติของผูบริหารที่กำหนดใหผูบริหารตองปฏิบัติตนอยูภายใตกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 
และตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 
ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน รวมถึงตองยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ปกครอง 
ผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน

4. ขอพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับในการทำงานอยาง 
เครงครัด มีความซื่อสัตย สุจริต อุตสาหะ หมั่นเพียร และมุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานใหดียิ่งขึ้น 
มีทัศนคติที่ดี ใหความเคารพผูอาวุโสและผูบังคับบัญชา ประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 
ละเวนพฤติกรรมเสื ่อมเสียและไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับที ่ไดรับทราบจากการปฏิบัติหนาที ่ 
มีความสามัคคี เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุงถึงประโยชนสูงสุดโดยรวมขององคกร ตลอดจน 
ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และใหเกิดประโยชนสูงสุด

5. ขอพึงปฏิบัติตอลูกคาดวยการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อ 
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และสงผลตอไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม

6.  ขอพึงปฏิบัติตอคูคาดวยความซื่อสัตย สุจริต และความเสมอภาค 

2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดใหมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ดังกลาวอยางสม่ำเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง ผานการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งสงเสริมการสื่อสาร 
ใหบุคลากรทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน

2.2 บริษัทกำหนดใหกรรมการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย โดยคณะกรรมการ ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
ของตนและตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสำคัญ 

2.3 คณะกรรมการเปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท 
และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม

2.4 คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ทั้งแบบรายบุคคล 
และแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอยางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดย 
ตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปนแนวทางใหกับบริษัทจดทะเบียนนำไปใชเปนแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียนตางๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของ 
ตลาดหลักทรัพย

2.5 เพื่อเปนการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทเขาลงทุนอยางมีประสิทธิภาพเสมือนเปนหนวยงาน 
หน่ึงของบริษัท คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการท่ีบริษัทเขาไปลงทุน 
(“Control Policy”) เพื่อใชเปนกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมตางๆ เหลานั้น ดวยประสงคให 
บริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เปนไปตามหลักเกณฑของ 
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย อยางถูกตองครบถวนเชนเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ 

2.6 บริษัทกำหนดเปนขอบังคับใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการเปนประจำทุก 3 เดือน อยางนอยปละ 4 ครั้ง 
และขอความรวมมือใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันโดยเฉพาะประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการชุดยอย ซึ่งที่ผานมามีกรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยรวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของการประชุม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ 
กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงเพื่อรวมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกลาวรวมกัน 

2.7 บริษัทใหความสำคัญในขอมูลท่ีคณะกรรมการจะใชประกอบการพิจารณาเปนอยางมาก จึงไดกำหนดในนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดสงเอกสารการประชุมใหกรรมการตองไมนอยกวา 7 วัน 
กอนวันประชุม เวนแตวาระเรงดวนหรือเปนความลับจะนำเรียนลวงหนากอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการ 
มีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม 

นอกจากหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยดังกลาวแลว 
บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไดแก
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(2) ขอกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทมีขอพึงปฏิบัติท่ีดีงามและประพฤติตนอยูในแนวทางท่ีเหมาะสม                                                                                                                                          
ตอการประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้ง 
เปนการสงเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตและความโปรงใสเปนสำคัญ 
จึงกำหนดใหมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจข้ึนไวเปนมาตรฐานเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ 
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยไดกำหนด 
ขอพึงปฏิบัติดานตางๆ ไดแก 

1. ขอพึงปฏิบัติดานการดำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีกำหนดใหตองดำเนินธุรกิจใหถูกตองตามกฎหมาย เปนประโยชน 
ตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตอผูที่เกี่ยวของอยางเปนธรรมและไมเอารัดเอาเปรียบ 
ทุกฝายที่เกี่ยวของ การเปดเผยขอมูลสารสนเทศ การปฏิบัติตอพนักงาน การสรางคานิยมที่คำนึงถึง 
ผลประโยชนขององคกรมากกวาประโยชนสวนตนและการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

2. ขอพึงปฏิบัติของกรรมการที่กำหนดใหกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ดวย ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม 
รอบคอบ และระมัดระวัง แบงแยกการดำเนินธุรกรรมสวนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอยางส้ินเชิง โดยตองรักษา 
ความลับของบริษัทและไมเปดเผยโดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัท พรอมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศของหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมถึงไมรับเงิน ของขวัญ และไมใชตำแหนง 
หนาที่การเปนกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน

3. ขอพึงปฏิบัติของผูบริหารที่กำหนดใหผูบริหารตองปฏิบัติตนอยูภายใตกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 
และตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 
ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน รวมถึงตองยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ปกครอง 
ผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน

4. ขอพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับในการทำงานอยาง 
เครงครัด มีความซื่อสัตย สุจริต อุตสาหะ หมั่นเพียร และมุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานใหดียิ่งขึ้น 
มีทัศนคติที่ดี ใหความเคารพผูอาวุโสและผูบังคับบัญชา ประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 
ละเวนพฤติกรรมเสื ่อมเสียและไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับที ่ไดรับทราบจากการปฏิบัติหนาที ่ 
มีความสามัคคี เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุงถึงประโยชนสูงสุดโดยรวมขององคกร ตลอดจน 
ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และใหเกิดประโยชนสูงสุด

5. ขอพึงปฏิบัติตอลูกคาดวยการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อ 
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และสงผลตอไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม

6.  ขอพึงปฏิบัติตอคูคาดวยความซื่อสัตย สุจริต และความเสมอภาค 

(3) ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในสำหรับท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดมีการกำหนด 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ อำนาจดำเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและมีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อ 
ทำหนาที่สอบทานใหมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิด 
ประโยชนสูงสุด และมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ 
และการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากน้ี 
ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร 
สายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังวางแผนในการใชผูตรวจสอบบัญชีรายเดียวกัน 
เพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการดานบัญชีและการเงินและมีการกำหนดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี
ตามหลักเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานที่เกี่ยวของ บริษัทมีการกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจ 
ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได โดยฝายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริง 
กับเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยจะมีการประเมินปจจัยความเส่ียงท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการดำเนินงาน 
วิเคราะหถึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง 
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตาม ความเสี่ยงนั้นๆ 
อยางตอเนื่องและรายงานผลตอคณะกรรมการ

(4) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหนาที่พิจารณาอนุมัติ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอย ตลอดจนติดตามและรับทราบ 
แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทยอย โดยมีหนาที่รายงานปญหาอุปสรรคดานความเสี่ยงที่สำคัญ 
และความคืบหนาการดำเนินการแกไขตอที่ประชุมคณะกรรมการเปนรายไตรมาส

(5) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทมีการกำหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

อยูในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร - คาตอบแทนกรรมการบริษัทและคาตอบแทนผูบริหารของบริษัท

(6) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่เกี่ยวของในระบบ 

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยรายละเอียดการฝกอบรมอยูในหัวขอนโยบายการพัฒนา 
บุคลากร - การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(7) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทำหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทำรายงานทางการเงินอยางมีคุณภาพและถูกตอง 
ตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทอยางโปรงใสและเพียงพอ 
โดยฝายบริหาร และ/หรือ ผูสอบบัญชีประชุมรวมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัท 
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงาน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาว 
จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลขาว 
สารสนเทศท่ีสำคัญ ท้ังขอมูลทางการเงินและไมใชการเงิน และดำเนินการบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน 
และสม่ำเสมอ 

2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดใหมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ดังกลาวอยางสม่ำเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง ผานการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งสงเสริมการสื่อสาร 
ใหบุคลากรทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน

2.2 บริษัทกำหนดใหกรรมการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย โดยคณะกรรมการ ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
ของตนและตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสำคัญ 

2.3 คณะกรรมการเปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท 
และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม

2.4 คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ทั้งแบบรายบุคคล 
และแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอยางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดย 
ตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปนแนวทางใหกับบริษัทจดทะเบียนนำไปใชเปนแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียนตางๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของ 
ตลาดหลักทรัพย

2.5 เพื่อเปนการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทเขาลงทุนอยางมีประสิทธิภาพเสมือนเปนหนวยงาน 
หน่ึงของบริษัท คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการท่ีบริษัทเขาไปลงทุน 
(“Control Policy”) เพื่อใชเปนกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมตางๆ เหลานั้น ดวยประสงคให 
บริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เปนไปตามหลักเกณฑของ 
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย อยางถูกตองครบถวนเชนเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ 

2.6 บริษัทกำหนดเปนขอบังคับใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการเปนประจำทุก 3 เดือน อยางนอยปละ 4 ครั้ง 
และขอความรวมมือใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันโดยเฉพาะประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการชุดยอย ซึ่งที่ผานมามีกรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยรวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของการประชุม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ 
กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงเพื่อรวมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกลาวรวมกัน 

2.7 บริษัทใหความสำคัญในขอมูลท่ีคณะกรรมการจะใชประกอบการพิจารณาเปนอยางมาก จึงไดกำหนดในนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดสงเอกสารการประชุมใหกรรมการตองไมนอยกวา 7 วัน 
กอนวันประชุม เวนแตวาระเรงดวนหรือเปนความลับจะนำเรียนลวงหนากอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการ 
มีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม 

3. คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยจำนวน 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอยางใกลชิด 

และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ 
ไดกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดดังมีรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการและ 
คณะกรรมการชุดยอย
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หมายเหตุ : 1 นายเตชะพิทย แสงสิงหแกว พนจากตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2561
2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2561 มีมติอนุมัติแตงต้ัง ดร. จอน วงศสวรรค เขารับตำแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการอิสระ โดยมีผล ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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ดังกลาวอยางสม่ำเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง ผานการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งสงเสริมการสื่อสาร 
ใหบุคลากรทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน

2.2 บริษัทกำหนดใหกรรมการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย โดยคณะกรรมการ ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
ของตนและตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสำคัญ 

2.3 คณะกรรมการเปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท 
และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม

2.4 คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ทั้งแบบรายบุคคล 
และแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอยางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดย 
ตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปนแนวทางใหกับบริษัทจดทะเบียนนำไปใชเปนแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียนตางๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของ 
ตลาดหลักทรัพย

2.5 เพื่อเปนการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทเขาลงทุนอยางมีประสิทธิภาพเสมือนเปนหนวยงาน 
หน่ึงของบริษัท คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการท่ีบริษัทเขาไปลงทุน 
(“Control Policy”) เพื่อใชเปนกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมตางๆ เหลานั้น ดวยประสงคให 
บริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เปนไปตามหลักเกณฑของ 
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย อยางถูกตองครบถวนเชนเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ 

2.6 บริษัทกำหนดเปนขอบังคับใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการเปนประจำทุก 3 เดือน อยางนอยปละ 4 ครั้ง 
และขอความรวมมือใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันโดยเฉพาะประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการชุดยอย ซึ่งที่ผานมามีกรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยรวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของการประชุม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ 
กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงเพื่อรวมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกลาวรวมกัน 

2.7 บริษัทใหความสำคัญในขอมูลท่ีคณะกรรมการจะใชประกอบการพิจารณาเปนอยางมาก จึงไดกำหนดในนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดสงเอกสารการประชุมใหกรรมการตองไมนอยกวา 7 วัน 
กอนวันประชุม เวนแตวาระเรงดวนหรือเปนความลับจะนำเรียนลวงหนากอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการ 
มีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม 

(1 )  การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการพรอมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำปพรอมจัดทำแผนการจัดประชุม
ประจำปของบริษัทเพื่อแจงใหกับกรรมการและผูบริหารทราบเปนการลวงหนา เพื่อสงเสริมใหกรรมการและผูบริหาร 
เขารวมการประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทกำหนดใหประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารพรอมมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเร่ืองสำคัญตางๆ 
ภายใตขอบเขตอำนาจการพิจารณาอนุมัติขอคณะกรรมการบริหารและตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของฝายบริหาร บริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระและเอกสารประกอบ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกับกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม 
เวนแตวาระเรงดวนหรือเปนความลับจะนำเรียนลวงหนากอนวันประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม 

ในป 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตางๆ ทั้งสิ้น 7 ครั้งและมีการประชุม 
ระหวางกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารและไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม 1 ครั้ง เพื่อใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยประธานกรรมการเขารวมการประชุมและเปนประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่มีการพิจารณาวาระการเขาทำรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่ทราบวาตนเปนผูมีสวนไดเสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม 
ตามที ่บร ิษ ัทได นำส งให ก ับกรรมการและผู บร ิหารทุกคนลวงหนาทราบถึงส ิทธ ิหนาท ี ่ของตนเปนอยางด ี  
จึงขอไมเขารวมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกลาว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
ของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 

โดยการประชุมในป 2561 กรรมการทั้งคณะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 95 ของการประชุมคณะกรรมการ 
ทั้งหมด และกรรมการทุกทานเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 80 ของการประชุมทั้งป

นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวนองคประชุมขั้นต่ำในการประชุมคณะกรรมการ กลาวคือ ขณะที่ 
คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมตองมีกรรมการอยูในที่ประชุมไมนอยกวา 3 ใน 4 หรือไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวน 
กรรมการทั้งหมด และตองประกอบไปดวยประธานกรรมการชุดยอยทุกคณะ เปนตน

4. การประชุมคณะกรรมการ

ดร. ทนง  พิทยะ
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย
นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว1

นายณรงค  แสงสุริยะ
ดร. วิชาญ  อรามวารีกุล
นายชัยวัฒน  อุทัยวรรณ
นายประเวศ  อิงคดาภา
นายประเสริฐ  มริตตนะพร
นายแวน ฮวง ดาว
นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ
ดร. สุภามาส  ตรีวิศวเวทย
ดร.จอน วงศสวรรค 2

นายธนวัฒน  ตรีวิศวเวทย
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4/4

2/3

4/4

4/4

0/0

11/11

11/11
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11/11

รายนามกรรมการ

การเขารวมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในป 2561
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2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดใหมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ดังกลาวอยางสม่ำเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง ผานการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งสงเสริมการสื่อสาร 
ใหบุคลากรทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน

2.2 บริษัทกำหนดใหกรรมการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย โดยคณะกรรมการ ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
ของตนและตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสำคัญ 

2.3 คณะกรรมการเปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท 
และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม

2.4 คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ทั้งแบบรายบุคคล 
และแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอยางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดย 
ตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปนแนวทางใหกับบริษัทจดทะเบียนนำไปใชเปนแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียนตางๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของ 
ตลาดหลักทรัพย

2.5 เพื่อเปนการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทเขาลงทุนอยางมีประสิทธิภาพเสมือนเปนหนวยงาน 
หน่ึงของบริษัท คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการท่ีบริษัทเขาไปลงทุน 
(“Control Policy”) เพื่อใชเปนกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมตางๆ เหลานั้น ดวยประสงคให 
บริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เปนไปตามหลักเกณฑของ 
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย อยางถูกตองครบถวนเชนเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ 

2.6 บริษัทกำหนดเปนขอบังคับใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการเปนประจำทุก 3 เดือน อยางนอยปละ 4 ครั้ง 
และขอความรวมมือใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันโดยเฉพาะประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการชุดยอย ซึ่งที่ผานมามีกรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยรวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของการประชุม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ 
กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงเพื่อรวมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกลาวรวมกัน 

2.7 บริษัทใหความสำคัญในขอมูลท่ีคณะกรรมการจะใชประกอบการพิจารณาเปนอยางมาก จึงไดกำหนดในนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดสงเอกสารการประชุมใหกรรมการตองไมนอยกวา 7 วัน 
กอนวันประชุม เวนแตวาระเรงดวนหรือเปนความลับจะนำเรียนลวงหนากอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการ 
มีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดนำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพยมาใชในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ประกอบไปดวย 

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะแบงเปน 6 หัวขอ ไดแก (1) โครงสรางและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการ (2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ             
(4) การทำหนาที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ 
และการพัฒนา

- การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคลและการประเมินตนเองของกรรมการชุดยอยรายคณะและรายบุคคล 
แบงเปน 3 หัวขอ ไดแก (1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ และ (3) การประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการ 
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนเพ่ือพิจารณารับทราบผลการประเมินและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อพัฒนา ปรับปรุงใหสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอไป

6. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

(2 )  การประชุมคณะกรรมการชุดยอย

- คณะกรรมการบริหาร
ในป 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือพิจารณากล่ันกรองเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารงานกอนนำเสนอ 
คณะกรรมการและพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใตอำนาจดำเนินการตามที่ไดรับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท้ังส้ิน 11 คร้ัง ซ่ึงในปท่ีผานมากรรมการบริหารเขารวมประชุมครบองคประชุม 
รอยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการที่จะไมเขารวมการประชุมในวาระ 
ที่ตนเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีสวนไดเสียอยางเครงครัด 

สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆรายละเอียดอยูในหัวขอรายงานคณะกรรมการ 
ชุดยอย กรรมการทั้งหมด และตองประกอบไปดวยประธานกรรมการชุดยอยทุกคณะ เปนตน

คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการผูจัดการ
และคาตอบแทนผูบริหาร

บริษัทไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนโดยสอดคลองกับภาระ 
หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน โดยมีรายละเอียดอยูในหัวขอ 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร-คาตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทไดกำหนดหลักเกณฑและนโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัท ท้ังน้ี 
รายละเอียดอยูในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร-คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท
ทั้งนี้จำนวนคาตอบแทนผูบริหารปรากฏรายละเอียดอยูในหัวขอโครงสรางการจัดการ
-คาตอบแทนผูบริหาร
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2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดใหมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ดังกลาวอยางสม่ำเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง ผานการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งสงเสริมการสื่อสาร 
ใหบุคลากรทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน

2.2 บริษัทกำหนดใหกรรมการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย โดยคณะกรรมการ ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
ของตนและตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสำคัญ 

2.3 คณะกรรมการเปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท 
และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม

2.4 คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ทั้งแบบรายบุคคล 
และแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอยางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดย 
ตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปนแนวทางใหกับบริษัทจดทะเบียนนำไปใชเปนแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียนตางๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของ 
ตลาดหลักทรัพย

2.5 เพื่อเปนการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทเขาลงทุนอยางมีประสิทธิภาพเสมือนเปนหนวยงาน 
หน่ึงของบริษัท คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการท่ีบริษัทเขาไปลงทุน 
(“Control Policy”) เพื่อใชเปนกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมตางๆ เหลานั้น ดวยประสงคให 
บริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เปนไปตามหลักเกณฑของ 
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย อยางถูกตองครบถวนเชนเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ 

2.6 บริษัทกำหนดเปนขอบังคับใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการเปนประจำทุก 3 เดือน อยางนอยปละ 4 ครั้ง 
และขอความรวมมือใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันโดยเฉพาะประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการชุดยอย ซึ่งที่ผานมามีกรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยรวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของการประชุม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ 
กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงเพื่อรวมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกลาวรวมกัน 

2.7 บริษัทใหความสำคัญในขอมูลท่ีคณะกรรมการจะใชประกอบการพิจารณาเปนอยางมาก จึงไดกำหนดในนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดสงเอกสารการประชุมใหกรรมการตองไมนอยกวา 7 วัน 
กอนวันประชุม เวนแตวาระเรงดวนหรือเปนความลับจะนำเรียนลวงหนากอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการ 
มีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม 

8. แผนการสืบทอดตำแหนง 
บริษัทจัดใหมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนง (“Succession Plan”) สำหรับตำแหนงกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร 

ระดับสูงและตำแหนงงานในสายงานหลักซึ่งเนนการสรรหาจากบุคลากรภายในองคกรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
ศักยภาพ และความพรอมของแตละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีการเตรียมความพรอมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน  
(“Successor”) ในการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะท่ีจำเปนตามตำแหนงงาน เพ่ือสืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการ 
ผูจัดการ หรือผูบริหารในตำแหนงดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเพื่อใหการสงมอบงานเปนไปดวยความราบรื่น 
และตอเนื่องโดยในแตละปจะกำหนดใหมีการพิจารณาเลื่อนตำแหนงตามหลักเกณฑที่กำหนดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผล 
การปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพไดเติบโตในตำแหนงท่ีสูงข้ึนตามลำดับข้ันของพนักงาน โดยมีข้ันตอนการกำหนดและสรรหา 
Successor กลาวคือ คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผูจัดการ เพื่อนำเสนอ 
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณากล่ันกรองและกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาคัดเลือก 
Successor ระดับรองกรรมการผูจัดการเพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแตงต้ังรองกรรมการ 
ผูจัดการตอไป และกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการ และพิจารณา 
แตงตั้งตอไป

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในช้ันผูบริหารระดับกลางลงมาบริษัทมีการวางระบบดานการบริหารงานบุคคล 
โดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม มีการกำหนด 
หนาท่ีความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
(1) การอบรมสำหรับกรรมการและผูบริหาร

บริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมและใหความรูกรรมการและผูบริหารบริษัทอยางตอเนือ่ง 
สม่ำเสมอ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรรมการและผูบริหาร โดยมุงใหกรรมการตระหนักถึง 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกคนผานการอบรมหลักสูตร 
Director Certification Program (“DCP”) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) รวมถึงจัดสง 
กรรมการเขารวมการอบรมสัมมนาโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยอยางตอเนื่องทั้งนี้ การอบรม 
สัมมนาปรากฏรายละเอียดอยูในหัวขอนโยบายการพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(2)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเขาใหม เพื่อใหกรรมการใหมเขาใจธุรกิจและการปฏิบัติ 
หนาที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสำนักกรรมการผูจัดการจะรวมกับฝายบริหารจัดทำเอกสารแนะนำ 
บริษัทซึ่งประกอบดวย ขอมูลประวัติความเปนมา คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
อำนาจหนาที่ของกรรมการ ผลการดำเนินงานยอนหลังและโครงการที่อยูในแผนการพัฒนาโครงการ รวมถึง 
กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ และสงเสริมใหกรรมการใหมเขารวมอบรมหลักสูตรของ IOD เชน 
หลักสูตร DCP เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่กรรมการและผูบริหาร
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(1) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวยกรรมการจำนวน 5 คน เพื่อทำหนาที่เปนผูกำหนด 

แนวทางและการดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามกลยุทธและเปาหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการและเพื่อใหการบริหารงาน 
เปนไปอยางคลองตัวโดยมีรายละเอียดผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารตลอดจนการเขารวม 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการ–คณะกรรมการชุดยอย

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียดดังน้ี

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสราง 
การบริหารงาน และอำนาจการบริหารตางๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑในการดำเนินธุรกิจเพ่ือใหสอดคลอง 
กับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ 
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด 

2. นำเสนอเปาหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปของบริษัท 
การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรอง 
ขอเสนอของฝายบริหารเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

3.   ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4.   พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เปนธุรกรรมที่เปนธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เปนรายการสนับสนุน 

ธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป แตไมเกินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือตามท่ี 
คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว ทั้งนี้ ภายใตบังคับของหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ 
ไดมาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

5. มีอำนาจในการมอบอำนาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใต 
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอำนาจและภายในระยะเวลา 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจ 
หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควรโดยการมอบอำนาจจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจ 
หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย 
และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปน 
ไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
กำหนดและไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการแลว

6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจำป เพื่อเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณากลั่นกรองนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

7.   พิจารณาอนุมัติเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทยอย 
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหวางกันใดๆ ท่ีไมเขาขายเปนผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนรายการท่ีมีขอตกลงทางการคา 

ในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกันดวยอำนาจตอรองทางการคา
ที่ปราศจากอิทธิพลระหวางบริษัทและบริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตลอดจน 
ดำเนินการในขั้นตอนตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวเนื่องในการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายใหบุคคลใด 
ดำเนินการในเรื่องดังกลาวภายใตขอบเขตการมอบอำนาจเปนครั้งคราว  โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงาน 
การทำธุรกรรมประเภทดังกลาวที่มีมูลคาสูงอยางมีนัยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสหรือ 
ตามความประสงคของคณะกรรมการ

9.   ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป

คณะกรรมการชุดยอย2
คณะกรรมการไดแตงตั ้งคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอยางใกลชิด 

และรายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการไดแตงตั้งและกำหนด 
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ดังนี้
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหนงคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีหนาที่ตรวจสอบและควบคุมใหการดำเนินงานของบริษัท 
สอดคลองกับหลักเกณฑของหนวยงานกำกับดูแลและเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ พรอมกำหนดกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือกำหนดหนาท่ี ตลอดจนคุณสมบัติ การแตงต้ัง และวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการตรวจสอบ 
โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ตามวาระของการดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทและเมื่อครบ 
วาระดำรงตำแหนงแลวอาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงไดอีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมี 
รายละเอียดผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเขารวมประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ปรากฏในหัวขอโครงสรางการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียดดังน้ี

1.   สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอยมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยเพียงพอ
2. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
กลั่นกรองและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป

3. สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน   
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน 
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาติดตามประเด็นที่พบ 
จากรายงานผลการตรวจสอบ  

5. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานใหบริษัทยอยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ที่กำหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุน

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง เลิกจางและกำหนดคาตอบแทนของบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่ 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว 
รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

7. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนรายการไดมา หรือ 
จำหนายไปของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ตลอดจน 
นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว 
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท

8. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท รายงานดังกลาวตองลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย ดังนี้

8.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
8.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
8.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
8.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
8.6  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
8.7  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
8.8 รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ 

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการที่เปนผูบริหาร (กรรมการผูจัดการ) 1 คนรวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อกำกับดูแล 
การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยใหสอดคลองกับกลยุทธในการบริหารงานของกลุมบริษัทและไดมีการบริหาร 
ติดตาม และจัดการดานความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระ 
การดำรงตำแหนง 3 ป ตามวาระของการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหนงแลวอาจไดรับ 
การพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงไดอีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผูดำรงตำแหนงประธาน 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเขารวมประชุม 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวขอโครงสรางการจัดการ-คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ตามที่ 
คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ดานบรรษัทภิบาล
1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ 

และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติใหมีการปฏิบัติในทุกระดับตอไป
2.  กำกับดูแลใหการดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝายจัดการ และบุคลากรของ 

บริษัทใหสอดคลองกับ ขอ 1.
3. ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนขอพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติดานการกำกับ 

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากลและขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ 
และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

4.  ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโนม และเปรียบเทียบการปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนว 
ปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ

5. ดูแลและสงเสริมใหมีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการใหมีผลอยางตอเนื่องและ 
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6.  ใหคำแนะนำแกบริษัท คณะกรรมการ ฝายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตอคณะกรรมการเพื่อทราบอยางสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ 

ซึ่งสงผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสำคัญจะตองรายงานตอคณะกรรมการทันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งใหความเห็น 
ในแนวปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม

8. เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทตอผูท่ีเก่ียวของและในรายงานประจำป โดยตองนำเสนอ 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนเสมอ

9.  แตงตั้งคณะทำงานไดตามที่เห็นสมควร

9.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
10. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมี 

ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
ซึ่งประเภทรายการ หรือการกระทำที่ตองรายงาน มีหัวขอดังตอไปนี้

10.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
10.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่ 

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มี 
ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และไดมีการหารือรวมกับคณะกรรมการบริษัท 
และผู บริหารแลววาตองดำเนินการปรับปรุงแกไขเมื ่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไวรวมกัน หาก 
คณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการดำเนินการแกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุอันควรกรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานส่ิงท่ีพบเห็นดังกลาวตอสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย กรรมการอิสระ 2 คน 

และกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อทำหนาที่นำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ 
ในตำแหนงกรรมการผูจัดการและกรรมการ รวมท้ังนำเสนออัตราคาตอบแทนกรรมการผูจัดการตอท่ีประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนออัตราคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
และนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีวาระ 
การดำรงตำแหนง 3 ปตามวาระของการดำรงตำแหนงเปนกรรมการและเมื่อครบวาระดำรงตำแหนงแลวอาจไดรับ 
การพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงไดอีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผูดำรงตำแหนงประธาน 
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ตลอดจนการเขารวมประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ปรากฏในหัวขอโครงสรางการจัดการ-คณะกรรมการสรรหาและกำหนด 
คาตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการ 
กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ดานบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงใหคำแนะนำแกคณะกรรมการ 

และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปของบริษัทและบริษัทยอยเพื่อใหมั่นใจวา มีการระบุความเสี่ยง 

ครอบคลุมทั้งปจจัยภายในและภายนอก ที่สงผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการ 
จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่บริษัทยอมรับได    

3. กำกับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเส่ียงประสบความสำเร็จ โดยมุงเนนเพ่ิมการใหความคำนึงถึงความเส่ียง 
ในแตละปจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอยางเหมาะสม

4. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคลองกับธุรกิจของบริษัท เชน ดานการลงทุน ดานการเงิน 
ดานความปลอดภัย ดานกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเสนอแนะ วิธีปองกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงใหอยู 
ในระดับที่ยอมรับได พรอมทั้งติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ

5.  รายงานการปฏิบัติงานดานการบริหารความเส่ียง และการดำเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงตอคณะกรรมการเพ่ือทราบ 
เปนประจำ ในกรณีท่ีมีเร่ืองสำคัญซ่ึงกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสำคัญตองรายงานตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
โดยเร็วที่สุด

6.  แตงตั้งคณะทำงานไดตามที่เห็นสมควร

ดานกำหนดคาตอบแทน
1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน การกำหนดคาตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือน 

และผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดยอย เพื่อใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท 
และอัตราการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน โดยนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน ในการกำหนดคาตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือน 
และผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจัดการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  แตงตั้งคณะทำงานไดตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

ดานสรรหา
1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ดานทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ โดยไมจำกัดเพศ 

ตลอดจนความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ หรือกรรมการชุดยอยเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ 
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอตอคณะกรรมการเพื่อนำชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน หรือนำเสนอ 
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

2.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการและนำเสนอตอคณะกรรมการเพื่อ 
พิจารณาแตงตั้ง

3.  แตงตั้งคณะทำงานไดตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลตามขอ 1. และขอ 2. ตองเปนไปตามหลักเกณฑการสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ 
และกรรมการผูจัดการ
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1.  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุน
2.  ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตท้ังน้ีตองไมเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน
3. ในกรณีท่ีผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวาหน่ึงคนเปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแกบุคคลแตละคน 

นั้นไดเทากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู ทั้งนี้โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
4. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง 

ในคร้ังน้ันในกรณีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ัง 
ในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพื่อใหไดจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

3.1 การแตงตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑของ 

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ทั้งในดานคุณวุฒิ ประสบการณทำงานและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามกฎหมาย เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งหรือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอตอที่ประชุม 
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี

การแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ 
การลงมติตามขอบังคับของบริษัท ดังนี้

3.3 การแตงตั้งกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการผูจัดการซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

จะเปนผูเสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมเปนกรรมการอิสระผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการพรอมทั้งกำหนดคาตอบแทน โดยอางอิงจากอัตราคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดของ 
ธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาซึ่งมีขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการทุกป 
เพื่อประกอบการเสนอกำหนดคาตอบแทนกรรมการผูจัดการตอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหาผูบริหารในตำแหนงรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการจะเปนผูเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
เพ่ือพิจารณาแตงต้ัง สวนผูบริหารในระดับต้ังแตผูชวยกรรมการผูจัดการลงไปอยูในอำนาจการพิจารณาแตงต้ังของกรรมการผูจัดการ

3.2 การแตงตั้งกรรมการอิสระ
ภายใตกฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุใหคณะกรรมการมีอำนาจแตงตั้งกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเขมกวาการเปนกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม รวมถึงฉบับที่ไดมีการแกไข ตลอดจนขอบังคับของบริษัท 
ที่วาดวยคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 
และจะตองไมนอยกวา 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงขอกำหนดทางกฎหมาย  

ท้ังน้ีบริษัทมีนโยบายใหประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท กับกรรมการผูจัดการตองไมเปน 
บุคคลเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนใหดานความรับผิดชอบระหวางการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ 
ดวยมุงหมายใหมีการถวงดุลอำนาจการดำเนินงาน มีความโปรงใส ตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอขอมูลกรรมการที่ผานการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตอผูถือหุนพรอมกับ 
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่นๆ 
รวมถึงจำนวนครั้งที่เขารวมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาใหกับผูถือหุน

กรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
จะเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู โดยกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมจะอยูในตำแหนง 
เปนระยะเวลาเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีสวนรวมของผูถือหุนรายยอยและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
อยางโปรงใสและเปนธรรม คณะกรรมการจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยที่เปนผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการอิสระ  รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทผานระบบ 
ขอมูลของตลาดหลักทรัพยและเว็บไซตของบริษัทในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคมของแตละป

การสรรหาและแตงตั้ง 
กรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด3
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เพื่อใหบริษัทในฐานะที่เปนบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 
ของหนวยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย และใหผลตอบแทน 
การลงทุนที่เหมาะสมแกผูถือหุน คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายและระเบียบวาดวยหลักเกณฑการกำกับและควบคุม 
บริษัทยอย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

4.1 การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเปนลายลักษณอักษร
บริษัทไดจัดทำ CG Policy และ Control Policy เปนลายลักษณอักษร ซึ่งเปนนโยบายที่กำกับดูแลใหมีการกำกับดูแล 

กิจการเปนไปตามหลักเกณฑของหนวยงานกำกับดูแลตางๆ เชนเดียวกันกับที่บริษัทซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ปฏิบัติและเพื่อใหการกำกับดูแลบริษัทยอยสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงไดกำหนดใหบริษัทยอย 
ที่บริษัทเขาไปลงทุนจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทยอย (“Subsidiaries’ Charters”) เปนลายลักษณอักษร ซึ่ง Subsidiaries’ 
Charter จะมีสาระสำคัญสอดคลองกับ Control Policy โดยกำหนดใหบริษัทยอยตางๆ ยอมรับหลักเกณฑที่กำหนดขึ้นและนำไป 
ปฏิบัติเสมือนเปนขอบังคับบริษัทยอยนั้นๆ ซึ่งนโยบายดังกลาวมีสาระสำคัญในเรื่องดังตอไปนี้

(1) การจัดสงบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการและ/หรือผูบริหารในบริษัทที่เขาลงทุน
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการจะเปนผูคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร 
ในบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยน้ันๆ บริษัทจึงม่ันใจไดวาจะสามารถใชนโยบายและกฎบัตร 
ดังกลาวขางตนเปนเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุนไดอยาง
สมบูรณเสมือนวาเปนหนวยงานหน่ึงของบริษัท ซ่ึงเปนตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของ และมั่นใจไดวานโยบายและกฎบัตรดังกลาวจะเปนกลไก 
นำไปสูการมีระบบบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ครอบคลุม โปรงใส สามารถตรวจสอบได อันจะทำให 
สามารถรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทไดอยางแทจริง

(2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยผูแทนจากบริษัท 
ใหสอดคลองกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

(3) การควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน 
บริษัทกำหนดใหบริษัทยอยและบริษัทรวมตองแจงการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน  และรายการไดมาจำหนายไป 
ท่ีมีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอ่ืนท่ีเขาขายเปนรายการท่ีมีนัยสำคัญตอการดำเนินงานของบริษัทยอยใหบริษัททราบ 
โดยกอนเขาทำรายการดังกลาวบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาวจากบริษัทกอนเขาทำรายการ 
เพื่อใหบริษัทสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอย

ทั้งนี้กรณีที่บริษัทยอยและบริษัทรวมมีแผนขยายการลงทุน หรือเขาศึกษาความเปนไปไดในโครงการใหม บริษัทยอย 
และบริษัทรวมตองนำเสนอแผนการลงทุน กำหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหนาของขั้นตอน 
และรายละเอียดแผนการลงทุน เพื่อใหบริษัทสามารถประเมินความเปนไปไดของโครงการ แผนการใชเงินและ 
ติดตามความคืบหนา รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นจากการเขาพัฒนาโครงการไดอยางใกลชิด

(4) การควบคุมดานการเงิน
บริษัทกำหนดใหบริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่นำสงผลการดำเนินงานรายเดือน  และงบการเงินฉบับผาน 
การสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกลาวของ 
บริษัทยอยและบริษัทรวมใหกับบริษัทพรอมยินยอมใหบริษัทใชขอมูลดังกลาว เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม 
หรือรายงานผลประกอบการของบริษัท รวมถึงมีหนาที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบ 
ผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเปนรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตาม 
แผนเพื่อรายงานตอบริษัท พรอมรายงานประเด็นปญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญตอบริษัทเมื่อตรวจพบหรือไดรับ 
การรองขอ จากบริษัทใหดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

ทั้งนี้บริษัทกำหนดใหบริษัทยอยมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (“auditor rotation”) ตามการหลักเกณฑของสำนักงาน 
ก.ล.ต.  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

การกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของบริษัทยอยและบริษัทรวม4
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1.  นโยบายการควบคุมดานการบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทไดแตงตั ้งและสงบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หนาที ่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไมมีลักษณะ 
ขาดความนาไววางใจซึ่งผานการพิจารณาและแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปนตัวแทนของบริษัท 
เขาเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุน 
ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

4.2 สาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแล 
กิจการที่บริษัทเขาไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

(5) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  ความระมัดระวังและความซื่อสัตยสุจริต 
รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทยอย หรือบริษัทรวม ตลอดจนมติ 
คณะกรรมการ มติท่ีประชุมผูถือหุน รวมท้ังกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอยน้ันๆ รวมถึงมีหนาท่ีเปดเผยขอมูล 
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหวางกันของบริษัทยอย ตลอดจนการไดมาหรือจำหนายไป 
ซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสำคัญใหแกบริษัททราบโดยครบถวนถูกตองและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

1.1 ขอบเขต อำนาจหนาท่ี ของคณะกรรมการบริษัทยอยเปนไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทยอยและนโยบาย 
การควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผูแทนของบริษัท 
ไดแก การพิจารณาเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การพิจารณาเขาทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 
และรายการที่อยูนอกเหนืองบประมาณประจำป หรือรายการที่ไมใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย ซึ่งเมื่อเขาทำ 
รายการแลวมีผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญตองไดรับความเห็นชอบหรือมติ 
คณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนลายลักษณอักษรกอนบริษัทยอยมีมติอนุมัติเขาทำรายการ 
ท้ังน้ี ใหพิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการท่ีคำนวณไดตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในประกาศการไดมาจำหนายไป 

1.2  ผูแทนของบริษัทจะตองใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวมในเรื่องตางๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมายและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท

1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนทั้ง 
ทางตรงและทางออมของบริษัทในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 
ของบริษัทยอยนั้น หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอย 
ไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวของบริษัทยอยน้ัน หรือการดำเนินการ 
อื่นใดอันเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลง 
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวของบริษัทยอย หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท 
ท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 
ของบริษัทยอยการเขาทำรายการอ่ืนใดท่ีมิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย หรือการเลิกกิจการของบริษัทยอย 
เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทยอยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑที่กำหนด 
ในประกาศการไดมาจำหนายไปแลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

1.4 กรรมการ และผูบริหารของบริษัทยอยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของ กรรมการ และผูบริหารดังกลาวมีหนาที่ 
แจงใหคณะกรรมการของบริษัทยอยทราบถึงความสัมพันธและการทำธุรกรรมกับบริษัทยอยในลักษณะที่อาจ 
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนกับบริษัทยอยดังกลาว โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยมีหนาท่ีแจงเร่ืองดังกลาวใหแกบริษัททราบ

1.5 หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมถึง 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของบริษัทและของบริษัทยอยหรือ 
บริษัทรวม ทั้งที่ไดมาจากการกระทำตามหนาที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสำคัญตอบริษัท 
บริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับ 
ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
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1.  แนวทางในการเก็บรักษาและเปดเผยขอมูลภายใน
บริษัทไดกำหนดระดับช้ันความลับของขอมูลภายในท่ีจะตองปองกันไมใหร่ัวไหลออกสูบุคคลภายนอกตามความสำคัญ
และการใชขอมูลภายในของบุคลากรบริษัทตองอยูภายใน กรอบหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 
สำหรับขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดเสียอื่นๆ  กอนการเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน 
ตองไดรับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดเสียดังกลาวนั้นดวย 

บริษัทมีนโยบายการเปดเผยสารสนเทศที่สอดคลองกับแนวทางการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 
ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะเปนขอมูลที่จำเปนตอการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจของผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหนวยงานกลางทำหนาที่เผยแพรขอมูลแกสาธารณชน ไดแก นักลงทุนสัมพันธ และบริษัทกำหนดให 
การรั่วไหลของขอมูลเปนหนึ่งในปจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไวในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีมาตรการปองกันขอมูลรั่วไหลอยางรัดกุมดวย

2.  แนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร รวมท้ังผูเก่ียวของของกรรมการและผูบริหารตองรายงานการถือครอง 
หลักทรัพยทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยตอสำนักงาน ก.ล.ต. ทันทีที่มีการทำรายการ เพื่อดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑขั้นตอนการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนอยางถูกตองครบถวน อีกทั้งบริษัทไดกำหนดนโยบาย 
และแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบถึงชวงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลากอนที่ 
งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนในแตละคราวไมนอยกวา 1 เดือน เพื่อปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ 
และสรางความเทาเทียมกันของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษผูใชขอมูลภายในของบริษัท 
อยางไมถูกตองและไมไดรับอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2.  นโยบายการควบคุมดานการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวม
เพื่อใหบริษัทสามารถควบคุมนโยบายดานการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดอยางแทจริง  บริษัทจึงไดกำหนด 
กลไกการกำกับดูแลดานการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวมผานนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทยอย 
ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

2.1 บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่นำสงผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผานการสอบทาน 
โดยผูสอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนขอมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกลาวของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ใหกับบริษัท พรอมยินยอมใหบริษัทใชขอมูลดังกลาวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงาน 
ผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสหรือประจำปแลวแตกรณี

2.2 บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาท่ีจัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ตามแผนการดำเนินงานจริงเปนรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนเพื่อรายงาน 
ตอบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่รายงานประเด็นปญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญตอบริษัทเมื่อ 
ตรวจพบ หรือไดรับการรองขอจากบริษัทใหดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

2.3 บริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการเขารวม 
ลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆ ตอบริษัทผานรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียกให 
บริษัทยอยเขาชี้แจงหรือนำสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาว ซึ่งบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม 
อยางเครงครัดทันทีและบริษัทยอยตองนำสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานใหกับบริษัทเมื่อ 
ไดรับการรองขอตามความเหมาะสม

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน5
บริษัทมีนโยบายการใชขอมูลภายในท่ีเครงครัดยึดตามแนวทางแหงหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนักถึงความสำคัญ 

และความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัททุกภาคสวนอยางเทาเทียม บริษัทไดมีการดูแลการใชขอมูลภายใน 
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

ท้ังน้ีบริษัทแจงใหกรรมการและผูบริหารงดเวนการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงิน 
และหลังจากเปดเผยงบการเงินแลว 1 วันของทุกไตรมาส โดยจัดสงเปนอีเมลเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผูบริหาร 
แตละคนจะสามารถรับทราบไดอยางแนนอน
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การปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ7

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีป 25616
บริษัท และบริษัทยอยไดวาจางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561

โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ดังนี้
6.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) รวมเปนจำนวนเงิน 3,372,000.00 บาท ประกอบดวย 

คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 950,000.00 บาท และคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย จำนวน 
2,422,000.00 บาท 

6.2 คาบริการอื่น (non-audit fee) รวมเปนจำนวนเงิน 327,000.00 บาท ประกอบดวย คาบริการอื่นที่ไดจายแลว 
ของบริษัทยอย จำนวน 72,000.00 บาท และคาบริการอื่นที่จะตองจายในอนาคตของบริษัทยอย จำนวน 
255,000.00 บาท

7.1 รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทไดกำหนดใหกรรมการและผูบริหารตองจัดทำและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการและ 
ผูบริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารนั้นๆ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน 
หลักทรัพยบริษัทตอบริษัท เพ่ือดำเนินการเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยอยางถูกตองตามหลักเกณฑแหงพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปดเผยรายงานการถือ 
หลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ทั้งนี้ ในป 2560 กรรมการและผูบริหารไดรายงานการถือ 
หลักทรัพยบริษัทรวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองใหบริษัททราบ ซ่ึงไดดำเนินการเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย 
ตามหลักเกณฑอยางถูกตอง รวมถึงไดรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองใหที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทรับทราบอยางสม่ำเสมอทุกไตรมาสดวย โดยที่ผานมาตั้งแตบริษัทดำรงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยมีการถือครองและเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร 
รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รายละเอียดดังนี้
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หมายเหตุ :  1  นายเตชะพิทย แสงสิงหแกว พนจากตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2561 
  2  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแตงตั้ง ดร. จอน วงศสวรรค เขารับตำแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 

โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2561
                3  นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เขาดำรงตำแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ–สายงานทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 

ดร. ทนง  พิทยะ

(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว1

(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

ดร. จอน  วงศสวรรค2

(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายณรงค  แสงสุริยะ

(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

ดร. วิชาญ  อรามวารีกุล

(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายประเวศ  อิงคดาภา
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายประเสริฐ  มริตตนะพร
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายแวน ฮวง ดาว
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายธนวัฒน  ตรีวิศวเวทย

(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นางมัณทนา  เอ้ือกิจขจร
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายวรท ศักด์ิสุจริต
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล

นางสาวรุจิรา ชวยบำรุง

นายธิติพัฒน  นานานุกูล
(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

นายเจษฎิน  สุวรรณบุบผา3

(คูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ)

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
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ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

-

-

-
ซื้อ

-

เพิ่มทุนตามสัดสวน

-

-

-

-

ซ้ือ /
เพิ่มทุนตามสัดสวน

-

-
-

รับโอน
รับโอน

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

ซ้ือ
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
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-

-

-

-
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-

-
-
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-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
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-

1,340,000

-

-
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-
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-
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-
-
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-
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-
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-
0.0271

-
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-

-

-

-

0.0000

-

-
-

0.0034
0.0027

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

0.0017
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

รายชื่อ ตำแหนง
สถานะ

การถือครอง
จำนวนหุน 

ณ ตนป (หุน)
จำนวนหุน

ณ สิ้นป (หุน)

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัท
(รอยละ)



7.2 การกระทำผิดดานการทุจริตหรือจริยธรรม
ในรอบป 2561 ไมมีกรณีท่ีกรรมการหรือผูบริหารกระทำผิดดานการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึงไมมีกรณีท่ีกรรมการ 
ลาออกจากตำแหนงเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไมปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.3 การเปดเผยขอมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
สำหรับป 2561 บริษัทเปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 ตลอดจนเอกสารที่เผยแพรตอสาธารณะตามหลักการ 
กำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย (CG Principle) อยางครบถวน รวมทั้งคณะกรรมการอยูระหวาง 
การพิจารณาและทบทวนนโยบายของบริษัท แผนการดำเนินงาน ภารกิจ วิสัยทัศน และกลยุทธของบริษัท 
และบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองตามกฎหมาย หลักเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
รวมถึงสอดคลองกับหลัก CG Code ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะเริ่มบังคับใชในป 2562
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดมีการนำหลัก CG Code มาปรับใชเพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัท 
จัดทำการแผนพัฒนาและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาธิบาล 
และบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดใหมีการทบทวนเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง และพิจารณาอนุมัตินโยบาย 
บริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเหมาะสม 
นอกจากน้ี บริษัทสงเสริมใหมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการความเส่ียง 
อยางเปนระบบ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร (Cyber Security) กลาวคือ มีนโยบายเรื่องการจัดสรร 
และการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหมีความเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีระบบงาน 
สำหรับการแกไขเหตุขัดของเพื่อใหการทำงานของผูใชงานไมหยุดชะงัก และมีระบบที่รองรับความเสี่ยง ในกรณีที่ 
เครื่องหลักเกิดปญหาเครื่องสำรองจะทำงานทดแทนไดทันที รวมทั้งมีนโยบาย Back up เพื่อกำหนดเปนมาตรการ 
สำรองขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสำรอง เปนตน นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคง 
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การกำหนดสิทธิของพนักงานในการเขาใชระบบการติดตั้งแพทชอัตโนมัติ 
จากเครื่องแมขายเพื่อปองกันภัยคุกคามรูปแบบตางๆ และการติดตั้งระบบควบคุมการใชงานอินเตอรเน็ต 
ใหเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท
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บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ไดตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการ 
กำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy : 
CG Policy”) เปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนขององคกร และมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
อีกทั้งไดเปดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซตของบริษัท  ดวยประสงคที่จะสื่อสารเจตนารมณการดำเนินงาน 
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ รวมถึงไดมีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกลาว 
จากกรรมการไปยังผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อสรางการรับรูภายในองคกรถึงสาระสำคัญของนโยบายการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ยึดถือปฏิบัติ อันจะทำใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมของผูถือหุนตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 
โดยถือปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูเกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้งสรางองคกรใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน ผานกลยุทธ 
ของบริษัทโดยการดำเนินธุรกิจควบคูไปพรอมกับการเติบโตของชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟา และการดูแลส่ิงแวดลอม 
ไมใหไดรับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา นอกจากนี้บริษัทยังเห็นถึง 
ความสำคัญของสังคมและชุมชนในพื้นที่หางไกลใหสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ดวยการสนับสนุน 
ชุมชนและชาวบานใหไดมีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยผานการดำเนินงานและกิจกรรม เพื่อสังคมของบริษัท

ท้ังน้ี บริษัทยังไดดำเนินการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) 8 ขอ ดังนี้

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
สิ่งสำคัญสวนหนึ่งที่จะชวยใหธุรกิจเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน คือการไดรับความไววางใจ และการสนับสนุน 

จากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ดังน้ันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากจะคำนึงถึงผลประโยชนทางธุรกิจแลว บริษัทยังคำนึง 
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูมีสวนเกี่ยวของหลักทุกภาคสวน เชน พันธมิตร บุคลากร ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมรอบๆ 
โครงการโรงไฟฟาที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงผูที่เกี่ยวของในสวนอื่นๆ ที่มิไดเปนผูเกี่ยวของหลักกับทางบริษัท ไดแก

-   การปฏิบัติตอพนักงาน 
นอกจากบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในทุกๆ ดานแลว บริษัทไดคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบตอพนักงานทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การกำหนด 
สวัสดิการท่ีเหมาะสม และมาตรฐานการทำงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมและเคารพ 
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับ 
การทำงานเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่กำหนดไว

-   การปฏิบัติตอคูคา 
บริษัทไดใหความสำคัญตอคูคาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใหความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่กำหนดในสัญญากับคูคาอยางเครงครัด นอกจากนี้ยังไดมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา โดยในป 2561 
โครงการไฟฟาน้ำงึม 2 ไดผลประเมินระดับดี และดีเยี่ยมที่คะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.67 จากการสำรวจ 
ความพึงพอใจของลูกคาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สำหรับโครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น 
ไดผลประเมินระดับดีเยี่ยมที่คะแนนเฉลี่ยรอยละ 91.30 และรอยละ 96.52 จากการสำรวจความพึงพอใจ 
ของลูกคาการไฟฟาสวนภูมิภาค  (“กฟภ.”) และลูกคาที่เปนผูประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ตามลำดับ
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2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหนาที่ตองสรางกลไกที่แนใจไดวาการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 

เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตองตระหนักวาการทุจริตคอรรัปชั่นแมเพียงระดับบริษัทหรือบริษัทยอย 
จะสงผลกระทบเสียหายตอการดำเนินงาน ความเชื่อมั่น และภาพรวมของบริษัทและบริษัทยอย ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอย 
จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปรงใส เปนธรรม เพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง 
และเปนธรรมแกผูถือหุน และคำนึงถึงประโยชนแกผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนอยางแทจริง บริษัทจึงไดกำหนดมาตรการ 
ดำเนินการเพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้

1)   การกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนลายลักษณอักษร

บริษัทไดใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสนับสนุนตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ 
ของบริษัทและบริษัทยอยมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน จึงไดกำหนดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ผานทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุน (Control Policy) 
พรอมทั้งสื่อสารและบังคับใชนโยบายดังกลาวกับพนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
ของบริษัท ในการนี้ บริษัทไดเผยแพรนโยบายการกำกับดูแลกิจการไวบนเว็บไซตของบริษัท รายละเอียดอยูในหัวขอ 
การกำกับดูแลกิจการเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เปนสากล และใชเปนแนวทาง 
การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงนโยบายดังกลาวไดกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ขอบเขต อำนาจหนาที่ของกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรทุกหนวยงาน รวมถึงนโยบายการเขาทำธุรกรรม 
กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

2) การใชขอมูลภายใน การคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
และบริษัทยอย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใชขอมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงไดกำหนดนโยบาย 
การเขาถึง การใช และการเปดเผยขอมูลภายในของคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และบุคลากรทุกหนวยงาน 
รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวดวย และเพื่อกำกับดูแลดานการใชขอมูลภายใน 
บริษัทจึงไดกำหนดใหกรรมการและผูบริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยเปนครั้งแรกเมื่อไดรับการแตงตั้ง โดยจะตอง 
รายงานตอสำนักงานก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง และตองรายงานการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปดเผยขอมูล 
ภายในดังกลาวโดยกำหนดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยใหที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมท้ังเปดเผยขอมูลจำนวนหุนท่ีกรรมการและผูบริหาร 
ถือครองไวในรายงานประจำปดวย 

นอกจากนั้น บริษัทไดกำหนดหามมิใหบุคคลดังกลาวนำขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงของราคา 
หลักทรัพยท่ียังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณชนออกเปดเผยไมวาทางตรงหรือทางออม ซ่ึงสอดคลองกับบทบัญญัติ 
มาตรา 241 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (มาตรา 242 แหงพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2559) และบริษัทยังไดกำหนดมาตรการปองกันสำหรับ 
การใชขอมูลภายในดังกลาว โดยกำหนดนโยบายและแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบถึงชวงเวลางดการซื้อขาย 
หลักทรัพย กลาวคือ 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปของบริษัท และภายหลัง 
การเปดเผยงบการเงิน 1 วันรวมทั้งไดกำหนดบทลงโทษและการบังคับใชสำหรับการใชขอมูลภายในอยางเครงครัดดวย 

ทั้งนี้ บริษัทไดดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตามนโยบายที่กำหนดไว 
โดยจัดใหมีการอบรมสัมมนาแกบุคลากรของบริษัท เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับการตอตาน 
การทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งใหบุคลากรของบริษัทสามารถเปนสวนหนึ่งในการชวยปองกัน และตรวจสอบการทุจริต 
ในองคกร โดยในป 2561 บริษัทไดปรับโครงสรางองคในกลุมของบริษัท แลวเสร็จ โดยการปรับปรุงขั้นตอน 
และกระบวนการทำงาน รวมถึงการนำระบบ SAP มาใช ซึ่งเปนไปตามแผนงานเพื่อทำใหบริษัทมีขั้นตอน 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เปนมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได และมั่นใจวาการดำเนินการของบริษัทเปนไปตาม 
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยังสามารถปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นไดอีกดวย
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- หลักสูตร Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพ่ือเพ่ิมความรู 
สนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น   

-   หลักสูตรผูตรวจสอบอิสระ โครงการ CAC SME Certification เพื่อทำความเขาใจขอบเขตการทำงานของ CAC 
SME Certification  ขอกำหนดของโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต  

- เขารวมฟงเสวนาในหัวขอ Anit-corruption: Together We'll win เพ่ือทำความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดทำ 
นโยบายการตอตานการทุจริต  และกระบวนการตั้งแตการประกาศเจตนารมณ สูการไดรับการรับรอง จาก CAC 

3)  การจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชั่น

บริษัทใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม 
ของบริษัท รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย 
และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”) ทั้งนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหนวยงานของทั้งบริษัทและบริษัทยอย เพื่อทบทวน 
และตรวจสอบกระบวนการทำงานและกำหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบขอพิรุธที่สุมเสี่ยงเขาขายเปนการทุจริต
หรือคอรรัปชั่นในบริษัทและบริษัทยอยทุกบริษัท เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบหรือไดรับแจงเบาะแส 
หรือขอควรสงสัย เพื่อใหสามารถแนใจไดวาทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหนวยงานมีมาตรฐาน โปรงใส 
ตรวจสอบได และสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอยางครบถวน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด 
ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่มีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในการสอบทานรายงานทางการเงินใหมีความถูกตอง ครบถวน พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนรายการไดมาจำหนายไป ใหเปนไปตามกฎหมาย 
และขอกำหนดที่เกี่ยวของ สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งสอบทานใหบริษัทมีระบบ 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผูกระทำทุจริตคอรรัปชั่นตามลำดับขั้นตอน กลาวคือ สำนักตรวจสอบภายใน 
ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเมื่อตรวจพบหรือไดรับแจงเบาะแส และหากพบวามีการกระทำความผิดจริง 
จะนำเสนอผลการตรวจสอบตอตนสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผูจัดการ พรอมจัดใหมีการไตสวน 
เพื่อหาขอสรุปอยางเปนธรรมและโปรงใส ในรูปแบบองคคณะพิจารณารวม และเมื่อตรวจสอบพบวาผิดจริง 
จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยตอบุคลากรดังกลาว ไดแก การตักเตือนเปนลายลักษณอักษร การเลิกจาง 
ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนอยางยุติธรรม

โดยในป 2558 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (“ปปช.”) ไดมีการปรับปรุง 
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขึ้น บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญ 
ของกฎหมายฉบับดังกลาว จึงไดมีการทบทวนเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการปองกัน 
การทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับดังกลาว ในป 2560 ปปช. ไดจัดทำคูมือแนวทางการกำหนด 
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการปองกันการใหสินบนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ 
ตางประเทศ และเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ ซึ่งบริษัทอยูระหวางการศึกษารายละเอียดคูมือดังกลาว 
เพ่ือกำหนดมาตรการและแนวทางการควบคุมภายใน ใหมีความเหมาะสมและเปนการปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทตอไป 

สำหรับ ป 2561 บริษัทสนับสนุนใหหนวยงานตรวจสอบภายในเขาอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของ ดังนี้ 



รายงานประจำป 2561 119

ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
สรุปไดดังนี้

1. บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมการดำเนินงาน 
ของบริษัทและบริษัทยอยโดยหนวยงานตรวจสอบภายในที่บริษัทจัดตั้งขึ ้น เพื่อสอบทานใหมีระบบการ 
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเปนการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตหรือคอรรัปช่ันในบริษัท 
และบริษัทยอย 

2. จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน (whistleblower) และรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท 
หรือไดรับแจงเบาะแสหรือขอควรสงสัย เพื่อใหสามารถแนใจไดวาทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหนวยงาน 
มีมาตรฐานโปรงใสตรวจสอบได และสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนอยางครบถวน

3. จัดใหมีการไตสวนเพื่อหาขอสรุปอยางเปนธรรมและโปรงใสในรูปแบบองคคณะพิจารณารวม กรณีพบวา 
มีการกระทำความผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบตอตนสังกัด สายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผูจัดการ 
และดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยตอบุคลากรไดแก การตักเตือนเปนลายลักษณอักษร การเลิกจาง ตลอดจน 
การดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนอยางยุติธรรม

4) การกำหนดชองทางการแจงเบาะแสและมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส (Whistleblower)

บริษัทเปดชองทางการรองเรียนที่นาเชื่อถือและเปนอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไมปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร 
รวมถึงความบกพรองของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ 

ในปจจุบัน บริษัทไดกำหนดชองทางการแจงเบาะแสผาน 3 ชองทาง ดังนี้

1)   ผานเว็บไซตของบริษัทโดยตรงที่หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ www.ckpower.co.th/th/ir 
2)  ผานทาง E-mail ถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทโดยตรงที่ directors@ckpower.co.th 

หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธที่ ir@ckpower.co.th
3)   แจงทางจดหมายปดผนึก โดยสงถึงประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ท้ังน้ี บริษัทมีมาตรการคุมครองและเก็บขอมูลผูแจงเบาะแสเปนความลับ ซ่ึงบริษัทจะเขาแกไขและบรรเทาความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นภายใตกลไกการบริหารงานและหลักเกณฑทางกฎหมายอยางเรงดวนที่สุด ซึ่งในป 2561 ที่ผานมา 
บริษัทไมไดรับแจงเรื่องรองเรียนแตอยางใด 

5)  การกำหนดนโยบายปองกันการทุจริตจากภายนอกองคกร

บริษัทสื่อสารใหบุคลากรจากทุกหนวยงานนำนโยบายการกำกับดูแลไปใชกับการติดตอประสานงานกับคูคาและ 
บุคคลภายนอก เพื่อปดชองทางการทุจริตคอรรัปชั่น และผลักดันใหคูคา หรือบุคคลภายนอกที่ติดตอกับบริษัท 
และบริษัทยอยปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทอยางเครงครัด เพื่อปองกันการมีสวน 
เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรม โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีสวน 
เกี่ยวของกับการกระทำทุจริตคอรรัปชั่นอยางเขมงวดและยกเลิกการทำธุรกรรมกับคูคาหรือบุคคลภายนอกดังกลาว
อยางเด็ดขาด

ในสวนของการดำเนินการเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นแลว บริษัทยังไดปลูกจิตสำนึก 
ปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบ โดยจัดใหพนักงานเขารับการฝกอบรมเพ่ือสรางจิตสำนึก 
และตระหนักถึงแนวทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น โดยในป 2561 บริษัท 
สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรสำหรับผูปฏิบัติงานในองคกรที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่องการปองกัน 
การทุจริตในองคกรโดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน การสื่อสารภายในองคกร การวางระบบสนับสนุน 
การจัดสรรทรัพยากรบุคคลในการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานดาน 
การทุจริตคอรรัปชั่น ตลอดจนหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของเชน หลักสูตรการตรวจสอบรายการทางบัญชี – การเงิน 
เพื่อปองกันและจัดการทุจริตในองคกร และหลักสูตรการวางแผนตรวจสอบตามมาตรฐานความเสี่ยง (Risk based 
audit) เปนตน
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3 .  การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทและบริษัทยอยไดดำเนินธุรกิจดวยการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด โดยเชื่อวาการเคารพและการใหเกียรติผูอื่น รวมถึงการยอมรับความแตกตาง 
ทางความคิดซึ่งกันและกัน ถือเปนพื้นฐานของการทำงานรวมกัน บริษัทสนับสนุนใหพนักงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ไมวาจะเปนพนักงานประจำ หรือพนักงานรายวันใชสิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกลาว 
จะตองไมละเมิดสิทธิของผูอื่น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดเปดชองทางการสื่อสารเสนอแนะและรองทุกขในเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อใหบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอยเกิดความรูสึกมีสวนรวมในการบริหารงานและเปนสวนหนึ่ง 
ในการพัฒนาองคกร รวมถึงการเปดชองทางการสื่อสารเพื่อแจงเบาะแสหรือรองเรียนระหวางบริษัทกับบุคคลภายนอก 
เพื่อรับทราบปญหา ผลกระทบ หรือขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงอันเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอย 
เพื่อนำมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ที่ผานมา 
บริษัทไมเคยไดรับรายงานหรือปรากฏขอพิพาทดานแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแตอยางใด

4 .  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในการขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสำเร็จตามเปาหมายและเติบโตอยาง

ย่ังยืนไดในอนาคต ดวยการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยความเปนธรรม ยึดหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ในการกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนตามกฎหมาย รวมถึงการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 
กับพนักงาน ไมวาจะเปนเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด และมีนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนที่เปนธรรม 
และเหมาะสม โดยการพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
ตางๆ ใหแกพนักงานในระดับท่ีแขงขันไดกับบริษัทในกลุมธุรกิจเดียวกัน อาทิเชน กองทุนสำรองเล้ียงชีพ สวัสดิการ คารักษา 
พยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำป และเงินชวยเหลือในกรณีตางๆ ท้ังน้ี บริษัทไดกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 
แตละระดับไวเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกเพศไมวาจะเปนพนักงานประจำหรือพนักงานรายวันท่ีปฏิบัติงานท้ังในและตางประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญตอการพัฒนาบุคคลากรอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสเติบโต 
และกาวหนาในสายงานอยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนนการอบรมพนักงานท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในดานอ่ืนๆ โดยในป 2561 บริษัทมีกระบวนการทำงานท่ีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได เน่ืองจาก 
ไดดำเนินการปรับโครงสรางองคกรในกลุมบริษัทในปท่ีผานมา โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน 
ในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อใหผลการประเมินมีความชัดเจน เปนธรรม และสามารถนำผลประเมินดังกลาว 
มาประกอบการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและพนักงานตอไป รวมถึงการสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานนำหลักการ 
Kaizen มาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องผานกิจกรรม ในรูปแบบตางๆ เชน CKP 
Kaizen Newsletter และ CKP Town Hall (Kaizen Cycle 2) เปนตน อีกท้ังบริษัทยังไดคำนึงถึงสภาพแวดลอมในการทำงาน 
โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทและบริษัทยอยไดกำหนดมาตรการดานความปลอดภัยและ 
ชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบดานความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพ 
การทำงานและส่ิงแวดลอมในการทำงานอยางสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ ISO เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน 
ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ และบริเวณโครงการไฟฟาตางๆ ตลอดจนการจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำป 
ใหกับพนักงานของท้ังบริษัทและบริษัทยอยเปนประจำทุกป และกำหนดใหพนักงานใหมตองตรวจสุขภาพกอนปฏิบัติงานดวย 
เพื่อใหมั่นใจไดวาพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณและพรอมปฏิบัติงานในหนาที่ที่จะรับผิดชอบไดอยางเต็มที่และมี
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี 

นอกจากนี้บริษัทยังไดรณรงคสรางจิตสำนึกใหพนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเนนให 
สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได

6) การกำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทกำหนดใหการทุจริตคอรรัปชั่นเปนหนึ่งในปจจัยความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให 
ทุกหนวยงานตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต รวมถึงเฝาระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอน 
การดำเนินงาน โดยคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทยอยจะทำการประเมินความเสี่ยง 
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส และนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
บริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา รวมถึงนำเสนอประเด็นที่นาสนใจและควรเฝาระวังติดตามอยางใกลชิด หากตรวจพบ 
ความเปลี่ยนแปลงหรือขอควรพิจารณาที่มีนัยสำคัญ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอ 
รายงานการพิจารณาประเมินความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
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5 .  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
เนื่องดวยไฟฟาเปนปจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกและยั่งยืนจึงถือเปน 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค บริษัทจึงมุงมั่นในการพัฒนาและสรางสรรคพลังงานที่สะอาดและเปนประโยชนตอสังคม 
และประเทศชาติ โดยการลงทุนในการโครงการไฟฟาพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งลูกคาของบริษัทที่เขาไปลงทุน คือ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และมีภาคประชาชนเปนลูกคาโดยออม ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดตระหนักถึง 
ความสำคัญของลูกคาดวยการปฏิบัติตามขอกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาอยางเครงครัดและบริหารจัดการโครงการไฟฟา 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหสามารถจายไฟฟาไดตามท่ีสัญญากำหนดและเปนการรักษาสัมพันธอันดีกับลูกคา ดังเห็นได 
จากผลประเมินความพึงพอใจที่อยูในระดับดีและระดับดีเยี่ยม เปนตน  

 
6 .  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

ดวยพันธกิจที่จะสรางผลตอบแทนที่ดีมั ่นคงพรอมใหความสำคัญในอันที่จะสรางประโยชนและลดผลกระทบจาก 
โครงการตางๆ ตอส่ิงแวดลอม ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลว โดยทุกโครงการที่บริษัทเขาลงทุนลวนเปนโครงการโรงไฟฟาที่เปนประโยชนตอสังคมและดูแล 
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทมุงเนนลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟาสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่สรางมลภาวะ  
นอยที่สุด และใชทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การลงทุนในโรงไฟฟาพลังน้ำ  
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และโรงไฟฟาระบบพลังงานความรอนรวม เปนตน บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญการใช 
ทรัพยากรอยางคุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกข้ันตอน พรอมมอบนโยบายเพ่ือปลูกจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอม 
ใหพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนควบคุมใหโครงการไฟฟาของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนด 
ดานส่ิงแวดลอมตางๆ รวมถึงหลักเกณฑของมาตรฐาน ISO อยางเครงครัดพรอมฟนฟูสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดความสมดุล 
และการเติบโตของชุมชนควบคูไปกับการคงอยูของสภาพแวดลอมอยางย่ังยืน อีกท้ัง บริษัทใหความสำคัญในเร่ืองความรับผิดชอบ 
ตอความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม จึงกำหนดมาตรการปองกันอันตรายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 
และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟา โดยโครงการโรงไฟฟาทุกโครงการมีการกำหนดนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
รวมทั้งจัดสงพนักงานเขารับการอบรมในเรื่องดังกลาวมีระบบการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลใหฝายบริหารรับทราบ 
อยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังไดนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001 : 2007 / 
ISO 14001 : 2015) มาใชในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตไฟฟาและกระบวนการซอมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมุงเนนใหเกิดความปลอดภัยและใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในโรงไฟฟา และ 
บริเวณโดยรอบโรงไฟฟา สำหรับโครงการที่อยูระหวางการกอสราง บริษัทผูรับเหมามีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้บริษัทมีการประชุมเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมกับผูรับเหมา 
อยางสม่ำเสมอ โดยป 2561 บริษัทไมไดรับรายงานการเกิดอุบัติเหตุข้ันรายแรงของพนักงานหรือเหตุการณท่ีทำใหสงผลกระทบ 
รายแรงตอชุมชน และสิ่งแวดลอมโดยรอบโรงไฟฟา

นอกจากนี้ บริษัทไดดำเนินธุรกิจและจัดกิจกรรมการที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ดังนี้

การดำเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

โครงการไฟฟาพลังน้ำไซยะบุรี มีการออกแบบทางดานวิศวกรรมท่ีเหมาะสม และไดมาตรฐานโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาระดับโลกจากหลากหลายประเทศ ไดแก Pöyry Energy Limited, AF-Consult Ltd.  
จากประเทศสวิตเซอรแลนด Compagnie Nationale du Rhône (CNR) จากประเทศฝรั่งเศส และ ทีมกรุป  
จากประเทศไทย โดยโครงการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเปนท่ียอมรับจากผูผลิตช้ันนำท่ัวโลกโดยผูเช่ียวชาญแตละดาน 
เปนผูพิจารณาคัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณที่สำคัญ เพื่อใหมั่นใจในดานคุณภาพและความปลอดภัยของโครงการ 
ซึ่งโครงการไฟฟาไดออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอมเปนหลักโดยไดจัดทำการศึกษาประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และสังคมโดยไดรับความรวมมือจากบริษัทท่ีปรึกษาช้ันนำท่ีมีประสบการณและมีความเช่ียวชาญดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมรวมกันระหวางผูพัฒนาโครงการผูแทนจาก สปป. ลาว องคกรบริหาร 
สวนทองถิ่น ประชากรในพื้นที่ และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
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-  ประชุมรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมกับการนิคมอุตสาหกรรม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
และการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมและมวลชนสัมพันธ ซึ่งประกอบไปดวย 
กรรมการผูแทนภาครัฐและกรรมการผูแทนโรงไฟฟาเพื่อทำหนาที่สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางโครงการ 
และชุมชนรับเรื่องขอรองเรียน ไกลเกลี่ยและหาขอยุติกรณีมีขอพิพาทปญหาสิ่งแวดลอมระหวางโครงการ 
และชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรอบโครงการ อาทิเชน 
การมอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย  การมอบอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียน และการพา 
ตัวแทนชุมชนสัมพันธเยี่ยมชมโครงการ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนรอบโครงการ 

-  จัดใหมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจำโรงงาน เพื่อทำหนาที่ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการ 
และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช สำหรับการควบคุม บำบัด หรือกำจัดมลพิษอื่นใด เปนตน

การใหความรูและฝกอบรมพนักงานดานสิ่งแวดลอม

นอกจากการการดำเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม บริษัทยังสงเสริมการใหความรู ฝกอบรมแกผูบริหาร 
และพนักงาน โดยในป 2561 จัดใหมีหลักสูตรฝกอบรม เชน หลักสูตรดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดลอมในการทำงาน ผูบริหาร หัวหนางาน พนักงานและลูกจาง หลักสูตรการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หลักสูตร 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของ เชน กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 
รวมทั้งกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป นอกจากนี้ จัดใหมีการประชาสัมพันธ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดลอมในชองทางตางๆ และการจัดทำสถิติอุบัติเหตุและปายแสดงสถิติรายงานอุบัติเหตุ เปนตน รวมทั้งบริษัท 
จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อทำหนากำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานใหเกิดความปลอดภัย 
ตรวจสอบสภาพการทำงานเครื่องจักรใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยพรอมใชงาน รายงานการประสบอันตราย สงเสริมและ 
สนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน รวมท้ังการใหความชวยเหลือเบ้ืองตนกรณีท่ีพนักงานเจ็บปวยหรือประสบ 
อุบัติเหตุจากการทำงาน

โครงการไฟฟาระบบโคเจนเนอเรช่ัน เน่ืองจากเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 
จึงไดดำเนินโครงการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยไดรับอนุญาตจากสำนักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ในป 2561 ไดดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้

- พัฒนาโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา (“Solar Rooftop”) และโครงการไฟฟา 
พลังแสงอาทิตย แบบติดตั้งบนพื้นดิน (“Solar Farm”) เพื่อจำหนายไฟฟาใหแกผูประกอบการภาคเอกชน รวม 
6 โครงการ คิดเปนกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต โดยโครงการ Solar Rooftop ไดปฏิบัติตาม 
มาตรการดานการออกแบบติดต้ังและการจัดการขยะและกากของเสียสำหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย และมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมสำหรับผูประกอบกิจการ 
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Mini COP) สำหรับโครงการ Solar Farm ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (COP) 

โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย นอกจากเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยซึ่งเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมแลว ยังดำเนินโครงการตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด นอกจากนี้ในป 2561 ไดดำเนิน 
กิจกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้
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7 .  การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคกรภาคธุรกิจไทย และเปน 

หนวยหนึ่งของสังคมที่มีหนาที่ตองดำเนินธุรกิจดวยสำนึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาองคกรยั่งยืน 
ควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟาท่ีหลากหลายเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรง 
ดานพลังงานใหกับประเทศและมุงเนนโครงการไฟฟาที่มีรูปแบบโครงการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมทุมเทปฏิบัติงาน 
อยางเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจายไฟฟาใหกับประเทศ ดวยมุงหวังเปนกลจักรหนึ่งที่จะเปนแรงขับเคลื่อนและพัฒนา 
ประเทศใหกาวหนารวมกับทุกภาคสวนตอไป 

นอกจากการคำนึงถึงประโยชนที่สังคมไดรับผานการดำเนินธุรกิจของบริษัทแลว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรม 
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการไฟฟาตางๆ 
ท่ีบริษัทเขาลงทุนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาของชุมชนใกลเคียงและปลูกฝงสำนึกการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและจิตสาธารณะ

 
8 .  การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรม   

บริษัทสนับสนุนการสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แมบริษัทจะไมไดเปนผูผลิตเทคโนโลยี 
แตบริษัทมุงม่ันในการถายทอดองคความรู ประสบการณ และความสำเร็จในดานตางๆ ใหแกทุกภาคสวน รวมถึงการเผยแพร 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงาน และการใชพลังงาน 
อยางคุมคา ซึ่งมีความจำเปนตอเสถียรภาพดานพลังงานของประเทศในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทในเครือเขารวม 
ในกิจกรรมตางๆที่มีสวนเผยแพรความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานพลังงานตางๆอยางสม่ำเสมอ โดยในป 2561 
บริษัทสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรและสัมมนา อาทิเชน สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟาจาก 
พลังงานแสงอาทิตยแบบหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating) หลักสูตร เซลลแสงอาทิตยแบบเพอรอฟไกต : 
ศักยภาพและทิศทางในประเทศไทย หลักสูตร Environmental and Social assessment in power energy project  
และหลักสูตร Managing Cyber Risk เปนตน
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กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทไดรวมสนับสนุน 

บริษัทใหความสำคัญกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมดวยการทำงานบนความสัมพันธที่ยั่งยืน เพราะเราตระหนักเสมอวา 
เราเปนสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน บริษัทไมเพียงแตสนับสนุนชุมชนรอบๆ โรงไฟฟาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แตยังสรางเสริม 
ใหชุมชนหางไกล และสังคมในประเทศของเราไดมีชีวิตความปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) และกลุม 
บริษัทในเครือ ไดแก บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด 
บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด และ    
บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด รวมเปนเจาภาพ 
ทอดกฐินสามัคคี ป 2561 ณ วัดอัมพวันมวงนอย 
บานอัมพวัน-บานหนองมวง จังหวัดกาฬสินธุ 
ในวันอาทิตยที ่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อบูรณปฏิสังขรณอุโบสถหลังเกา 
สรางพระพุทธรูปปางเปดโลก (หลวงพอศรีสุวรรณ 
โพธิญาณ) เนื้อเงิน หลวงพอพระใส และสราง 
โรงกรองน้ำเพื ่อใหพุทธศาสนิกชนไดระลึกถึง 
พระคุณขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดจน 
เปนที่กราบไหวสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน 
ทั้งหลาย 

กิจกรรมรวมสืบสานพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี ป 2561 ณ วัดอัมพวันมวงนอย จังหวัดกาฬสินธุ

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท 
บางเขนชัย จำกัด ไดมอบเครื่องคอมพิวเตอร 
พรอมซอฟตแวรจำนวน 10 เคร่ือง ใหแกโรงเรียน 
บานโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎรสามัคคี) ตำบลโคกไทย 
อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปนสื่อ 
การเรียนการสอนใหกับเด็กนักเรียนไดมีโอกาส 
คนควาหาความรูนอกเหนือจากความรูในตำราเรียน 

กิจกรรมมอบเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวรใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎรสามัคคี) 
ตำบลโคกไทย อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
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นอกจากความมุ งมั ่นที ่จะสรางผลตอบแทนที ่ดีแลว  
บริษัทไดตระหนักถึงปญหาความขาดแคลนในพ้ืนท่ีหางไกล 
บริษัทจึงไดคืนกำไรสูสังคมโดยการนำความรูดานวิศวกรรม 
พลังงานเขามาประยุกตใชในการแกไขจัดการปญหา 
ความขาดแคลน โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
และความสามารถดานวิศวกรรม จึงเปนที่มาของกิจกรรม 
เพ่ือสังคมโครงการห่ิงหอยป 1 ท่ีผูบริหารมีแนวคิดตองการ 
ทำประโยชนเพ่ือสังคม โดยการนำความรูทางดานวิศวกรรม 
ขององคกรมาปรับใช เพื่อชวยแกไขปญหาและบรรเทา 
ความขาดแคลน โดยไดทำการจัดสรางอาคารเรียนพลังงาน 
แสงอาทิตย ณ หมูบานปูคำนอย และกังหันน้ำผลิตไฟฟา          
ณ หมูบานแมปะกลาง อ.สบเมย จ.แมฮองสอน สูโครงการ 
ห่ิงหอยป 2 ซ่ึงเปนโครงการตอเน่ือง สำหรับการดำเนินงาน 
โครงการหิ่งหอยป 2 ไดมีการจัดตั้งคณะทำงานและ 
ที่ปรึกษา โดยมีการวางแผนการทำงาน กำหนดขั้นตอน 
การทำงานรวมกัน และมีการประสานงานกับศูนยการเรียน 
อยางใกลชิด เพื่อใหการทำงานเปนไปอยางราบรื่นและมี 
ประสิทธิภาพ 

โครงการห่ิงหอยป 2 บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย ไดรวมกันดำเนินการจัดสรางฝาย 
กระสอบทรายพรอมโซลารปม บอเก็บน้ำพลังแสงอาทิตย 
ขนาด 45 ลบ.ม. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตย 
ขนาด 6 กิโลวัตต  เทพื้นอาคารเรียน 4 หอง โรงอาหาร 
1 โรง และ โรงครัว 1 โรง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนใหแก  
ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแมเหลอ 
ตำบลเสาหิน อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
โดยมีวัตถุประสงคในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน 
เพื่อสังคมโดยการใหความชวยเหลือ สนับสนุน และ 
แกไขปญหาความขาดแคลนของชุมชนในพื้นที่หางไกล 
ดวยนวัตกรรมทางดานวิศวกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่อยางยั่งยืน

กิจกรรมโครงการห่ิงหอยป 3 ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแมมุใน บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) 
อุปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
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ในวันท่ี 25 มกราคม 2561 ตัวแทนของ บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด 
(มหาชน) ไดมีโอกาสเขารวมตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เม่ือคร้ังเสด็จพระราชดำเนินในการตรวจเย่ียม 
ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแมมุใน พรอมกันนั้น 
ไดมีการถวายรายงานเบ้ืองตนเพ่ือขอพระราชทานพระราชานุญาต 
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate Social Responsibility) 
ซ่ึงนับเปนปท่ี 3 ท่ีทางบริษัทมุงม่ันตอบแทนกลับสูสังคม บริษัท 
จึงไดประสานไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ขอดำเนินการกอสรางอาคารเรียน และอาคารประกอบตางๆ ใหแก 
ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแมมุใน ตำบลแมนาจร 
อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ภายใตผลงานการออกแบบ 
ของสถาปนิกที่เปนพนักงานของบริษัททั้งหมด ผานแนวคิด 
การประหยัดพลังงานที่มีการออกแบบตั้งอาคารเรียนใหขวาง 
ทิศทางลม เพื่อใชการไหลผานของลมใหเกิดประโยชน หลังคา 
อาคารเรียนโปรงแสงเพื่อลดการใชไฟฟา แตใชพลังงานจาก 
แสงอาทิตยใหความสวางแทนหลอดไฟ การติดตั้งถังกักเก็บน้ำ 
สำรองเพื ่อการอุปโภคโดยอาศัยหลักแรงโนมถวงของโลก 
ระบบโซลารเซลลที ่ใชเปนไฟสองสวางถนนในเวลากลางคืน 
โดยรายละเอียดในการกอสรางอาคารทั้งหมดมีดังนี้

1. อาคารบานพักครู พรอมหองน้ำ ขนาดพ้ืนท่ี 140 ตารางเมตร 
2. อาคารเรือนนอนนักเรียน พรอมหองน้ำ ขนาดพื้นที่ 225 

ตารางเมตร 
3. โรงอาหาร ขนาดพื้นที่ 96 ตารางเมตร 
4. อาคารเรียนพรอมหองน้ำ ขนาดพื้นที่ 335 ตารางเมตร 
5. ลานหนาเสาธง ขนาดพื้นที่ 160 ตารางเมตร

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 บริษัทไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน 
เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
บานแมมุใน บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ 
ถือเปนพระมหากรุณาธิคุณและเปนเกียรติประวัติสูงสุดแก 
ศูนยการเรียน บริษัท ผูบริหาร และพนักงาน โครงการห่ิงหอยป 3 น้ี 
เปนโครงการที่บริษัทไดเชิญชวนใหพนักงานในกลุมที่มีจิตอาสา 
จำนวน 200 คน เขารวมกิจกรรม เน่ืองจากบริษัทไดใหความสำคัญ 
กับการสรางให CSR อยูใน DNA ขององคกร เพื่อสรางมูลคาของ 
CSR และใหผลท่ีย่ังยืนตอองคกร จึงเปนข้ันกวาของการดำเนินงาน 
เพื่อสังคมในแบบเดิม นั่นคือการมีสวนรวมของพนักงานที่ออก 
มาจากจิตใจ เปนการสรางคานิยมการมีสวนรวมดวยจิตสำนึกทั้ง 
กระบวนการของสังคม ท้ังภายนอกและภายในองคกรแบบคูขนาน 
โดยถือเปนหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท เพื่อมุงสรางวัฒนธรรม 
องคกรเพื่อสังคม จนเกิดเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนการ 
สรางวัฒนธรรมองคกรใหเกิดความสามัคคีรวมกัน ดวยการใช 
กิจกรรมสาธารณประโยชนเพ่ือสังคมมาเปนแกนหลักในการดำเนิน
กิจกรรมดังกลาว
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คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน สอบทาน 
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหนาท ี ่สอบทานระบบ 
การปฏิบัติงานในฝายตางๆ ของบริษัท เพื่อใหความเชื่อมั่นวา 
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม และมี 
ประสิทธิผล โดยครอบคลุมการควบคุมภายในดานการดำเนินงาน 
(Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) 
และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
(Compliance Control) และรายงานผลการตรวจสอบตอ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัท 
และบริษัทยอย ตามแผนงานตรวจสอบภายในที่ไดรับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอางอิงตามกรอบแนวทาง 
การควบคุมภายในที่ดีของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO)  
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการพิจารณา 
คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมถึงคาตอบแทน 
ผู สอบบัญชี พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทใหมี 
ความถูกตอง ครบถวน ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ  
เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดพิจารณาและประเมิน 
ระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร 
และพิจารณารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
โดยใชแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กำหนดซึ่งมี 5 องคประกอบ คือ สภาพแวดลอมการควบคุม 
การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ 
เห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ 
และเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอ 
ท่ีจะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบ 
ควบคุมภายในเรื ่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน 
ของบริษัทและบริษัทยอยใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท 
และบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนำไปใชในทาง
มิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแยงอยางเพียงพอแลว นอกจากน้ี ในปท่ีผานมา 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไมไดรับรายงาน 
วามีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระ 
สำคัญจากผูสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายในแตอยางใด

1. การควบคุมภายใน

บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ ้นตรงตอ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื ่อทำหนาที ่สอบทานระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัทใหมีความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแตงตั้ง 
นางสาวจิราภรณ พฤทธิประเสริฐ เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี 
ความเห็นวาเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ 
การทำงานดานการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียว
กับบริษัท เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี ่ยวของกับ 
การปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน  อีกทั้งยังไดรับวุฒิบัตร 
ผูตรวจสอบภายในวิชาชีพแหงประเทศไทย (Certified Professional 
Internal Auditor of Thailand) มีความเขาใจในกิจกรรมและ 
การดำเนินงานของบริษัท สามารถปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวไดอยาง 
เหมาะสมเพียงพอ ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติแตงต้ัง ถอดถอน 
โยกยายผูดำรงตำแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท 
จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติ 
ของผูดำรงตำแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร 
แนบ 3 แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1) 
ของบริษัท

3. หัวหนางานตรวจสอบภายใน

บริษัทมอบหมายให นางสาวรุจิรา ชวยบำรุง ดำรงตำแหนง 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ – สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ 
เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงาน
ทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยคุณสมบัติ
ของผูดำรงตำแหนงหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท ไดปรากฏอยูในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการ 
ขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

4. หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทใหความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยง
มาใชในการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการมอบหมายให 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงทำหนาที ่
กำกับดูแลและสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง พิจารณา 
ความเสี่ยงสำคัญที่สอดคลองกับธุรกิจของบริษัท คณะทำงาน 
บริหารความเสี่ยงประกอบดวยฝายบริหารจากทุกสายงาน 
รับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเปนรายป 
โดยพิจารณาปจจัยเสี่ยง วิเคราะหผลกระทบและโอกาสที่จะ 
เกิดข้ึน รวมท้ังกำหนดมาตรการจัดการความเส่ียง และรายงาน 
การบริหารความเส่ียงเปนรายไตรมาส เพ่ือประเมินและติดตาม 
มาตรการจัดการความเส่ียงวายังเปนปจจุบันและสามารถจัดการ 
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยแตงตั้งผูมีความรู 
ความสามารถทำหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบริหารความเส่ียงรับผิดชอบในการติดตามผลการปฎิบัติงาน 
และรายงานผลตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเส่ียง เพ่ือพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม และรายงาน 
ตอคณะกรรมการเพ่ือรับทราบตอไป

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
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คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิ 
และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งเปนกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 ทาน 
โดยมี นายเตชะพิทย แสงสิงแกว เปนประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อรามวารีกุล และนายประเวศ  อิงคดาภา 
เปนกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี นายเตชะพิทย แสงสิงแกว พนจากตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เปนตนไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแตงตั้ง 
ดร.จอน วงศสวรรค เขารับตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระทดแทนตำแหนงเดิมที่วางลง 
ใหมีผลตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยมีหัวหนางานตรวจสอบภายในทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามขอบเขต หนาที ่ และความรับผิดชอบ ที ่ไดรับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดไวอยางเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลอง 
กับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกัน 
จำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ 
อยางอิสระในขอมูลที่มีสาระสำคัญของการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น โดยสรุปสาระสำคัญ 
การปฏิบัติหนาที่ได ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมกับ 
ผูสอบบัญชี และฝายบริหาร รวมทั้งสอบถามผูสอบบัญชีเรื่องความถูกตองครบถวน เชื่อถือไดตามที่ควร 
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางถูกตอง เพียงพอ 
และทันเวลา ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไดรายงานความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 
บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เชื่อถือได และเปดเผยอยางเพียงพอ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทำหนาที ่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยางอิสระ 
และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม  

3. สอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน 
และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งใหขอแนะนำ 
ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวางานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงาน 
อยางเปนอิสระ สามารถเพิ่มคุณคาและชวยปรับปรุงการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท

4. สอบทานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ  
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบ 
รวมถึงภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสัญญากับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 
บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆที่เกี่ยวของอยางถูกตองเหมาะสม และทันเวลา

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทาน และใหความเห็นตอการเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนกฎเกณฑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นในป 2561 มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอการดำเนินธุรกิจ 
ของบริษัท ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและครบถวน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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จากการปฏิบัติงานตามขอบเขต หนาที ่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางเปนอิสระในการใหความเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ 
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัท 
มีความถูกตอง เชื่อถือได สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย และขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน

     
        (ดร. วิชาญ อรามวารีกุล)
                    กรรมการตรวจสอบ

6. พิจารณา คัดเลือก/เลิกจาง เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาของผูสอบบัญชี และความเหมาะสมของคาสอบบัญชี 
ของบริษัทและบริษัทยอย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
มีความเปนอิสระ มีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การใหคำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี 
การรับรองงบการเงินไดทันเวลา จึงเห็นควรใหเสนอแตงต้ัง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 5813) หรือ นางสาวศิราภรณเอ้ืออนันตกุล  (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844) หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ 
(ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523) คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในป 2562 ทั้งนี้ผู สอบบัญชีดังกลาวเปนผูสอบบัญชีตามรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยจะนำเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา และขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย 
กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน โดยมีนายณรงค แสงสุริยะ 
เปนประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ดร. วิชาญ อรามวารีกุล และนายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย  
เปนกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และแตงตั้งผูมีความรูความสามารถเปนเลขานุการคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ 
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดไวอยางเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ในป 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ไดประชุมรวมกัน 
จำนวน 4 ครั้ง โดยเขารวมครบองคประชุมทุกครั้ง  เพื่อพิจารณาและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตามหลัก 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยสรุปสาระสำคัญ 
การปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้

ดานบรรษัทภิบาล
1. พิจารณาการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสของกรรมการ และผูบริหารในการรายงานผลการซ้ือ-ขาย/เปล่ียนแปลง 

การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษัทท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  

2. สนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใชพิจารณาผล 
การปฏิบัติงานในปที่ผานมา และแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
สำหรับบริษัทจดทะเบียน ในป 2561 เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงแบบประเมินประกอบดวย 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการชุดยอยรายคณะ และคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล 

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

4. ใหคำปรึกษาแกคณะทำงาน และติดตามผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยสมาคม 
สงเสริมผูลงทุนไทย เพื่อสงเสริมใหมีการจัดประชุมที่คำนึงถึงสิทธิของผูถือหุนตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี 
โดยในป 2561 บริษัทไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ ้นจากป 2560 ที่ไดคะแนน 98 คะแนน โดย 
การประเมินประจำป 2561 มีบริษัทจดทะเบียนเขารวมประเมิน 657 บริษัท ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 
รอยละ 92.42 สูงขึ้นจากป 2560 ที่คะแนนเฉลี่ย 91.97

5. ใหคำปรึกษาแกคณะทำงาน และติดตามการเตรียมความพรอมในการเขารับการประเมินจากโครงการสำรวจ 
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) 
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในป 2561 บริษัทไดผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม 
ที่รอยละ 90 อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” ซึ่งสูงกวาป 2560 ที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 84 อยูในเกณฑ “ดีมาก” 
โดยบริษัทไดรับผลการประเมินทุกหมวดสูงกวาผลการประเมินเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม 

6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหมั่นใจวา 
บริษัทไดปฏิบัติและเปดเผยขอมูลไดอยางถูกตอง ครบถวน และสอดคลองตามกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

7.  รายงานผลการปฏิบัติงานดานการกำกับดูแลกิจการตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นวา บริษัทไดยึดมั่นในการใหความสำคัญ  
ตอการดำเนินธุรกิจอยางถูกตองและโปรงใส คำนึงถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการปลูกฝงใหพนักงาน 
ทั้งองคกรมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อยางไรก็ตามคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบริหารความเส่ียง ยังคงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ ควบคูไปกับการเติบโตของกลุมบริษัทตอไป

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงมีความม่ันใจวา การบริหารความเส่ียงของบริษัทน้ันครอบคลุม 
ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยมีการดำเนินงานที่ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคลองกับ 
นโยบายการบริหารจากคณะกรรมการและหลักการที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

     
        (นายณรงค  แสงสุริยะ)
                ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดานบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคน 

ในบริษัทใหเปนทิศทางเดียวกัน  ซึ่งนโยบายบริหารความเสี่ยงผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจวา มีการระบุความเสี่ยง 

ครอบคลุมทั้งปจจัยภายในและภายนอก ที่อาจสงผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณา 
มาตรการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่บริษัทยอมรับได    

3. ควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลการบริหารความเส่ียงเปนรายไตรมาส โดยไดรับรายงานการบริหารความเส่ียง 
จากฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้เพื ่อใหมีการดำเนินงานสอดคลองกับนโยบายการบริหาร 
จากคณะกรรมการ โดยมอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายในทำการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
และรายงานผลตรงตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

4.  รายงานผลการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส
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คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ทาน 
ประกอบไปดวยกรรมการอิสระ 2 ทาน และ กรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน โดยมี ดร.วิชาญ อรามวารีกุล 
ดำรงตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน นายประเวศ อิงคดาภา และนายประเสริฐ มริตตนะพร 
เปนกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  และแตงตั้งใหผูบริหารระดับสูงเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎบัตรและขอบเขตหนาที่ตามที่ไดรับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการ ในป 2561 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจำนวน 
4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตางๆ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพนตำแหนงตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ ความรูความสามารถที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลงานในรอบป 2560 
ท่ีผานมา สำหรับป 2561 มีกรรมการครบกำหนดพนตำแหนงตามวาระท้ังส้ินจำนวน 4 คน เน่ืองจากบุคคลดังกลาว 
เปนผูมีความรูความสามารถที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท  จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบและเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั ้งบุคคลดังกลาว 
กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
อนุมัติแตงตั้งกรรมการซึ่งพนตำแหนงตามวาระทั้งสิ้นจำนวน 4 คน ที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดำรงตำแหนง 
ในคณะกรรมการชุดยอยตามที่ไดดำรงตำแหนงเดิมอยูกอนหนาตอไปอีกวาระหนึ่ง 

2. พิจารณากำหนดรางวัลประจำป 2560 และคาตอบแทนประจำป 2561 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดยอย 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการโดยรวม รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู 
ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
เห็นชอบและเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกำหนดรางวัลประจำป 2560 และคาตอบแทนประจำป 2561 
สำหรับกรรมการ

3. พิจารณากำหนดรางวัลประจำป 2560 และคาตอบแทนประจำป 2561 สำหรับกรรมการผูจัดการโดยคำนึงถึง 
ความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในกลุม 
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกำหนดรางวัลประจำป 2560 และคาตอบแทนประจำป 2561 สำหรับกรรมการ 
ผูจัดการ

4. พิจารณาแตงต้ังประธานกรรมการกลับเขาดำรงตำแหนงประธานกรรมการอีกวาระหน่ึง เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ 
บริษัท จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้งประธานกรรมการกลับเขา 
ดำรงตำแหนงประธานกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง

5. พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนใหมีรูปแบบและหัวขอเปนไปในทิศทาง 
เดียวกันและสอดคลองตามหลัก CG Code และหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ประกาศใชในปจจุบัน 
และเพื ่อประกาศใช เป นแนวทางการปฎิบ ัต ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา 
และกำหนดคาตอบแทนดังกลาว

6. พิจารณาแตงตั ้ง ดร. จอน วงศสวรรค ซึ ่งเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ 
กำกับตลาดทุนและมีความเหมาะสมทั้งดานคุณวุฒิและวัยวุฒิ อีกทั้งไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
เขาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทนตำแหนงเดิมที่วางลง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 
24 ธันวาคม 2561 จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง ดร. จอน วงศสวรรค  
เขาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรอบคอบ 
โปรงใส เที่ยงธรรม และเปนอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท 
และผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสำคัญ

     
        (ดร. วิชาญ อรามวารีกุล)
                        ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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บริษัทและบริษัทยอยมีการทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2561 ภายใตหลักการพิจารณา 
การเขาทำรายการ ดังนี้

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย กับ บริษัทหรือบุคคลที่ 

เกี่ยวโยงกัน มีเงื่อนไขการคาทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณ 
เดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คูสัญญาอีกฝายมีสถานะเปนบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง (Arm’s Length Basis) และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท และบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน         

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน  

นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทคาดวาในอนาคตจะมีการทำรายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก โดยสวนใหญจะเปนรายการตอเนื่อง 

จากรายการในปจจุบัน เชน สัญญาซอมบำรุง สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติและน้ำดิบ สัญญาจางบริหาร เปนตน 
โดยจะเปนไปตามลักษณะการคาปกติและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งกำหนดให 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นการทำรายการประเภทดังกลาววามีความจำเปน สมเหตุสมผล 
ในการเขาทำรายการ และราคาท่ีกำหนดมีความเหมาะสมเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 
เพื่อมิใหมีเงื่อนไขแตกตางจากการทำรายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก และเปนไปตามหลักเกณฑ 
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก 
ผูสอบบัญชีของบริษัทแลว

1. พิจารณาวารายการท่ีเกิดข้ึนเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ระหวาง บริษัท บริษัทยอย กับบริษัท/บุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสีย ตามคำนิยามบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

2. กรณีท่ีเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน คำนวณมูลคารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และเปรียบเทียบกับสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ  
(Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งแบงออกเปน 5 ประเภทใหญ ไดแก รายการธุรกิจ 
ปกติของบริษัท รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยระยะสั้น รายการเกี่ยวกับ 
สินทรัพยหรือบริการ และรายการความชวยเหลือทางการเงิน  

3. กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัท 
อนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการ โดยรายการดังกลาวตองเปนรายการ 
ตามเงื่อนไขการคาทั่วไป คือ เงื่อนไขการคาที่มีราคาและเปนธรรม ไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ทั้งนี้ 
รายการที่ผานการพิจารณาโดยฝายบริหารจะตองสรุปรายการดังกลาว ใหคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

4. กรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่น จะพิจารณาขนาดรายการแตละประเภทและอำนาจดำเนินการ 
ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งทุกรายการตองผานการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเขาทำรายการ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสำคัญเสมือนกับการทำรายการ 
กับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) เพื่อใหเกิดความโปรงใส ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
และเปนประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุนทุกราย และนำเสนอรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท 
หรือผูถือหุนตามลักษณะและขนาดรายการแตละประเภท โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียกับการทำรายการระหวางกัน 
จะไมสามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวของได  
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บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงาน 
ประเภทตางๆ และใหบริการงานที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟา

SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟา 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)

NN2 เปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาจากโครงการไฟฟาพลังน้ำ 
โดยเปนผูไดรับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทาน 
โครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีกำลังการผลิตไฟฟา   
615 เมกะวัตต โดยโครงการตั้งอยูที่แขวงไซสมบูน นครหลวง 
เวียงจันทน สปป.ลาว

B IC  ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ 
จากโครงการโรงไฟฟาระบบโคเจนเนอเรช่ันโดยใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื ้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟารวม 238 เมกะวัตต   
( BIC1 : 118 และ BIC2 : 120) และไอน้ำ 19.6 ตันตอชั่วโมง 
(สำหรับ BIC1)โครงการตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

BKC  เปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟา 
พลังแสงอาทิตย มีกำลังการผลิตไฟฟา 8 เมกะวัตต โครงการ 
ตั้งอยูที่ อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เปนบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟา

เปนบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟา

เปนบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟา

เปนบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟา

เปนบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟา

สัดสวนถือหุน

ถือหุนรอยละ 56 โดย CKP

ถือหุนรอยละ 75 โดย SEAN
(สัดสวนการถือหุนโดยออมของ  
CKP ใน NN2 เทากับรอยละ 42)
NN2 เปนบริษัทแกนของ CKP

ถือหุนรอยละ 65 โดย CKP

ถือหุนรอยละ 100 โดย CKP

ถือหุนรอยละ 100 โดย CKP

ถือหุนรอยละ 100 โดย CKP

ถือหุนรอยละ 100 โดย CKP

ถือหุนรอยละ 100 โดย CKP

ถือหุนรอยละ 100 โดย CKP

บริษัท

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) 
(CKP หรือ บริษัท)

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด  
(SEAN)

บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด  (NN2)

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  
(BIC)

บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

บริษัท ซีเคพี โซลาร จำกัด 

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร จำกัด 

บริษัท อพอลโล พาวเวอร จำกัด 

บริษัท วิส โซลิส จำกัด 

บริษัท โซเล พาวเวอร จำกัด 

ประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)  และบริษัทยอย
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1. รายการระหวาง CKP และบริษัทยอย กับ บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
ขนาดใหญในประเทศและภูมิภาคอยางครบวงจร และเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ CKP เนื่องจาก CK เปนผูถือหุน 
รายใหญของ CKP โดย CK ถือหุน CKP ในสัดสวนรอยละ 27.221 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว ของ CKP 
ทั้งนี้ CK และ CKP มีกรรมการรวมกันจำนวน 4 ราย ไดแก (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย (2) นายณรงค แสงสุริยะ           
(3) นายประเสริฐ มริตตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย

รายละเอียดของรายการระหวางกันสำหรับป 2561

การเชาพื้นที่สำนักงานบริษัทและบริการ
ส่ิงอำนวยความสะดวกในอาคารวิริยะถาวร

•  คาเชาพื้นที่สำนักงาน

•  เจาหนี้อื่น

•  ลูกหนี้เงินประกัน

การเชาพื้นที่ Virtual Private Server

•  คาเชา

•  เจาหนี้อื่น

การจางรับเหมากอสราง

•  ตนทุนโครงการระหวางกอสราง

•  เจาหนี้คากอสราง

10.36

 0.38

2.05

0.60

0.05

-

-

7.28

 1.03

2.05

0.60

0.11

896.00

11.97 

CKP ไดใชพื้นที่ชั้น CH, ชั้น 18, ชั้น 20 และ BIC 
ไดเชาพื้นที่ชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK 
โดยอัตราคาเชาพื้นที่สำนักงานและคาสาธารณูปโภค 
เปนอัตราปกติที่ CK เรียกเก็บจากผูเชาทั่วไป

BIC ไดเชาพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB 
ระยะเวลา 1 ป นับต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2558 หรือ 
ตามระยะเวลาการเชาท่ีอาจขยายออกไปเน่ืองจากการ 
ตออายุสัญญา โดยหากคูสัญญาไมมีการบอกเลิกสัญญา 
ใหถือวาสัญญามีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป 
โดยอัตราคาเชาเปนอัตราปกติที่ CK ใหเชากับลูกคา 
ท่ัวไป และพิจารณาถึงความปลอดภัยของขอมูลท่ีจัดเก็บ

BIC วาจางให CK ออกแบบดำเนินงานดานวิศวกรรม 
ผลิต จัดซื้อ จัดหามาให กอสราง ติดตั้ง และ 
ดำเนินการทดสอบ (Commission) สำหรับโครงการไฟฟา 
ระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC2) 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ

หมายเหตุ : 1  ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนลาสุดของบริษัท วันที่ 28 ธันวาคม 2561
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2. รายการระหวาง CKP และบริษัทยอย กับ บริษัท ช.การชาง (ลาว) จำกัด (CHK)

CHK เปนบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแหง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางใน สปป.ลาว เนื่องจาก CHK 
ถือหุนทั้งหมดโดย CK จึงทำให CHK เปนผูเกี่ยวของของ CK ดังนั้น CHK กับ CKP จึงมีผูถือหุนรายใหญรวมกัน และ 
CHK เขาขายเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ CKP ทั้งนี้ CHK และ CKP ไมมีกรรมการรวมกัน 

3. รายการระหวางบริษัทยอย กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) 

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายน้ำประปา เนื่องจาก TTW เปนหนึ่งในผูถือหุนรายใหญของ CKP โดย TTW ถือหุน 
CKP ในสัดสวนรอยละ 25.311 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลวของ CKP ดังนั้น TTW จึงเขาขายเปนบริษัท 
ที่เกี่ยวของกันกับ CKP ทั้งนี้ TTW และ CKP มีกรรมการรวมกันจำนวน 1 ราย ไดแก นายปลิว ตรีวิศวเวทย 

การวาจางปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟา
และกอสรางสถานีไฟฟายอยนาบง
230/500 กิโลโวลต 

•  ตนทุนโครงการระหวางกอสราง

•  เจาหนี้คาโครงการ

การวาจางซอมทางระบายน้ำ (Spillway)

223.66

-

-

1,345.94

49.18

5.14

NN2 ไดวาจาง CHK ดำเนินการปรับปรุง ยกระดับ 
และกอสรางสถานีไฟฟายอยนาบงใหเปนระดับ    
500 กิโลโวลต ระยะเวลากอสรางแลวเสร็จภายใน 
เดือนพฤษภาคม 2561 โดยเปนการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
สัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. เพ่ือใหสถานีไฟฟายอย 
นาบงสามารถรองรับโครงการไฟฟาตางๆ ใน สปป.ลาว 
ที่มีสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ได

NN2 ไดวาจาง CHK ซอม Spillway ที่เกิดการชำรุด 
โดย CHK ไดดำเนินการซอมแซมเสร็จเปนท่ีเรียบรอย 
และสงมอบงานใหกับ NN2 แลวเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2560

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ

การซื้อขายน้ำประปา 

•  คาน้ำประปา

•  คาบำบัดน้ำเสีย

•  เจาหนี้การคา

45.88

2.97

4.47

34.76

 2.42

8.16

BIC ไดทำสัญญาซ้ือขายน้ำประปา (อัตราคาน้ำประปา 
ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) 
และบำบัดน้ำเสีย กับ TTW สำหรับโครงการ BIC1 
และ BIC2 ตั้งแตชวงดำเนินการกอสราง และเริ่มเปด 
ดำเนินการจนถึงปจจุบัน รายการดังกลาวเปนการซ้ือขาย 
น้ำประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเปน 
รายการที่มีการจายตามสัญญา

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ
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4. รายการระหวาง CKP กับ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
BEM ดำเนินธุรกิจเปนผูดำเนินการกอสรางและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางดวนขั้นที่ 2) และสวนตอขยายตางๆ 
และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน เนื่องจาก BEM เปนหนึ่งในผูถือหุนรายใหญของ CKP โดย BEM 
ถือหุน CKP ในสัดสวนรอยละ 17.831 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลวของ CKP ดังนั้น BEM จึงเขาขาย 
เปนบริษัทท่ีเก่ียวของกันกับ CKP ท้ังน้ี BEM และ CKP มีกรรมการรวมกันจำนวน 1 ราย ไดแก นายปลิว ตรีวิศวเวทย

เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน XPCL 

•  เงินลงทุนในบริษัทรวม 2,065.00 - เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2561 ของ CKP ไดมีมติอนุมัติการซ้ือหุนของ 
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด (“XPCL”) สัดสวน 
รอยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเปนมูลคา 
รวมประมาณ 2,065.00 ลานบาท จาก BEM ทั้งนี้ 
ราคาซื้อขายเปนราคาที่ผานการเจรจาตอรองระหวาง 
CKP และ BEM และเปนราคาท่ีสมเหตุสมผล อางอิงได 
จากความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของท้ังผูซ้ือ 
(CKP) และผูขาย (BEM) ท่ีนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
พิจารณาอนุมัติของท้ังสองบริษัท

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ

5. รายการระหวาง CKP กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด (XPCL)
XPCL ดำเนินการโครงการไฟฟาพลังน้ำไซยะบุรี ซ่ึงต้ังอยูใน สปป.ลาว ปจจุบันโครงการไฟฟาพลังน้ำไซยะบุรีอยูระหวาง 
การดำเนินการกอสราง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CKP เปนผูถือหุนรายใหญ XPCL โดยถือหุนรอยละ 37.5 
ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ดังนั้น XPCL จึงถือเปนบริษัทรวมของ CKP ทั้งนี ้ XPCL และ CKP มี 
กรรมการรวมกันจำนวน 2 ราย ไดแก (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย (2) นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย

รายไดบริหารโครงการ 

•  รายไดบริหารโครงการ

•  ลูกหนี้การคา - บริษัทรวม

•  รายไดคางรับ

119.87

11.38

0.07

105.01

 10.26

-

XPCL ไดทำสัญญาวาจาง CKP ในการบริหารจัดการ 
โครงการไฟฟาพลังน้ำไซยะบุรี โดย CKP จะใหการ 
สนับสนุน XPCL ทั้งในดานบุคลากรผูมีประสบการณ 
และมีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ ใหคำปรึกษา 
และสนับสนุนงานดานตางๆ อาทิ การใหคำปรึกษา 
ทางวิศวกรรม การบริหารจัดการบุคลากร การดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจาง การบริหารเงิน การจัดทำบัญชี เปนตน 
ทั้งนี้ การกำหนดคาบริหารโครงการ ไดผานการเจรจา 
ตอรองและพิจารณาโดยผูมีอำนาจอนุมัติแลว ซ่ึงราคา 
ดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจาก 
ไดเทียบเคียงและอางอิงจากอัตราคาจางบุคลากรที่มี
ประสบการณในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ
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6. รายการระหวางบริษัทยอย กับ บริษัท พีที จำกัดผูเดียว (PT)
PT ถือหุนรอยละ 5.33 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแลวใน SEAN ซึ่ง SEAN เปนบริษัทยอยของบริษัท PT 
ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทตางๆ ในสปป.ลาว เนื่องจากกรรมการของ PT เปนผูเกี่ยวของของกรรมการ CKP 
1 ราย ไดแก นายแวน ฮวง ดาว ทั้งนี้ PT และ CKP ไมมีกรรมการรวมกัน

7. รายการระหวางบริษัทยอย กับ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)
RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหนาที่เปนแกนนำของกลุมบริษัท RATCH 
ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและแผนกลยุทธตางๆ ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาและการขยายกิจการ 
ที่มุงลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวของ เนื่องจาก RATCH ถือหุนรอยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียน        
ของ SEAN ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CKP ดังนั้น RATCH จึงเปนผูถือหุนรายใหญใน SEAN และเปนบริษัท 
ที่เกี่ยวของกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไมมีกรรมการรวมกัน 

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก 
โครงการ NN2  (Implementation of 
EMP&RAP during Operation Phase)

•  คาใชจายในการดำเนินการ

•  เจาหนี้การคา

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนา 
คุณภาพ ชีวิตของประชาชนผูไดรับ 
ผลกระทบจากโครงการ NN2
โครงการปลูกยางพาราเพื่อฟนฟูชีวิต 
ความเปนอยูและแผนพัฒนาประชาชน
(Implementation of EMP&RAP during 
Operation Phase) (Para-Rubber)

•  คาใชจายในการดำเนินการ

•  เจาหนี้การคา
 

4.80

7.95

13.00

16.25

5.00

3.15

13.00

3.25

NN2 วาจาง PT เพื่อดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
จัดเตรียมเสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผูไดรับผลกระทบ 
จากการดำเนินโครงการ NN2 ใหอพยพมายังเมืองเฟอง 
รวมถึงฝกอาชีพใหประชาชนตลอดอายุสัมปทาน ซ่ึงเปน 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว

NN2 วาจาง PT ใหดำเนินการฝกอาชีพและฟนฟูชีวิต 
ความเปนอยูใหกับประชาชนที่ไดรับกระทบและอพยพ 
มายังเมืองเฟองเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพื้นที่ 
ซึ ่งไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน 
โดยเปนการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาสัมปทาน

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ

การจางบริหารงาน

•  คาใชจายในการบริหาร

•  เจาหนี้อื่น
-

-

 3.03

0.27

SEAN ไดทำสัญญาระหวางผูถือหุนของ SEAN ไดกำหนด 
เง่ือนไขวา RATCH จะสงบุคลากรรวมปฏิบัติงานในสวน 
การเงินของ SEAN สำหรับโครงการ น้ำงึม 2 เนื่องจาก 
RATCH เปนผูมีประสบการณ และมีความเช่ียวชาญในการ 
บริหารจัดการโครงการไฟฟาพลังน้ำ (ยกเลิกสัญญา ม.ค.61)

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ
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8. รายการระหวางบริษัทยอย  กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)  
   (GPSC) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

GPSC เปนบริษัทในกลุม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหนายไฟฟา ไอน้ำ และน้ำสำหรับอุตสาหกรรม 
ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เนื่องจาก GPSC ถือหุน BIC ในสัดสวน 
รอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ BIC ดังนั้น GPSC จึงเปนผูถือหุนรายใหญของ BIC และเขาขายเปนบริษัท 
ที่เกี่ยวของกันของ CKP ทั้งนี้ GPSC และ CKP ไมมีกรรมการรวมกัน
ปตท. ประกอบกิจการปโตรเลียมและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปโตรเลียม รวมทั้ง 
รวมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียม เนื่องจาก ปตท. ถือหุนรอยละ 22.582 ของทุนจดทะเบียน 
ของ GPSC ปตท. จึงเปนผูถือหุนรายใหญของ GPSC และเขาขายเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ CKP ทั้งนี้ ปตท. และ 
CKP ไมมีกรรมการรวมกัน

การจางท่ีปรึกษางานปฏิบัติการเดินเคร่ือง 
และบำรุงรักษาโครงการน้ำงึม 2
• คาบริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเคร่ือง 

และบำรุงรักษา
25.00 25.00 NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN ไดทำสัญญาบริการ 

ปรึกษางานเดินเคร่ืองและบำรุงรักษาโครงการไฟฟาพลังน้ำ 
น้ำงึม 2 กับ RATCH โดยกำหนดให RATCH เปนท่ีปรึกษา 
เก่ียวกับการพัฒนาโครงการ งานเก่ียวกับเอกสารของสัญญา 
แนะนำดานเทคนิคและการกอสราง การจัดซื้ออะไหล 
และอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ โดยสัญญาจะส้ินสุด 
เม่ือสัญญาซ้ือขายไฟฟาหมดอายุ หรืออัตราผลตอบแทน 
มีคาไมนอยกวาท่ีตกลงกันในสัญญา แลวแตเหตุการณใด 
จะเกิดกอน ท้ังน้ี การกำหนดคาตอบแทนของสัญญาดังกลาว 
ไดผานการเจรจาตอรองและพิจารณา โดยผูมีอำนาจอนุมัติ 
แลว ซึ่งราคาดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากไดเทียบเคียงและอางอิงจากอัตราคาจางบุคลากร
ท่ีมีประสบการณในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ

การซื้อกาซธรรมชาติกับ ปตท. 

•  คาซื้อกาซธรรมชาติ

•  เจาหนี้การคา

3,163.16

302.01

 2,163.19

470.25

BIC ทำสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติกับ ปตท. จำนวน 2 สัญญา 
(สำหรับ BIC1 และ BIC2) โดยสัญญาดังกลาวเปนรูปแบบ 
สัญญามาตรฐานสำหรับการขายกาซธรรมชาติแกโครงการ
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุ 
สัญญา 25 ป นับจากวันท่ีเร่ิมใชกาซธรรมชาติเพ่ือการคา 
โดยสัญญาระบุใหซ้ือกาซธรรมชาติจาก ปตท. ไมต่ำกวา 
รอยละ 85 ของปริมาณรวมท้ังปคำนวณจากสูตรท่ีระบุใน 
สัญญา ซ่ึงราคาตามสัญญาเปนราคาท่ีมีเง่ือนไขทางการคา 
ปกติท่ี ปตท.ขายใหกับโครงการอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันทุกราย

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ

หมายเหตุ : 2 ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 จาก www.set.or.th
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9. รายการระหวาง CKP และบริษัทยอย กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC) 

BLDC ประกอบธุรกิจบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และใหบริการ 
สาธารณูปโภคบางสวนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต้ังอยูบริเวณกิโลเมตรท่ี 4 ถนนอุดม-สรยุทธ (ทางหลวงแผนดิน 
หมายเลขท่ี 308) แยกจากถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32) ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 2 ตำบลคลองจิก และหมูท่ี 16 
ตำบลบางกระส้ัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจาก BLDC และ CKP มีกรรมการรวมกัน 2 ราย ไดแก 
(1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย และ (2) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ดังน้ัน BLDC จึงเขาขายเปนบริษัทท่ีเก่ียวของกันกับ CKP

การเชาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อวางทอกาซ 

•  คาเชาที่ดิน 0.22 0.22 BIC ไดเชาท่ีดินจาก BLDC เพ่ือใชประโยชน ในดานตางๆ 
โดยมีวัตถุประสงคในการกอสราง ขยาย ใชงาน การบริการ 
รักษาและซอมบำรุงระบบทอ (แนวทอกาซธรรมชาติ) 
ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของ BIC โดยเปนราคาที่ BLDC 
เรียกเก็บจากผูเชาพ้ืนท่ีเพ่ือใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน
ในพื้นที่ใกลเคียงกัน

การเชาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อวางทอไอน้ำ และปกเสาไฟฟา 

•  คาเชาที่ดิน 1.32 1.24 BIC ไดเชาที่ดินจาก BLDC เพื่อใชประโยชนในการปก 
เสาไฟฟา 22 กิโลโวลต และวางทอไอน้ำ เพื่อขายไฟฟา 
และไอน้ำใหลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย 
อัตราคาเชาพ้ืนท่ีเปนราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเชาพ้ืนท่ี 
เพื่อใชประโยชนในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกลเคียงกัน

การเชาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ 
เปนพ้ืนท่ีสำนักงานและบานพักพนักงาน 

•  คาเชาที่ดิน - 5.44 BIC ทำสัญญาเชาที่ดินเพื่อวัตถุประสงคในการปลูกสราง 
สำนักงาน และเปนบานพักพนักงานชั่วคราว ในชวงเวลา 
กอสรางโครงการ BIC2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2558  ถึง  31 สิงหาคม 2560 โดยปจจุบัน 
ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จเปนท่ีเรียบรอยและไดทำการ
ร้ือถอนส่ิงปลูกสรางและคืนพ้ืนท่ีดังกลาวใหกับ BLDC แลว

การเชาพื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟา
ใตดิน 115 กิโลโวลต

•  คาเชาที่ดิน 0.90 0.60 BIC ไดเชาที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงคในการ 
ดำเนินการวางระบบสายไฟฟาใตดิน 115 กิโลโวลต 
เพื่อขายไฟฟาใหลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
โดยราคาคาเชาพื้นที่เปนราคาที่ BLDC เรียกเก็บจาก 
ผูเชาพื้นที่เพื่อใชประโยชนในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ 
ใกลเคียงกัน

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ
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บันทึกขอตกลงใชพื้นที่ติดตั้งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQMs)  

•  คาเชาที่ดิน

•  เจาหนี้การคา

0.03

-

0.03

0.02

BIC ไดเชาที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงคในการติดตั้ง 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) 
โดยราคาคาเชาท่ีดินเปนราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเชา 
พื้นที่เพื่อใชประโยชนในพื้นที่ใกลเคียงกัน

การจางบริการ  

•  คาใชจายการบริการ

•  เจาหนี้อื่น

-

-

0.72

0.06

BIC จัดหาบุคลากรที่มีประสบการณเขาดำเนินงาน 
ชั่วคราวในระหวางการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม โดย 
คาจางอางอิงตามอัตราเฉลี่ยของคาจางบุคลากรที ่มี 
คุณสมบัติและปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงดังกลาว

บันทึกขอตกลงใหใชพื้นที่เพื่อวาง
ระบบสายไฟฟา 22 กิโลโวลต  

•  คาเชาที่ดิน 2.22 1.30 BIC ไดเชาที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงคในการ 
ดำเนินการวางสายไฟฟา 22 กิโลโวลต เพื่อขายไฟฟา 
ใหลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาคาเชา 
ที่เปนราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผูเชาพื้นที่เพื่อใช 
ประโยชนในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกลเคียงกัน

คาบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 
และคาบริการสาธารณูปโภค

•  คาใชจายการบริการ

•  เจาหนี้อื่น

0.70

0.06

0.60

0.60

BIC วาจาง BLDC ใหดำเนินงานบำรุงรักษา จัดหา 
ส่ิงอำนวยความสะดวก และใหบริการเก่ียวกับสาธารณูปโภค 
ตางๆ โดยอัตราเรียกเก็บดังกลาวเปนไปตามประกาศ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดย BLDC 
จะเรียกเก็บคาบริการในอัตราดังกลาวจากผูประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย

บันทึกขอตกลงเพื่อชำระคากอสราง
เข่ือนปองกันน้ำทวมนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอิน

•  คาบริการ

•  เจาหนี้อื่น

0.64

0.08

-

-

BIC ไดเขาทำบันทึกขอตกลงเพื่อชำระคากอสรางเขื่อน 
ปองกันน้ำทวมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญา 
มีระยะเวลา 10 ป เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน 2561 ถึง 
มีนาคม 2571 โดยคาบริการอางอิงราคาท่ี BLDC เรียกเก็บ 
จากลูกคาภายในนิคมอุตสาหกรรมของ BLDC

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ
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11. รายการระหวางบริษัทยอยกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (EdL)

EdL เปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแรของ สปป.ลาว ดำเนินธุรกิจหลัก 
ในการผลิต จัดใหไดมา และจำหนายพลังงานไฟฟาใน สปป.ลาว พรอมทั้งนำเขาและสงออกพลังงานไฟฟา นอกจากนี้ 
EdL ยังทำหนาที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟาตางๆ ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟาพลังน้ำของสปป.ลาว ดวย เนื่องจาก EdL 
เปนผูถือหุนรายใหญของ EDL-Gen โดยถือหุนรอยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen เปนผูถือหุนรายใหญของ NN2 
โดยถือหุนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN และ SEAN เปนบริษัทยอยของ CKP 
ทั้งนี้ EdL และ CKP ไมมีกรรมการรวมกัน

10. รายการระหวางบริษัทยอย กับ รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เปนผูใหสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 แก SEAN (ซึ่งตอมาไดโอนสัญญาสัมปทานใหแก NN2) 
เปนระยะเวลา 25 ป นับตั้งแตวันเดินเครื่องไฟฟาเชิงพาณิชย โดย NN2 มีภาระผูกพันในการจายคาตอบแทน 
สัมปทานและภาษีใหกับ GOL ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ไดเริ ่มจาย 
คาตอบแทนดังกลาวใหกับ GOL แลว นับตั้งแตวันเริ่มดำเนินการขายไฟฟาชวงตน (26 มีนาคม 2554) โดย GOL 
เปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (EdL) ซึ่ง EdL ถือหุนใน บริษัท ผลิต-ไฟฟาลาว มหาชน (EDL-Gen) ในสัดสวน 
รอยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุน NN2 ในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่ง NN2 เปนบริษัทยอย 
ของ SEAN และ SEAN เปนบริษัทยอยของ CKP ดังนั้น GOL จึงเขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CKP ทั้งนี้ GOL 
และ CKP ไมมีกรรมการรวมกัน

การจายคาตอบแทนสัมปทาน 
(Royalty Fee) 

•  คาตอบแทนสัมปทาน

•  เจาหนี้การคา

113.11

88.10

113.34

63.70

SEAN และ NN2 ตองจายคาตอบแทนสัมปทาน 
ตามอัตราที่ GOL กำหนดใหแก GOL ซึ่งการเขาทำ 
สัมปทานดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากเปนการทำ 
สัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผานการพิจารณาอนุมัติ 
เขาทำรายการโดยผูมีอำนาจอนุมัติของ SEAN แลว 

คาภาษี 

•  คาภาษี

•  คาภาษีคางจาย

44.29

10.06

16.22

   2.46

NN2 มีหนาที่ตองเสียภาษีใหกับ GOL ตามเงื่อนไข 
แหงสัญญาสัมปทานจากวันเริ ่มดำเนินการขายไฟฟา 
ชวงตน (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุ 
สัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 โดย NN2 ไดรับ 
ยกเวนภาษีเงินไดเปนเวลา 5 ปแรก นับแตวันที่เริ่ม 
ดำเนินการขายไฟฟาในชวงตน โดย NN2 เริ่มเสียภาษี 
ใหแก GOL ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2559 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ
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สัญญาซ้ือขายไฟฟาระหวาง NN2 กับ EGAT

•  รายไดคาขายไฟฟา

•  คานำเขาไฟฟา (Import Energy) 
และคาปรับ (Liquidated Damage)

•  ลูกหนี้การคา

•  รายไดอื่น

•  ลูกหนี้อื่น

•  หนี้สินระยะยาวอื่น

3,949.29

12.46

461.67

0.01

0.16

270.75

3,318.34

13.38

 416.90

0.01

0.13

182.57

NN2 ขายไฟฟาใหกับ EGAT ที่ราคาและปริมาณ 
ท่ีเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
(Power Purchase Agreement : PPA) ระหวาง NN2 
กับ EGAT โดย PPA มีอายุ 25 ปนับจาก COD

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ

12. รายการระหวางบริษัทยอย กับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT)
EGAT เปนผูถือหุนรายใหญของ RATCH โดยถือหุนรอยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ RATCH และ RATCH 
ถือหุนรอยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN และ SEAN เปนบริษัทยอยของ CKP ดังนั้น EGAT 
จึงถือเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ CKP ทั้งนี้ EGAT และ CKP ไมมีกรรมการรวมกัน

การบริการดานปฏิบัติการบำรุงรักษา 
สถานีไฟฟายอยนาบงและระบบสงไฟฟา 

•  คาบริการภายใตสัญญาดำเนินการให  
   บริการดานปฏิบัติการและบำรุงรักษา
   สถานีไฟฟายอยนาบงและระบบสาย
   สงไฟฟา

•  เจาหนี้การคา

18.86

1.58

19.52

1.57

NN2 วาจาง EdL ในการใหบริการงานดานปฏิบัติการ 
และบำรุงรักษาสถานีไฟฟายอยนาบงและระบบสงไฟฟา
จากโครงการไปยังจุดสงมอบไฟฟา ไดแก สายสงไฟฟา 
230 กิโลโวลตจากโครงการถึงสถานีไฟฟายอยบานนาบง 
และสายสงไฟฟา 500 กิโลโวลตจากสถานีไฟฟายอยนาบง 
มายังจุดขายไฟฟากึ่งกลางแมน้ำโขง โดย EdL เปน 
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายสงไฟฟาของ สปป.ลาว 
อีกทั้งการเขาทำสัญญาดังกลาวกับหนวยงานภาครัฐของ 
สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคา 
ที่ชัดเจน และผานการพิจารณาอนุมัติเขาทำรายการ 
โดยผูมีอำนาจอนุมัติของ NN2 แลว

การสงพนักงานจาก EdL ปฏิบัติงาน 
ใหแก NN2 

•  คาใชจายการบริหาร

•  เจาหนี้การคา

1.14

0.10

1.49

0.09

EdL ผูถือหุนรายใหญของ EDL-Gen จัดสงพนักงาน 
เขาปฏิบัติงานใหแก NN2 จำนวน 1 ราย ในตำแหนง 
ผูอำนวยการ (General Manager – General Affair) 
ทำหนาท่ีดูแลงานระบบสงของสถานีไฟฟานาบง โดยใหมีผล 
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2 จะจาย 
คาบริการประจำเดือนใหกับ EdL ตามที่ EdL และ NN2 
กำหนดรวมกัน 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ
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คางานจางเหมาภายใตสัญญาบริการ 
ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (OMA)3  
ของโครงการน้ำงึม 2  

•  คาจางงานภายใตสัญญา

•  เจาหนี้การคา

161.05

8.87

158.17

8.61

NN2 วาจาง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติการและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟาน้ำงึม 2 
ซึ่งการเขาทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาคาจางงาน 
เปนไปตามเงื่อนไขที่ไดจากการเจรจาตอรองและระเบียบ
วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

NN2 วาจาง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับ 
การซอมบำรุงรักษาใหญ โครงการโรงไฟฟาน้ำงึม 2 ซึ่ง 
การเขาทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาคาจางงานเปนไป 
ตามเง่ือนไขท่ีไดจากการเจรจาตอรองและระเบียบวิธีปฏิบัติ
ในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

คางานซอมบำรุงอื่น  

•  คาซอมแซมบำรุงรัษา

•  เจาหนี้การคา

1.64

0.36

1.44

1.63

NN2 วาจาง EGAT ในการดำเนินการงานซอมบำรุงรักษา 
อื่นๆ นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซึ่งคาจาง 
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดจากการเจรจาตอรองและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ท่ีชัดเจน

คางานจางเหมาภายใตสัญญาการ 
ซอมบำรุงรักษาใหญ (MMA)4

ของโครงการน้ำงึม 2

•  คาจางงานเหมาภายใตสัญญา MMA

•  เจาหนี้การคา

52.54

4.38

51.01

4.25

คางานซอมแซมอ่ืนท่ีเก่ียวของกับงาน 
Partial Overhaul

•  คางาน

•  เจาหนี้การคา

1.95

1.95

-

-

NN2 วาจาง EGAT ในการดำเนินงาน Partial Overhaul 
เพิ่มป 2561 ซึ่งคาจางดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขที่ได 
จากการเจรจาตอรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนด
ราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

คาใชจายงานสื่อสารภายใตสัญญา 
ซื้อขายไฟฟา

•  คางาน 0.75 0.67 NN2 ทำสัญญากับ EGAT เพื่อใชบริการโทรศัพทสายตรง 
สำหรับการสื่อสารของเจาหนาที่ EGAT โดย NN2 
จะพิจารณาความจำเปนเพื่อตออายุสัญญาคราวละ 1 ป

คางานจางเหมางานบริการปฏิบัติการ 
และบำรุงรักษาสถานีไฟฟายอยนาบง 
230/500 กิโลโวลต

•  คาดำเนินการ

•  เจาหนี้

15.28

2.16

-

-

NN2 วาจาง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟายอยนาบง ซ่ึงราคา 
คาจางงานเปนไปตามเง่ือนไขท่ีไดจากการเจรจาตอรองและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ท่ีชัดเจน

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ

หมายเหตุ : 3 OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance
                     4 MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services
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13. รายการระหวางบริษัทยอย กับ บริษัท น้ำเทิน 1 พาวเวอร จำกัด (NT1)

NT1 มีผูถือหุนรายใหญเปน EdL โดย EdL ถือหุนใน NT1 รอยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของ NT1 และ EdL 
เปนผูถือหุนรายใหญของ EDL-Gen โดย EdL ถือหุนใน EDL-Gen รอยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุนใน NN2 รอยละ 
25 ดังนั้น NT1 และ NN2 จึงมีผูถือหุนรวมกัน ทั้งนี้ NT1 และ CKP ไมมีกรรมการรวมกัน

คางานปรับปรุงสถานีไฟฟายอยนาบง

•  ลูกหนี้ - 4.09 NN2 ทำบันทึกขอตกลงกับ NT1 เพื่อรวมรับผิดชอบ 
คาใชงานจายเพ่ิมเติมในการกอสรางและติดต้ังอุปกรณ
เชื่อมโยงระบบสง 500 กิโลโวลต ระหวางโครงการ 
ไฟฟาพลังน้ำ น้ำเทิน 1 (โครงการน้ำเทิน 1) กับ 
สถานีไฟฟายอยนาบง เพื่อรองรับการสงไฟฟาจาก 
โครงการน้ำเทิน 1 โดย NN2 และ NT1 ตกลง 
รับผิดชอบรวมกันรายละครึ่ง ทั้งนี้ สัญญาดังกลาว 
มีความสมเหตุสมผลในการทำรายการ เนื่องจาก 
เปนการแบงสวนความรับผิดชอบระหวาง NN2 
ที่เปนเจาของสถานีไฟฟายอยนาบง กับ NT1 
โครงการที่ตองสงไฟฟาผานสถานีไฟฟายอยนาบง

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. 61

รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค.60

รายการ ลักษณะรายการ / ความจำเปน
และความสมเหตุสมผล ของรายการ
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งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงินสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินรวมของบริษัท 
และบริษัทยอยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปสิ้นสุดวันที่   
31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน ผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเปนผู 
ตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยไดตรวจสอบงบการเงินดังกลาวแลว และไดแสดง 
ความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข และนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ 
เก่ียวของกับการตรวจสอบ ประกอบดวย เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการ 
ที่ควบคุมรวมกันรวมถึงการประเมินการดอยคาที่เกี่ยวของ และเรื่องตนทุน 
โครงการระหวางกอสราง ทั้งนี้งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่          
31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุด 
วันเดียวกันของบริษัท และบริษัทยอยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบการเงินที่นำเสนอประกอบดวย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับป 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี โดยแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว

•  งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

อะไหลและวัสดุคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน

เงินลงทุนในบริษัทรวม

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหนายไฟฟา

– สวนของผูถือหุนของบริษัท

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหนายไฟฟา

– สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม
 ของบริษัทยอย

เงินจายลวงหนาสำหรับตนทุนโครงการ

ตนทุนโครงการระหวางกอสราง

สินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ำภายใต
สัญญาสัมปทาน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

2,279,585,182

213,556,232

4,195,714,414

719,718,313

49,227,836

208,209,383

7,666,011,360

792,509,698

272,234,417

6,098,940,274

4,767,187,804

6,042,091,585

100,268,889

4,743,104,366

23,240,066,101

5,374,175,956

3,783,110

23,052,325

181,840,551

51,639,255,076

59,305,266,436

3.8

0.4

7.1

1.2

0.1

0.4

12.9

1.3

0.5

10.3

8.0

10.2

0.2

8.0

39.2

9.1

0.0

0.0

0.3

87.1

100.0

3.6

0.6

3.7

1.9

0.1

0.4

10.4

1.6

0.5

13.0

7.5

9.5

-

4.1

36.7

16.3

0.2

0.0

0.3

89.6

100.0

4.1

0.8

2.6

2.1

0.1

0.2

10.0

1.7

0.5

17.8

6.9

8.8

-

4.9

33.8

15.2

0.1

0.0

0.3

90.0

100.0

2,197,480,517

351,281,753

2,266,936,735

1,161,854,893

47,335,915

269,100,191

6,293,990,004

980,592,511

291,345,757

7,835,861,960

4,524,840,786

5,763,154,779

-

2,462,947,873

22,167,289,937

9,870,653,617

93,669,576

2,631,601

174,622,603

54,167,611,000

60,461,601,004

2,586,577,697

507,165,600

1,647,791,836

1,313,450,266

61,817,692

155,847,265

6,272,650,356

1,034,530,094

319,665,842

11,154,499,380

4,282,493,769

5,484,217,972

-

3,075,480,261

21,096,265,056

9,483,396,592

93,684,692

113,859

206,104,304

56,230,451,821

62,503,102,177

งบการเงินรวม (หนวย : บาท)

ป 2559

จำนวน % จำนวน % จำนวน %

ป 2560 ป 2561รายการ
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาการเชาการเงินที่ถึงกำหนด 
ชำระภายในหนึ่งป

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

ภาษีเงินไดคางจาย

เงินประกันผลงาน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาการเชาทางการเงิน

– สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

– สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

หุนกู

หนี้สินตราสารอนุพันธทางการเงิน

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

หนี้สินระยะยาวอื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สวนของผูถือหุน

ทุนจดทะเบียน

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว

สวนเกินมูลคาหุน

กำไรสะสม

จัดสรรแลว – สำรองตามกฏหมาย

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทยอย

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

512,506,705

1,443,892

932,295,598

4,891,306

806,492

36,482,634

1,488,426,627

411,266

23,103,707,121

3,992,581,147

21,746,488

22,577,895

169,687,699

27,310,711,616

28,799,138,243

9,240,000,000

7,370,000,000

9,522,332,101

81,117,511

988,419,024

(218,132,295)

17,743,736,341

12,762,391,852

30,506,128,193

59,305,266,436

0.9

0.0

1.6

0.0

0.0

0.1

2.5

0.0

39.0

6.7

0.0

0.0

0.3

46.1

48.6

12.4

16.1

0.1

1.7

(0.4)

29.9

21.5

51.4

100.0

1.8

0.0

2.5

0.0

0.0

0.1

4.4

-

28.0

16.4

0.0

0.1

0.3

44.9

49.3

12.2

15.7

0.2

1.1

0.1

29.4

21.4

50.7

100.0

1.4

-

2.4

0.0

0.0

0.1

4.0

-

20.4

24.7

0.0

0.1

0.4

45.6

49.6

11.8

15.2

0.2

1.8

0.4

29.3

21.1

50.4

100.0

1,064,974,172

411,266

1,540,885,347

2,472,220

704,080

59,917,988

2,669,365,073

-

16,943,411,140

9,943,050,247

21,265,771

43,419,168

182,569,933

27,133,716,259

29,803,081,332

9,240,000,000

7,370,000,000

9,522,332,101

95,440,063

679,772,386

80,868,226

17,748,412,776

12,910,106,896

30,658,519,672

60,461,601,004

875,620,455

-

1,519,657,611

10,325,541

1,478,077

80,632,479

2,487,714,163

-

12,732,914,091

15,428,902,210

7,937,056

52,883,302

270,752,440

28,493,389,099

30,981,103,262

9,240,000,000

7,370,000,000

9,522,332,101

107,480,923

1,101,156,516

232,457,595

18,333,427,135

13,188,571,780

31,521,998,915

62,503,102,177

งบการเงินรวม (หนวย : บาท)

ป 2559

จำนวน % จำนวน % จำนวน %

ป 2560 ป 2561รายการ
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•  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ำ

รายไดจากการขายไฟฟา-  
เงินสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา

รายไดคาบริหารโครงการ

รายไดอื่น

ดอกเบี้ยรับ

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

อื่นๆ

รายไดรวม

คาใชจาย

ตนทุนขาย

ตนทุนขายไฟฟาและไอน้ำ

คาสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหนาย
ไฟฟาตัดจำหนาย

ตนทุนการบริหารโครงการ

คาใชจายในการบริหาร

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

คาใชจายรวม

กำไรกอนสวนแบงกำไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
และบริษัทรวม คาใชจายทางการเงิน 
และคาใชจายภาษีเงินได

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในกิจการ 
ที่ควบคุมรวมกัน

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

กำไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายทางการเงิน

คาใชจายภาษีเงินได

กำไรสำหรับงวด

6,149,624,650

106,431,360

62,686,196

21,790,245

-

18,650,508

6,359,182,959

3,553,411,092

521,283,824

56,964,304

809,549,035

44,645,190

4,985,853,445

1,373,329,514

27,366,593

(52,343,125)

1,348,352,982

1,140,613,414

13,641,824

194,097,744

96.7

1.7

1.0

0.3

-

0.3

100.0

55.9

8.2

0.9

12.7

0.7

78.4

21.6

0.4

(0.8)

21.2

17.9

0.2

3.1

96.3

1.5

1.5

0.2

-

0.5

100.0

60.9

7.5

1.0

6.0

1.7

77.1

22.9

0.4

(0.4)

23.0

18.3

0.2

4.4

97.1

1.1

1.3

0.2

0.0

0.3

100.0

60.3

5.7

1.0

5.6

-

72.5

27.5

0.4

(0.4)

27.5

12.1

15.5

15.0

6,672,494,872

101,215,680

105,011,627

13,630,796

-

37,526,481

6,929,879,456

4,219,007,690

521,283,824

69,522,744

414,208,768

119,339,023

5,343,362,049

1,586,517,407

31,111,340

(25,929,516)

1,591,699,231

1,267,857,721

16,329,610

307,511,900

8,852,227,341

97,696,320

119,872,867

19,220,526

1,662,393

25,783,622

9,116,463,069

5,494,196,697

521,283,824

88,435,523

509,874,412

-

6,613,790,456

2,502,672,613

40,320,085

(33,650,551)

2,509,342,147

1,100,426,415

44,859,885

1,364,055,847

งบการเงินรวม (หนวย : บาท)

ป 2559

จำนวน % จำนวน % จำนวน %

ป 2560 ป 2561รายการ
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กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

กำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขาย

กำไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการปองกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด

บวก (หัก) : ผลกระทบของภาษีเงินได

สวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัทรวม

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัทรวม

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

การแบงปนกำไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทยอย

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทยอย

19,919,846

76,851,828

23,052,325

36,234,983

156,058,982

107,690

-

107,690

156,166,672

350,264,416

55,054,737

139,043,007

194,097,744

153,642,107

196,622,309

350,264,416

0.3

1.2

0.4

0.6

2.5

0.0

-

0.0

2.5

5.5

0.9

2.2

3.1

2.4

3.1

5.5

16,861,597

469,520,084

(20,420,724)

94,462,955

560,423,912

(11,288,631)

339,047

(10,949,584)

549,474,328

856,986,228

158,773,091

148,738,809

307,511,900

446,876,435

410,109,793

856,986,228

0.2

6.8

(0.3)

1.4

8.1

(0.2)

0.0

(0.2)

7.9

12.4

2.3

2.1

4.4

6.4

5.9

12.4

3,774,412

164,814,963

(2,517,743)

77,633,970

243,705,602

-

-

-

243,705,602

1,607,761,449

599,068,450

764,987,397

1,364,055,847

750,657,819

857,103,630

1,607,761,449

0.0

1.8

(0.0)

0.9

2.7

-

-

-

2.7

17.6

6.6

8.4

15.0

8.2

9.4

17.6

งบการเงินรวม (หนวย : บาท)

ป 2559

จำนวน % จำนวน % จำนวน %

ป 2560 ป 2561รายการ
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•  งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรกอนภาษี

รายการปรับกระทบยอดกำไรเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ำ
ภายใตสัญญาสัมปทาน

ขาดทุนจากการจำหนาย / ตัดจำหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน

ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

ตัดจำหนายคาธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบ้ียและคาใชจาย 
ในการออกหุนกู

ตัดจำหนายตนทุนโครงการระหวางกอสราง

คาสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหนายไฟฟาตัดจำหนาย

คาใชจายดอกเบี้ย

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 
และหนี้สินดำเนินงาน

สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

อะไหลและวัสดุคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินประกันผลงาน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

หนี้สินระยะยาวอื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

จายดอกเบี้ย

จายภาษีเงินได

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

207,739,568

1,338,941,061

(27,366,593)

52,343,125

-

83,605

19,822,075

13,103,640

377,609,936

521,283,824

1,196,463,589

4,604,165

3,704,627,995

500,821,449

(2,000,083)

(104,826,756)

10,004,666

(243,014,960)

711,255

7,447,086

-

-

3,873,770,652

(123,542,315)

(9,331,108)

3,740,897,229

323,841,510

1,438,033,658

(31,111,340)

25,929,516

-

88,877

34,088,829

8,628,574

-

521,283,824

1,320,863,270

9,309,719

3,650,956,437

(441,428,611)

(13,209,091)

(32,827,239)

(958,276)

391,643,187

(102,412)

23,435,132

-

-

3,577,509,127

(179,301,076)

(19,613,026)

3,378,595,025

1,408,915,732

1,553,597,442

(40,320,085)

33,650,551

7,373,958

2,169,955

15,494,079

11,399,205

-

521,283,824

1,078,735,111

11,471,934

4,603,771,706

(153,098,940)

(14,481,777)

200,381,279

(39,658,908)

(162,711,662)

773,997

20,714,491

(2,007,800)

73,116,718

4,526,799,104

(205,570,007)

(38,104,298)

4,283,124,799

งบการเงินรวม (หนวย : บาท)

ป 2559 ป 2560 ป 2561
รายการ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น

ตนทุนโครงการระหวางกอสรางเพิ่มขึ้น

เงินจายลวงหนาสำหรับตนทุนโครงการเพิ่มขึ้น

สินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ำภายใตสัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น

อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น

เงินปนผลรับจากบริษัทกิจการที่ควบคุมรวมกัน

จายดอกเบ้ียสวนท่ีบันทึกเปนสวนหน่ึงของตนทุนโครงการระหวางกอสราง

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดรับจากการออกหุนกู

ชำระคืนหุนกูยืมระยะยาว

จายคาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู

จายคาธรรมเนียมในการออกหุนกู

จายดอกเบี้ย

เงินปนผลจาย

เงินปนผลจายของบริษัทยอย

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

313,924,905

408,831,724

(2,993,554,961)

(1,299,049,200)

(3,393,180,875)

(100,268,889)

-

(26,501,443)

1,273,023

(647,740)

16,200,000

(75,861,673)

(7,148,835,129)

-

2,536,157,355

4,000,000,000

-

(383,579,254)

(9,193,620)

(940,548,182)

(164,351,000)

(1,491,967,318)

3,546,517,981

420,271

139,000,352

2,140,584,830

2,279,585,182

(141,063,022)

(208,500,213)

1,945,639,275

(1,668,049,200)

(2,401,184,168)

-

-

(88,566,845)

36,299

(56,417,638)

12,000,000

(157,978,745)

(2,764,084,257)

347,137,500

(5,052,387,783)

6,000,000,000

-

(2,815,796)

(55,033,213)

(870,586,655)

(442,200,000)

(609,532,249)

(685,418,196)

(11,197,237)

(82,104,665)

2,279,585,182

2,197,480,517

(157,372,583)

(57,634,169)

622,919,311

(3,274,654,000)

(469,094,275)

-

(10,287,774)

(103,505,350)

1,916,982

(44,904,792)

12,000,000

(150,877,917)

(3,631,494,567)

(1,625)

(4,164,644,863)

9,500,000,000

(4,000,000,000)

(206,443)

(31,172,527)

(814,595,901)

(165,643,460)

(578,637,121)

(254,901,940)

(7,631,112)

389,097,180

2,197,480,517

2,586,577,697

งบการเงินรวม (หนวย : บาท)

ป 2559 ป 2560 ป 2561
รายการ
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•  อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

อัตรากำไรขั้นตน (%)

อัตรากำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (%)

อัตรากำไรสุทธิ (%)

กำไรตอหุน (บาท)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนรวม (เทา)

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายสุทธิตอสวนของผูถือหุนรวม (เทา)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

35.03

50.46

0.87

0.007

0.94

0.67

0.31

0.10

30.59

51.24

2.29

0.022

0.97

0.74

0.89

0.27

33.03

50.29

6.57

0.081

0.98

0.76

3.32

0.97

งบการเงินรวม

ป 2559 ป 2560 ป 2561
รายการ
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คณะกรรมการเชื่อมั่นวาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยสำคัญที่แสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนปจจัยในการสงเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะ 
ที่เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน นักลงทุน 
ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย

คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการอิสระที่เปนผูทรงคุณวุฒิ  
และมีความรูความสามารถ  ทำหนาท่ีสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และมีการเปดเผยขอมูล 
อยางเพียงพอเหมาะสม รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงผลประโยชน 
ใหเปนไปตามขอกำหนดตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการมีความเห็นวา งบการเงินประจำป 2561 ของบริษัทและบริษัทยอย ที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานรวมกับฝายบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
โดยใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รอบคอบ และใชประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทำ 
รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบ 
และใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ โดยงบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน  
และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่เปนจริง โปรงใส เพื่อประโยชนของผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป

     
        ดร. ทนง พิทยะ    นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย 
       ประธานกรรมการ         กรรมการผูจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน







เหตุการณสำคัญในรอบป 25612
2.1  เสนอขายหุนกูครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดเสนอขายหุนกู 
ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน ทยอยชำระคืนเงินตน มีผูแทนผูถือหุนกู 
และผูออกหุนกูมีสิทธิ์ในการไถถอนกอนครบกำหนด จำนวน 3,000 ลานบาท อายุ 12 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
3.98 ตอป โดยหุนกูของ NN2 ไดรับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) ที่ระดับ “A-” 
และมีแนวโนมอันดับเครดิต “คงที่” โดย NN2 ไดนำเงินจากการเสนอขายหุนกูดังกลาวจำนวน 3,000 ลานบาท 
ชำระคืนหนี้เงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เพื่อลดตนทุนทางการเงิน

2.2  จายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2560
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจาก 
ผลประกอบการป 2560 โดยจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.0225 บาท รวมเปนเงินปนผลจายท้ังส้ิน 165.8 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 57.9 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจายใหแกผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามท่ี 
ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และมีการจายเงินปนผล 
ไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

2.3  เพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด
เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 ไดมีมติอนุมัติการซ้ือหุนของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร 
จำกัด (“XPCL”) สัดสวนรอยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเปนมูลคารวมประมาณ 2,065.0 ลานบาท 
จาก บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) รวมถึงอนุมัติการชำระเงินคาหุนตามสัดสวน 
การถือหุนใน XPCL จนกวาโครงการไซยะบุรีจะกอสรางแลวเสร็จ เปนจำนวนประมาณ 399.2 ลานบาท

2.4  ไดรับการจัดอันดับเครดิตของบริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A” และมีแนวโนม 
อันดับเครดิต “คงที่”

2.5  ลงทุนในโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคาและบนพ้ืนดินของบริษัท บางเขนชัย จำกัด
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ซึ่งเปนบริษัทยอย 
ของบริษัท มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย จำนวน 6 โครงการ แบงเปนแบบติดตั้ง 
บนหลังคา 5 โครงการ และบนพื้นดิน 1 โครงการ เพื่อผลิตและจำหนายไฟฟาใหกับผูประกอบการภาคเอกชน 
กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต เริ่มทยอยกอสรางตั้งแตไตรมาส 3 ป 2561 และคาดวาจะเริ่มทยอย 
ผลิตและจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดครบทั้งหมดในป 2562

2.6  เสนอขายหุนกูครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทไดเสนอขายหุนกูครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ 
ไมมีประกัน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวน 6,500 ลานบาท แบงเปนหุนกูอายุ 3 ป อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 2.56 ตอป 
จำนวน 4,000 ลานบาท และหุนกูอายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.06 ตอป โดยผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอน 
หุนกูกอนครบกำหนดไถถอน จำนวน 2,500 ลานบาท ท้ังน้ีหุนกูของบริษัทไดรับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทต้ิง 
ที่ระดับ “A-” และมีแนวโนมอันดับเครดิต “คงที่” ซึ่งบริษัทไดนำเงินจากการเสนอขายหุนกูดังกลาวชำระคืนหุนกู 
ครั้งที่ 1/2559 ที่ออกและเสนอขายในป 2559 จำนวน 4,000 ลานบาทและชำระคาหุนของ XPCL ที่บริษัท 
ซ้ือเพ่ิมเติมในสัดสวนรอยละ 7.5 จำนวน 2,065 ลานบาท และสวนท่ีเหลือใชสำหรับการเพ่ิมทุนใน XPCL ท่ีจะทยอย 
เรียกชำระจนกระทั่งการกอสรางโครงการแลวเสร็จ

2.7  ไดรับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ (Excellent)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจำป 2561 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.8  ความคืบหนาของการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำไซยะบุรี
โครงการไฟฟาพลังน้ำไซยะบุรี เปนโครงการไฟฟาพลังน้ำแบบฝายน้ำลนขนาดใหญ (Run-of-River Hydropower Plant) 
มีกำลังการผลิตติดต้ัง 1,285 เมกะวัตต ต้ังอยูในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความคืบหนาการกอสราง 
โครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คิดเปนประมาณรอยละ 97 และมีกำหนดเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยในชวงปลายป 2562









สาเหตุหลักที่คาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นในป 2561 มาจาก

•   ตนทุนขายไฟฟาและไอน้ำเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

o คาเช้ือเพลิงของ BIC เพ่ิมข้ึนจากการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยของ BIC2 เม่ือปลายเดือนมิถุนายน 2560 การขาย 
ไฟฟาใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมในระหวางป 2561 และราคากาซธรรมชาติเฉล่ียในป 2561 เพ่ิมข้ึน

o  การเริ่มรับรูคาเสื่อมราคาของ BIC2 จากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560
o  การเร่ิมรับรูคาดำเนินการและซอมบำรุงของ BIC2 จากการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเม่ือปลายเดือนมิถุนายน 2560 

และคาดำเนินการและซอมบำรุง NN2 เพ่ิมข้ึนจากการซอมบำรุงรักษาอะไหลสำคัญบางสวน (Partial Overhaul) 
ในชวงไตรมาสที่ 4 ตามแผนที่วางไว

o  คาสัมปทานเพิ่มขึ้นตามรายไดขายไฟฟาของ NN2

•   ตนทุนบริหารโครงการเพิ่มขึ้น สอดคลองกับรายไดคาบริหารโครงการที่เพิ่มขึ้น

•   คาใชจายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากคาใชจายเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบการทำงาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

3.3  การรับรูสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม

บริษัทมีสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจาก 
การเพิ่มขึ้นของสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนใน CRS และ NRS (กิจการที่ควบคุมรวมกัน) เนื่องจากผลประกอบการ 
ที่ดีขึ้นของ CRS และ NRS เมื่อเทียบกับปกอน

3.4  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2561 สวนใหญเปนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากคาใชจายที่เปนสกุลเงิน 
ดอลลารสหรัฐฯ ของ BIC ลดลงจากเงินบาทที่แข็งคาขึ้นระหวางงวดเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ

3.5  คาใชจายทางการเงิน

คาใชจายทางการเงินในป 2561 ลดลงจากการออกหุนกูเพื่อลดตนทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
ประกอบดวย (1) NN2 ออกหุนกูจำนวน 3,000 ลานบาทในเดือนมีนาคม 2561 และ (2) บริษัทออกหุนกูจำนวน     
6,500 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2561 และใชเงินสวนหนึ่งจำนวน 4,000 ลานบาท จายคืนหุนกูเดิมที่ออกในป 2559 
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกวา

3.6  คาใชจายภาษีเงินได
บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดในป 2561 เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ ้นของ NN2 

เมื่อเทียบกับปกอน

3.7  กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

ในภาพรวม กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2561 เพิ่มขึ้นจากปกอน 
จากรายได จากการขายไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของ NN2 และ BIC ประกอบกับการออกหุนกูของบริษัทและบริษัทยอย 
สงผลใหคาใชจาย ทางการเงินลดลง
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การวิเคราะหกระแสเงินสด5

•  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน สวนใหญมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
•  เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน สวนใหญใชในการเพิ่มสัดสวนการถือหุนและทยอยชำระเงินเพิ่มทุนตามสัดสวน 

การถือหุนใหกับ XPCLและการจายคากอสรางโครงการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟาและกอสรางสถานีไฟฟายอยนาบง
•  เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สวนใหญเปนการจายคืนเงินตนและดอกเบ้ียของเงินกูจากสถาบันการเงินและหุนกู

4.1  สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยเพิ่มขึ ้นจากสิ้นป 2560 โดยมีสาเหตุหลักจาก 

การเพิ่มสัดสวนการถือหุนและการทยอยชำระเงินเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุนใหกับ XPCL สงผลใหเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนโครงการระหวางกอสรางของโครงการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟา 
และกอสรางสถานีไฟฟายอยนาบง

4.2  หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2560 สาเหตุหลักมาจากการออกหุนกู 

ของบริษัทในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน XPCL

4.3  สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2560 สวนใหญมาจาก 

กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย

หนี้สิน

สวนของผูถือหุน

60,461.6

29,803.1

30,658.5

62,503.1

30,981.1

31,522.0

2,041.5

1,178.0

863.5

3.4

4.0

2.8

เปลี่ยนแปลง
ณ 31 ธ.ค. 2561ณ 31 ธ.ค. 2560

เพิ่ม/ (ลด) รอยละ
รายการ

รายการ ป 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 2,586.6 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 389.1 ลานบาทจากสิ้นป 2560

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

4,283.1

(3,631.5)

(254.9)

(7.6)

389.1

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานบาท
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อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ6

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากำไรข้ันตนเพ่ิมข้ึนจากปกอน สาเหตุหลักเกิดจากรายไดจากการขายไฟฟา 
ของ NN2 ที่มีอัตราการเติบโตมากกวาตนทุนขาย สงผลใหอัตรากำไรขั้นตนของ NN2 เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรากำไร 
กอนคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายลดลงจากปกอน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสัดสวน 
รายไดและคาใชจายจากการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยของ BIC2 ซ่ึงมีกำไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเส่ือมราคา 
และคาตัดจำหนายต่ำกวา NN2 และ BKC จากการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิต

บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากำไรสุทธิและกำไรตอหุนเพ่ิมข้ึนจากปกอน สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการโดยรวม 
ที่ดีขึ้น และคาใชจายทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยที่ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวมและอัตราสวน 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายสุทธิตอสวนของผูถือหุนรวมเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหุนกู 
ของบริษัท โดยบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2560 เนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
ลดลง ทั้งนี้ ในภาพรวมบริษัทยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้และมีความเพียงพอของสภาพคลองในเกณฑที่ดี

* คิดจากกำไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

ความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรขั้นตน (%)

อัตรากำไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคา 
และคาตัดจำหนาย (%)

อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)*

กำไรตอหุน (บาท)*

ความสามารถในการชำระหนี้

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (เทา)

อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจายสุทธิตอสวนของผูถือหุนรวม (เทา)

ความเพียงพอของสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

30.6

51.2

2.3

0.022

ณ 31 ธ.ค. 2560

0.97

0.74

ณ 31 ธ.ค. 2560

2.36

เปลี่ยนแปลง
รายป

25612560

33.0

50.3

6.6

0.081

ณ 31 ธ.ค. 2561

0.98

0.76

ณ 31 ธ.ค. 2561

2.52

2.4

(0.9)

4.3

0.060

เปลี่ยนแปลง

0.01

0.02

เปลี่ยนแปลง

0.16



เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) 

ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง 
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึง 
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) 
ดวยเชนกัน

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด 
สำหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ   บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัท 
ตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ 
งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวา 
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา 

ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน 
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้ 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวม 
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน 
สาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจาซ่ึงไดรวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเร่ืองเหลาน้ีดวย ไดใชเปนเกณฑ 
ในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสำหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 และขอ 12 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือ 
ของเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจำนวน 11,872 ลานบาท ซึ่งเปน 
จำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ ฝายบริหารจึงตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการคาดการณผลการดำเนินงาน และประมาณการ 
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษัทฯคาดวาจะไดรับจากการลงทุน รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว 
และขอสมมติอื่นที่เหมาะสม ในการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว

ขาพเจาไดประเมินการพิจารณาของฝายบริหารเกี่ยวกับการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุม
รวมกัน ขาพเจาไดทำความเขาใจและประเมินกระบวนการพิจารณาแบบจำลองทางการเงินท่ีฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช 
ประเม ินข อสมมต ิท ี ่ ใช  ในการจ ัดทำแผนและประมาณการกระแสเง ินสดในอนาคตของเง ินลงท ุนด ังกล าว 
โดยการทำความเขาใจในกระบวนการท่ีทำใหไดมาซ่ึงตัวเลขดังกลาว เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายนอก 
และภายในของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน และสอบทานประมาณการกระแสเงินสดกับผลการดำเนินงาน 
ท่ีเกิดข้ึนจริง ประเมินอัตราคิดลดโดยวิเคราะหตนทุนถัวเฉล่ียของเงินทุนและขอมูลอ่ืนๆ และทดสอบการคำนวณประมาณการ 
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตตามแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ขอสมมติที่สำคัญตอประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได
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ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 ในระหวางป 2561 บริษัทยอยอยูระหวางดำเนินการกอสราง 
โครงการงานปรับปรุงและกอสรางสถานีไฟฟายอยนาบง และโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคาหรือพ้ืนดิน 
โดยตนทุนโครงการระหวางกอสรางประกอบดวยตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา อุปกรณเคร่ืองจักร ตนทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
กับการจัดหาสินทรัพย และตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของ ซึ่งตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับโครงการจะถือเปนสวนหนึ่งของ 
ตนทุนโครงการระหวางกอสราง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจท่ีสำคัญในการพิจารณาและบันทึกตนทุนโครงการดังกลาว รวมถึง 
การหยุดรับรูตนทุนการกูยืมเปนสวนหน่ึงของตนทุนโครงการหากเขาเง่ือนไขตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางเงิน

ขาพเจาไดทำความเขาใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยที่เกี่ยวของกับระบบการจัดซื้อจัดจาง การจาย 
ชำระเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงวิธีการและดุลยพินิจของฝายบริหารในการบันทึกรายการ ตนทุนโครงการ 
ระหวางกอสราง และไดสุมตัวอยางตรวจสอบรายการตนทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นระหวางป รวมทั้งทดสอบการคำนวณ 
และการบันทึกตนทุนการกูยืมเปนสวนหน่ึงของตนทุนโครงการระหวางกอสราง และตรวจสอบวาตนทุนโครงการเปนสินทรัพย 
ที่เขาเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ขาพเจายังไดประเมินเรื่องการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงิน

ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึง 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ 
ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความ 
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้น 
มีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวา 
ขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูล 
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการ 
ดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป   

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินท่ีปราศจาก 
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง 
การเปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานตอเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงาน 
ตอเน่ือง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก 

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน 
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมได 
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง 
อันเปนสาระสำคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญ 
เม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                                
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
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ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 ในระหวางป 2561 บริษัทยอยอยูระหวางดำเนินการกอสราง 
โครงการงานปรับปรุงและกอสรางสถานีไฟฟายอยนาบง และโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคาหรือพ้ืนดิน 
โดยตนทุนโครงการระหวางกอสรางประกอบดวยตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา อุปกรณเคร่ืองจักร ตนทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
กับการจัดหาสินทรัพย และตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของ ซึ่งตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับโครงการจะถือเปนสวนหนึ่งของ 
ตนทุนโครงการระหวางกอสราง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจท่ีสำคัญในการพิจารณาและบันทึกตนทุนโครงการดังกลาว รวมถึง 
การหยุดรับรูตนทุนการกูยืมเปนสวนหน่ึงของตนทุนโครงการหากเขาเง่ือนไขตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางเงิน

ขาพเจาไดทำความเขาใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยที่เกี่ยวของกับระบบการจัดซื้อจัดจาง การจาย 
ชำระเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงวิธีการและดุลยพินิจของฝายบริหารในการบันทึกรายการ ตนทุนโครงการ 
ระหวางกอสราง และไดสุมตัวอยางตรวจสอบรายการตนทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นระหวางป รวมทั้งทดสอบการคำนวณ 
และการบันทึกตนทุนการกูยืมเปนสวนหน่ึงของตนทุนโครงการระหวางกอสราง และตรวจสอบวาตนทุนโครงการเปนสินทรัพย 
ที่เขาเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ขาพเจายังไดประเมินเรื่องการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงิน

ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึง 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ 
ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความ 
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้น 
มีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวา 
ขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูล 
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการ 
ดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป   

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินท่ีปราศจาก 
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง 
การเปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานตอเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงาน 
ตอเน่ือง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก 

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน 
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมได 
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง 
อันเปนสาระสำคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญ 
เม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                                
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะ 
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง 
เหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่ 
เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ 
ละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให 
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม 
ภายในของกลุมบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี 
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทำ

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร และสรุป 
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจ
เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม 
หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี 
ของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ 
ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง 
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให 
กลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่องได

• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ ตลอดจน 
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ 
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนด 
แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 
ตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลในเร่ืองตางๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี 
ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน 
หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับ
ความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวา
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ 
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีไวในรายงาน 
ของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยาก 
ท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณ 
ไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

         ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2562
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178  รายงานประจำป 2561

1.  ขอมูลทั่วไป
บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 และมี 
ภูมิลำเนาในประเทศไทย และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 โดยมีบริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียน 
จัดต้ังในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟา 
และใหบริการคำปรึกษา และบริการอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

2.  เกณฑในการจัดทำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ 
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2  เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทำข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) 
และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(1) ยังไมไดเริ่มดำเนินธุรกิจการคา

เงินลงทุนในบริษัทยอย

(ถือหุนโดยบริษัทฯ)

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด
(รวมสวนไดเสียในบริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด)

บริษัท บางเขนชัย จำกัด

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท ซีเคพี โซลาร จำกัด(1)

บริษัท อพอลโล พาวเวอร จำกัด(1)

บริษัท วิส โซลิส จำกัด(1)

บริษัท โซเล พาวเวอร จำกัด(1)

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร จำกัด(1)

(ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ)

บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด 
(ถือหุนโดยบริษัท เซาทอีสท เอเชีย 
เอนเนอรจี จำกัด ในอัตรารอยละ 75)

ลงทุนในบริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด 

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา  
โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย

ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟาและ 
พลังงานอื่นทุกประเภท

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา  
โครงการพลังน้ำ น้ำงึม 2

ไทย 

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว

56

100

65

100

100

100

100

100

42

56

100

65

100

100

100

100

100

42

อัตรารอยละ
ของการถือหุน

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

25602561
รอยละรอยละ
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3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง 
หรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปน 
การปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น 
เพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจน 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาวสวนใหญจะไมมี 
ผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับใหมซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปไดดังนี้

ข) บริษัทฯ จะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียใน 
ผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ 
ตอจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได 

ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม 
บริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น  

ง)    งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ)    ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว 
ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ีไมได 

เปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวม และสวนของผูถือหุนในงบ 
แสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม 
ตามวิธีราคาทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ 
ตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง รายได
เรื่อง รายได - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ 
โฆษณา
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เร่ือง สัญญาสำหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
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4.  นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1  การรวมธุรกิจ
บริษัทฯบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ บริษัทฯ (ผูซ้ือ) วัดมูลคาตนทุนการซ้ือธุรกิจดวยผลรวม 
ของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของสวนของผูที่ไมมีอำนาจควบคุม 
ในผูถูกซ้ือ ในการรวมธุรกิจแตละคร้ังผูซ้ือจะวัดมูลคาสวนของผูท่ีไมมีอำนาจควบคุม (ถามี) ในผูถูกซ้ือดวยมูลคายุติธรรม 
หรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือโดยผูที่ไมมีอำนาจควบคุมนั้น

บริษัทฯ บันทึกตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจเปนคาใชจายในงวดที่ตนทุนดังกลาวเกิดขึ้นและเมื่อไดรับบริการ

4.2  การรับรูรายไดและคาใชจาย

รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ำ

รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ำรับรูเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสำคัญใหแกผูซื้อแลว

รายไดจากการขายไฟฟาจากโครงการไฟฟาพลังน้ำคิดจากปริมาณไฟฟาท่ีตกลงขายแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(ปริมาณไฟฟาที่จายจริง และปริมาณไฟฟาที่พรอมจาย ซึ่งรอคำสั่งผลิตไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) 
ตามอัตราคาไฟฟาที่กำหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา

กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาที่อยูใน 
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้น 
จากสัญญาท่ีทำกับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดในจำนวนเงินท่ีสะทอนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับ 
จากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกำหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณา 
ขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน 

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานฉบับดังกลาว จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ 
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา 
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน 
ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ไดแก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา 
เครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ 
การดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาด วาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ 
การบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินกลุมน้ีมีผลบังคับใช จะทำใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ 
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนำ 
มาตรฐานกลุมดังกลาวมาถือปฏิบัต

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
การชำระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
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รายไดจากการขายไฟฟาโครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรวมถึงเงินสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาและการปรับอัตราคาไฟฟา
โดยอัตโนมัติ (คา Ft) สุทธิจากคาดำเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาค

รายไดคาบริหารโครงการ

รายไดคาบริหารโครงการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

เงินปนผลรับ

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล

รายไดและคาใชจายอื่น

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกรายไดและคาใชจายอื่นตามเกณฑสิทธิที่จะไดรับและภาระที่จะตองจาย

4.3  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึง 
กำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช 

4.4 ลูกหนี้การคา
ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ สำหรับผล 
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน 
และการวิเคราะหอายุหน้ี 

4.5  อะไหลและวัสดุคงเหลือ
อะไหลและวัสดุคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใด 
จะต่ำกวา และจะถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช

4.6  เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาว 

บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อไดจำหนายหลักทรัพยนั้นออกไป
ข)  เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
ค) เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลคา 

ตามวิธีราคาทุน
มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน

4.7  สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหนายไฟฟาและคาตัดจำหนาย

บริษัทฯบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตน (สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหนายไฟฟา) ท่ีไดมาจากการรวม 
ธุรกิจตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สิทธิในการดำเนินการ 
ผลิตและจำหนายไฟฟาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)

บริษัทฯคิดคาตัดจำหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาใหสิทธิดำเนินการผลิตและจำหนายไฟฟาที่เหลืออยูของ 
บริษัทยอย นับจากวันที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุมบริษัทยอย หรือในกรณีที่บริษัทยอยยังไมเริ่มดำเนินการจำหนาย 
กระแสไฟฟา ณ วันที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุมบริษัทยอยนั้น บริษัทฯจะเริ่มคิดคาตัดจำหนายนับจากวันที่บริษัทยอย 
เร่ิมดำเนินการจำหนายกระแสไฟฟาตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา (ประมาณ 10 ถึง 27 ป) เเละจะมีการประเมินการดอยคา 
ของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการ 
ตัดจำหนายของสิทธิในการดำเนินการผลิตเเละจำหนายไฟฟาทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจาย 
ในสวนของกำไรหรือขาดทุน
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4.8  ตนทุนโครงการระหวางกอสราง

บริษัทยอยบันทึกตนทุนท้ังหมดและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการกอสรางโครงการโรงไฟฟาเปนสินทรัพย ตนทุนโครงการ 
ระหวางกอสรางรวมถึงคาบริหารและจัดการโครงการ คาท่ีปรึกษา คาออกแบบ ดอกเบ้ียจาย และคาใชจายทางการเงินอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของซ่ึงเกิดข้ึนในระหวางการกอสรางโครงการโรงไฟฟา

4.9  สินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ำภายใตสัญญาสัมปทาน

บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด บันทึกตนทุนท้ังหมดและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการกอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 
เปนสินทรัพยภายใตหัวขอ “สินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ำภายใตสัญญาสัมปทาน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ำภายใตสัญญาสัมปทานแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม เเละคาเผื่อ 
การดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาเสื่อมราคาของสินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ำภายใตสัญญาสัมปทานคำนวณจาก 
ราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนตามสัญญาสัมปทานโดยประมาณ 6 ปและ 27 ป 
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม เเละคาเผ่ือการดอยคา 
ของสินทรัพย (ถามี)

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน 
โดยประมาณดังนี้

4.11 ตนทุนการกูยืม

ตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูยืมที่นำไปใชในการกอสรางโครงการโรงไฟฟาซึ่งตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพ 
ใหพรอมใช ไดถูกนำไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยน้ันจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค 
สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึน 
จากการกูยืมนั้น

4.12 สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการให 
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้น 
เกิดการดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน 
ดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดของบริษัทฯและบริษัทยอย คือ คอมพิวเตอรซอฟทแวร มีอายุ 
การใหประโยชน 3 ป 5 ป และ10 ป

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  
โรงไฟฟาพลังงานความรอนและอุปกรณ
อาคาร  
อุปกรณ เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ  
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาของบริษัทยอย

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสราง

5 ป 20 ป และ 25 ป
5 ถึง 25 ป

20 ป
3 ป 5 ป 6 ป 10 ป และ 20 ป

5 ป
5 ป 10 ป และ 20 ป

10 ป ถึง 24 ป
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4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ 
ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ 
ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.14 สัญญาเชาระยะยาว

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา 
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือ 
มูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชา 
หักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุ 
ของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชา 
ถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

ฝายบริหารของบริษัทฯพิจารณาวา ขอตกลงภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาระหวางบริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด กับการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) อยูในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง 
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟามีองคประกอบของสัญญาเชา 
และเมื่อพิจารณาตามหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเชา บริษัทดังกลาวยังคงไวซึ่งความเสี่ยง 
และผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญของสินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 ดังนั้น จึงพิจารณาวา 
ขอตกลงดังกลาวเปนสัญญาเชาดำเนินงาน

และเนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ไมไดมีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ กฟผ. ตองจายใหแก 
บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด บริษัทดังกลาวจึงรับรูรายไดจากการขายไฟฟาตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งคิดจากปริมาณไฟฟา 
ที่ขาย ตามอัตราคาไฟฟาที่กำหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา

4.15 เงินตราตางประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ 
รายการตางๆ ของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใชในการดำเนินงานของแตละกิจการน้ัน

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสิน 
ท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน กำไรและ 
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับการกอสรางโครงการโรงไฟฟารวมเปนสวนหนึ่ง 
ของตนทุนโครงการระหวางกอสราง

4.16 การดอยคาของสินทรัพย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของสินทรัพยของบริษัทฯ และ 
บริษัทยอยหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคา 
ที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน
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4.17 ผลประโยชนของพนักงาน

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส รางวัลประจำป และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย 
เมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวย 
เงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
ไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
บันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระสำหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ 
และบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลด 
แตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมินภาระผูกพัน 
ดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับ 
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.18 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต 
ไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ 
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

4.19 ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรและสัญญาสัมปทาน

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย 
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษี 
ที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ 
แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 
ในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช 
ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
และจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะไมมีกำไร 
ทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับ
รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
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4.20 ตราสารอนุพันธทางการเงินและการปองกันความเสี่ยง

ตราสารอนุพันธทางการเงิน

บริษัทยอยแหงหนึ่งและบริษัทรวมไดใชตราสารอนุพันธเปนเครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการ 
เปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย คือ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

ตราสารอนุพันธจะบันทึกและวัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่เขาทำรายการ และมีการวัดมูลคาในภายหลัง 
ดวยมูลคายุติธรรม โดยใชอัตราท่ีกำหนดโดยตลาด ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กำไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง 
ของมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงินจะบันทึกเปนสินทรัพยทางการเงินเมื่อมูลคายุติธรรมเปนกำไรและ
บันทึกเปนหนี้สินทางการเงินเมื่อมูลคายุติธรรมเปนขาดทุน อยางไรก็ตาม หากตราสารอนุพันธเขาเงื่อนไขมีไวเพื่อ 
เปนเคร่ืองมือปองกันความเส่ียง การบันทึกรายการกำไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรมจะข้ึนอยูกับ 
ประเภทของรายการที่ไดรับการปองกันความเสี่ยง

การบัญชีสำหรับการปองกันความเสี่ยง - การปองกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด 

บริษัทยอยและบริษัทรวมจะนำการบัญชีสำหรับการปองกันความเส่ียงมาใชเม่ือการปองกันความเส่ียงดังกลาวสามารถ
ระบุความเสี่ยงไดอยางชัดเจน และสามารถวัดผลของการปองกันความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ 
กระแสเงินสดท่ีเก่ียวของกับความเส่ียงประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดจากสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
หรือรายการพยากรณที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเกิดในอนาคต (Highly probable forecast transactions) และ 
สามารถปองกันความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพจะรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเมื่อรายการที่มีการปองกัน 
ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดไดเกิดขึ้น จะโอนกำไรหรือขาดทุนที่ไดเคยรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เปนกำไรหรือ 
ขาดทุนในสวนของกำไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม ถาเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดังกลาวไมมีประสิทธิภาพ กำไรหรือ 
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยงจะถูกรับรูไปยังสวนของกำไรหรือ
ขาดทุนทันที

4.21 การวัดมูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน 
โดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา บริษัทฯ 
และบริษัทยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกำหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลอง 
สำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯ 
และบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายาม 
ใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปน
สามระดับตามประเภทของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

 ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชั้น 
ของมูลคายุติธรรมสำหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบ 
เกิดขึ้นประจำ
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28. ภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนภาษีงวดปจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษี 
ที่ยังไมไดใช จำนวน 652 ลานบาท (2560: 527 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 575 ลานบาท (2560: 467 ลานบาท)) 
ที่บริษัทฯและบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาแลว 
เห็นวา บริษัทฯ และบริษัทยอยอาจไมมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษี 
ที่ยังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชมีจำนวนเงิน 334 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 265 ลานบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุด 
ระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2565

คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด คำนวณจากกำไรสุทธิกอนภาษีเงินไดคูณดวยอัตราภาษีตามท่ีกำหนดไว 
ในสัญญาสัมปทานในแตละชวงระยะเวลานับตั้งแตวันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟาชวงตน (วันที่ 26 มีนาคม 2554) 
จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 โดยบริษัทดังกลาวไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 5 ป 
นับจากวันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟาชวงตน สำหรับปปจจุบัน บริษัทยอยดังกลาวเสียภาษีในอัตรารอยละ 3.0

29. การสงเสริมการลงทุน

บริษัท บางเขนชัย จำกัด ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสำหรับการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟา 
พลังงานแสงอาทิตย ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1089(1)/2555 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 ภายใตเงื่อนไขที่กำหนด 
บางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับ 
การสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 10 สิงหาคม 2555)

27. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)

ตนทุนเชื้อเพลิง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

คาใชจายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโรงไฟฟาและระบบสงไฟฟา

เงินเดือนและผลประโยชนอื่นของพนักงาน

คาตอบแทนสัมปทาน

คาเบี้ยประกันภัย

คางานสิ่งแวดลอมและประชาชน

คาใชจายในการเดินทาง

คาที่ปรึกษา

คาตอบแทนกรรมการ

คาบริหารโครงการ

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย

3,163,157

1,553,597

432,351

347,672

133,110

69,660

20,455

33,152

83,256

24,004

-

-

2,089,571

1,438,034

406,130

265,569

113,338

67,095

21,193

47,274

44,268

24,723

716

-

-

16,669

-

220,189

-

-

-

11,502

39,134

8,024

-

156,501

-

8,076

-

158,374

-

-

-

24,236

26,610

10,700

-

120,983

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560256125602561
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บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสำหรับการลงทุน 
ในกิจการผลิตไฟฟาและไอน้ำ ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1565(2)/2554 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ภายใต 
เง่ือนไขท่ีกำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรท่ีไดจากการประกอบ 
กิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 มิถุนายน 2556) 
และตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1132(2)/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 ภายใตเงื่อนไขที่กำหนดบางประการ 
สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
เปนระยะเวลา 8 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 29 มิถุนายน 2560)

30. กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวย 
จำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยจะจายสมทบกองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 
ของเงินเดือน และพนักงานจะจายสมทบกองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง รอยละ 15 ของเงินเดือน กองทุน 
สำรองเล้ียงชีพเหลาน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จำกัด 
และ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด) 
และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวาง 
ป 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจำนวนเงิน 6.9 ลานบาท และ 6.1 ลานบาท 
ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.1 ลานบาท และ 4.2 ลานบาท ตามลำดับ)

32. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน

ขอมูลสวนงานดำเนินงานท่ีนำเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงาน
ไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดำเนินงาน
ของสวนงาน โดยผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัทฯคือประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เกณฑการวัด 
มูลคาของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของสวนงานดำเนินงานเปนเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกำไรหรือขาดทุน 
จากการดำเนินงานในงบการเงิน

บริษัทฯดำเนินกิจการในดานการลงทุนในบริษัทอ่ืน และดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจรอง คือการใหบริการคำปรึกษา 
และบริการอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟา สวนบริษัทยอยดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลัก คือ การผลิตและ 
จำหนายกระแสไฟฟาและไอน้ำ

เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจหลักตามประเภทโครงการ 
โรงไฟฟาทั้งสิ้น 3 สวนงาน ไดแก (1) การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ (2) การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และ               
(3) การผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอน โดยดำเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรสองแหง คือ ในประเทศไทย (ผลิต 
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานความรอน) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ) 
ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทยอยของ บริษัท เซาทอีสท เอเซีย เอนเนอรจี จำกัด 

สวนหนวยธุรกิจดานการลงทุนและการใหบริการคำปรึกษาไดมีการรวมเปนสวนงานการดำเนินงานอื่น ๆ  

รายไดระหวางสวนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว





33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนตามสัญญาตาง ๆ ดังตอไปนี้
ก) บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาจางกอสรางและติดต้ังหมอแปลงและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับโครงการโรงไฟฟา 

พลังงานความรอนแหงที่สองเปนจำนวนเงินรวมประมาณ 3.0 ลานบาท
ข) บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาจางเหมางานติดต้ังระบบผลิตไฟฟาและสัญญาซ้ือวัสดุอุปกรณงานผลิตไฟฟา 

สำหรับโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคาหรือพื้นดินกับบริษัทแหงหนึ่ง เปนจำนวนเงินรวม 
ประมาณ 184.1 ลานบาท

ค) บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ปรึกษาสำหรับโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคาหรือ 
พื้นดินกับบริษัทแหงหนึ่ง เปนจำนวนเงินรวม 2.6 ลานบาท

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงานและภาระผูกพันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน สัญญาอื่นๆ 
และภาระผูกพัน อื่นดังตอไปนี้

ก) บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเปนจำนวนเงิน 1.4 ลานบาทตอเดือน (2560: 1.4 ลานบาทตอเดือน) 
ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสวนของเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ียังไมไดเรียกชำระจำนวนเงินประมาณ 481.47 ลานบาท 

(ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 13)
ค) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแกกิจการที่ควบคุมรวมกันหนึ่งแหงและบริษัทรวมหนึ่งแหงตาม 

เง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา (ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 12 ถึง 13)
ง) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาพ้ืนท่ีในอาคารและสัญญาบริการสำนักงานกับผูถือหุนรายใหญ  

และสัญญาเชารถยนตซ่ึงอายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 5 ป
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* ไมรวมเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี สินทรัพยผลประโยชนหลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพยรวมของสวนงาน*

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันและเงินลงทุน  
   ในบริษัทรวมที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน*

45,483

11,154

589

1,250

320

109

9,384

-

87

113

-

1

56,230

11,474

786

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพยรวมของสวนงาน*

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันและเงินลงทุน  
   ในบริษัทรวมที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน*

43,130

7,836

1,637

1,173

291

6

9,735

-

1,026

127

-

76

54,165

8,127

2,745

สินทรัพยรวมของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้

งบการเงิน
รวม

การดำเนินงาน           
อื่นๆ

สวนงานผลิตไฟฟา
จากพลังงาน
ความรอน

สวนงานผลิตไฟฟา
จากพลังงาน
แสงอาทิตย

สวนงานผลิตไฟฟา
จากพลังน้ำ
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จ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาสถานที่ทำการสำนักงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปน 
ระยะเวลา 25 ป

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมีจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดำเนินงาน 
ดังกลาว ดังน้ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา 
ดำเนินงานดังกลาว ดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

จายชำระ

ภายใน 1 ป

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

22.1

38.1

21.2

40.1

19.5

31.6

18.9

32.3

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560256125602561

(พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)

จายชำระ

ภายใน 1 ป

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

มากกวา 5 ป

59

230

576

58

230

633

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

ฉ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาที่ดินเพื่อวางทอกาซกับการรถไฟแหงประเทศไทยและสัญญาเชาที่ดิน 
กับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 3 ป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมีจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดำเนินงาน 
ดังกลาว ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

จายชำระ

ภายใน 1 ป

2 - 3 ป

7.7

8.9

3.8

3.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560
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ช) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาที่ปรึกษา บริหารงานและบริการอื่นๆ กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
และบริษัทอื่นเปนจำนวนเงินรวม 26.4 ลานบาท และ 0.5 ลานบาทตอเดือน (2560: 48.0 ลานบาท และ 0.7 
ลานบาทตอเดือน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.2 ลานบาท (2560: 0.3 ลานบาท))

ซ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 กับกิจการที่ 
เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 ตามอัตราคาบริการซึ่งจะ 
มีการปรับเพิ่มขึ้นปละครั้งตามอัตราที่กำหนดไวในสัญญา โดยป 2562 มีคาบริการคิดเปนจำนวนเงินประมาณ    
9.1 ลานบาทตอเดือน

ฌ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญางานบำรุงรักษาระบบสงไฟฟาโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 กับกิจการ 
ที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 ตามอัตราคาบริการซึ่งจะมี 
การปรับเพิ่มขึ้นปละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดไวในสัญญา คาบริการสำหรับป 2562 คิดเปนจำนวนเงินประมาณ 
0.05 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอเดือน

ญ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาใหบริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟา 
พลังน้ำ น้ำงึม 2 กับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง เปนจำนวนเงิน 25 ลานบาทตอป

ฎ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 ใหแกรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแตวันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟาชวงตนจนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการ 
ไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2 โดยคำนวณจากรายไดจากการขายไฟฟาคูณดวยอัตราคาตอบแทนสัมปทานในแตละชวง 
ระยะเวลาตามที่กำหนดไวในสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟา

ฏ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งจากสัญญาซอมบำรุงใหญโรงไฟฟาโครงการไฟฟา 
พลังน้ำ น้ำงึม 2 จนถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามอัตราคาบริการซ่ึงจะมีการปรับเพ่ิมข้ึนปละคร้ังตามอัตราท่ีกำหนด 
ไวในสัญญา โดยป 2562 มีคาบริการคิดเปนจำนวนเงินประมาณ 3.8 ลานบาทตอเดือน

ฐ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาจางดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนจำนวน 
เงิน 4.9 ลานบาท (2560: 3.6 ลานบาท)

ฑ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนจำนวน 
เงินรวม 2.0 ลานบาท (2560: 4.1 ลานบาท)

ฒ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาซอมบำรุงโรงไฟฟาพลังงานความรอนท้ังสองแหงกับบริษัทแหงหน่ึงในการจาย 
คาบริการเปนจำนวนเงิน 0.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอไตรมาส เริ่มตั้งแตไตรมาสที่หนึ่งของป 2557 
ถึงไตรมาสที่สองของป 2569 และ 0.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอไตรมาส เริ่มตั้งแตไตรมาสที่หนึ่งของป 2561 
ถึงไตรมาสที่สองของป 2572 ตามลำดับ โดยคาบริการรายไตรมาสดังกลาวจะปรับเพิ่มขึ้นปละครั้งตามอัตรา 
ที่กำหนดไวในสัญญา

ณ) บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวนสองสัญญา 
สำหรับโครงการโรงไฟฟาทั้งสองแหงของบริษัทยอยตามจำนวนและราคาที่กำหนดไวในสัญญาเปนระยะเวลา  
25 ป โดยจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2581 และในเดือนพฤษภาคม 2585 ตามลำดับ

ด) บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายน้ำประปากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง จำนวนสองสัญญา สำหรับ 
โครงการโรงไฟฟาทั้งสองแหงของบริษัทยอยตามจำนวนและราคาที่กำหนดไวในสัญญา โดยสัญญาดังกลาว 
มีอายุ 1 ป และสามารถตออายุไดคราวละ 1 ป

ต) บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามบันทึกขอตกลงเพื่อชำระเงินคากอสรางเขื่อนปองกันน้ำทวมในนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอินกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งเปนจำนวนเงินรวม 7.9 ลานบาท 
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34. เครื่องมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง 
รายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน 
ช่ัวคราว ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย เจาหน้ีการคา 
และเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะยาว หุนกู หนี้สินตราสารอนุพันธทางการเงิน และหนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการ 
ที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชำระหนี้ใหแกบริษัทฯและบริษัทยอย 
ตามเงื่อนไขที่ตกลงไวเมื่อครบกำหนด ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายทางการเงินแกธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย

บริษัทฯพิจารณาวาไมมีความเสี่ยงที่เปนสาระสำคัญดานการใหสินเชื่อกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนื่องจากบริษัทฯมี 
ลูกหนี้การคาที่มีความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทยอยไมมีความเส่ียงท่ีเปนสาระสำคัญดานการใหสินเช่ือกับบริษัทใดบริษัทหน่ึง เน่ืองจากมีลูกหน้ีการคารายหลัก 
เพียงสองรายคือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการไฟฟาสวนภูมิภาค ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะยาว 
ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยกับบริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด และกับบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จำกัด 
และสัญญาระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับบริษัท บางเขนชัย จำกัด นอกจากนี้ลูกหนี้การคารายอื่นๆเปนลูกหนี้ 
มีความสามารถในการชำระหนี้ดี จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชี 
ของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะสงผลกระทบ 
ตอการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืม 
ระยะยาวแกบริษัทยอย เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูที่มีดอกเบี้ย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา 
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน สวนลูกหน้ีการคา 
และลูกหนี้อื่น และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เปนสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไมมีอัตราดอกเบี้ย 
เนื่องจากเปนรายการที่จัดอยูในประเภทระยะสั้น และเปนรายการตามปกติของธุรกิจ

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยที่สำคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย 
และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันที่ครบกำหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) ไดดังนี้

33.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทยอยจำนวน 25 ลานเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา (2560: 25 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพ่ือเปนหลักทรัพยค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
ตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำนวน 460 ลานบาท (2560: 914 ลานบาท และ 3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
เพ่ือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา การเชาท่ีดินเพ่ือวางทอกาซ และการไดรับอนุญาตใหใชกระแสไฟฟา 
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
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รายละเอียดของเงินกูระยะยาวแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดตกลงทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งเพื่อเปน 
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับเงินกูยืมระยะยาวบางสวนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 
โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทยอยตกลงที่จะเปลี่ยน 
อัตราดอกเบ้ีย จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำบวกรอยละสวนเพ่ิม เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 
รอยละ 4.9 ตอป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยดังกลาวมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจำนวน 701 ลานบาท 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

บริษัทฯพิจารณาวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯไมมีธุรกรรมที่เปนเงินตราตางประเทศ

บริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดจากการขายไฟฟา ตนทุน 
ขายไฟฟา และการกูยืมบางสวนเปนเงินตราตางประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปน 
สกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทยอยไมไดเขาทำสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ของเงินตราตางประเทศดังกลาว

อยางไรก็ตาม บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด ไดนำการบัญชีสำหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดมาใช 
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตนมา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายไดจากการขายไฟฟา 
สวนหนึ่งที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง และเงินกูยืมระยะยาวในสกุล 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เปนเครื่องมือที่ใชในการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่      
31 ธันวาคม 2561 เปนจำนวนรวม 26 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด รับรูรายการกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาสำหรับการปองกันความเสี่ยง 
ในกระแสเงินสด จำนวนเงิน 151 ลานบาท ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เหรียญสหรัฐอเมริกา 65.9 167.5 32.6148 32.8472

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
หนี้สินทางการเงิน

(ลาน)

งบการเงินรวม

2560256125602561

34.9 33.5

สินทรัพยทางการเงิน
(ลาน)สกุลเงิน

25602561
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35. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 
ตามที่กำหนดไวในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินของบริษัทยอยและเงื่อนไขของหุนกู และการดำรงไวซึ่ง 
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

36. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล 
จากผลประกอบการของป 2561 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.028 บาท รวมเปนเงิน 206.36 ลานบาท 
ทั้งนี้บริษัทฯจะนำเสนอมติขางตนตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 พิจารณาอนุมัติตอไป

บริษัท บางเขนชัย จำกัด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย ครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล 
จากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ใหแกผูถือหุนของบริษัทยอยในอัตราหุนละ 3.00 บาท 
รวมเปนเงิน 7.03 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทยอยจะนำเสนอมติขางตนตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยประจำป 2562 
พิจารณาอนุมัติตอไป

บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติอนุมัติ 
การจายเงินปนผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ใหแกผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวในอัตรา 
หุนละ 0.90 บาท รวมเปนเงิน 792.81 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทยอยดังกลาวจะนำเสนอมติขางตนตอที่ประชุมสามัญ 
ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวประจำป 2562 พิจารณาอนุมัติตอไป

34.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก เจาหนี้การคาและ 
เจาหนี้อื่น จัดอยูในประเภทระยะสั้น สวนเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกูมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและ 
บริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน นอกจากนี้บริษัทยอยไดบันทึกหนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน ตามมูลคายุติธรรมแลว (ตามที่ 
กลาวไวในหมายเหตุ 23)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลคา 
ยุติธรรมซึ่งใชลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมระดับ 2 เปนจำนวน 1,646.7 ลานบาท (2560: 2,265.9 ลานบาท) 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,453.2 ลานบาท (2560: 2,094.8 ลานบาท)) และบริษัทยอยมีหนี้สิน ตราสาร 
อนุพันธทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งใชลำดับชั้นของ
มูลคา ยุติธรรมระดับ 2 เปนจำนวน 7.9 ลานบาท (2560: 21.3 ลานบาท)

มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธคำนวณโดยใชเทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตาม 
ทฤษฎีในการประเมินมูลคา ซึ่งขอมูลที่นำมาใชในการประเมินมูลคาสวนใหญเปนขอมูลที่สามารถสังเกตไดในตลาด 
ที่เกี่ยวของ เชน เสนอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เปนตน 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
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บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จำกัด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากผล 
ประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 1.00 บาท รวมเปนเงิน 
270.50 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯจะนำเสนอมติขางตนตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯประจำป 2562 พิจารณา 
อนุมัติตอไป

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
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คำศัพทและคำยอที่สำคัญ
บริษัท หรือ CKP
CK 
กลุม ช. การชาง
BEM
TTW 
SEAN
NN2
BKC
BIC
NRS
CRS
XPCL
BLDC 
CHK
ปตท.
GPSC
PT
RATCH
สศช.
สกพ.
กกพ.
กพช.
พพ.
กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน.
ราช-ลาว
สปป.ลาว
GOL
EdL
EDL-Gen
สำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย
Holding Company
AEDP 2015
PDP 2015
IOD
SCOD
COD
PE
SE
EE
Reserve Account
GDP
ดอลลารสหรัฐฯ
หนวย

:  บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)
:  บริษัท ช. การชาง จำกัด (มหาชน)
:  กลุมบริษัท ช. การชาง จำกัด (มหาชน)
:  บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
:  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
:  บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด
:  บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด
:  บริษัท บางเขนชัย จำกัด
:  บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
:  บริษัท นครราชสีมา โซลาร จำกัด
:  บริษัท เชียงราย โซลาร จำกัด
:  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด
:  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
:  บริษัท ช. การชางลาว จำกัด 
:  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
:  บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
:  บริษัท พีที จำกัดผูเดียว
:  บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
:  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
:  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
:  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
:  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
:  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
:  การไฟฟาสวนภูมิภาค
:  การไฟฟานครหลวง
:  บริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จำกัด
:  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
:  รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
:  รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว
:  บริษัท ผลิต ไฟฟาลาว (มหาชน)
:  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
:  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
:  บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น
:  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2579
:  แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2579
:  วันเริ่มผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาชวงแรก
:  กำหนดวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย 
:  วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย
:  พลังงานไฟฟาหลัก 
:  พลังงานไฟฟารอง
:  พลังงานไฟฟาสวนเกิน
:  บัญชีไฟฟาสำรอง
:  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
:  ดอลลารสหรัฐอเมริกา
:  กิโลวัตต-ชั่วโมง
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คำศัพทและคำยอที่สำคัญ
โครงการน้ำงึม 2
โครงการไซยะบุรี
BIC1
BIC2
โครงการบางเขนชัย
โครงการเชียงราย โซลาร
โครงการนครราชสีมา โซลาร
โครงการภาชี
โครงการบางเลน
โครงการพุทธมณฑลสาย 5
โครงการมหาชัย
โครงการกระทุมแบน
โครงการคลองเปรง
IPP 
SPP
VSPP
Adder
CG Policy
CG Principle
CG Code
Control Policy
MOU
PPA
DSCR
KPIs
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประกาศรายการไดมาจำหนายไป

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.39/2559
พระราชบัญญัติหลักทรัพย
แบบ 56-1
แบบ 56-2

:  โครงการไฟฟาพลังน้ำ น้ำงึม 2
:  โครงการไฟฟาพลังน้ำ ไซยะบุรี
:  โครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1
:  โครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2
:  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย บางเขนชัย
:  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย เชียงราย
:  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย นครราชสีมา โซลาร
:  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
:  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย บางเลน จังหวัดนครปฐม
:  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม
:  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
:  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
:  โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
:  ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ หรือ ผูผลิตไฟฟาอิสระ 
:  ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก 
:  ผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก 
:  คาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
:  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
:  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555
:  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
:  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุน
:  บันทึกความเขาใจ
:  สัญญาซื้อขายไฟฟา 
:  อัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้
:  การประเมินผลการปฎิบัติงานโดยใชตัวชี้วัดผลงาน
:  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยง 
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัทจดทะเบียน

:  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการ 
ที่มีนัยสาคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง 
หลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการทำรายการไดมาจำหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียน

:  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และฉบับที่ไดมีการแกไข

:  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับที่ไดมีการแกไข
:  แบบแสดงรายการขอมูลประจำป
:  รายงานประจำป






