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รายงานประจ�าปี 2562





HYDROELECTRIC 
POWER PLANT
โรงไฟฟ้าพลังน�้า

ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากการหมุนเวียนของน�้า ไม่พ่ึงพาเชื้อเพลิง  
โดยลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 
พลังน�้า น�้างึม 2 และ โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี กระแสไฟฟ้าที่ผลิตทั้งหมด 
จ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถึงร้อยละ 97 และอีก 
ร้อยละ 3 จ�าหน่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

ต้นแบบโรงไฟฟ้าแห่งความยั่งยืนแห่งแรก 
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

RAISING THE BAR 
AS THE FIRST AND 
BEST-IN-CLASS 
BENCHMARK OF 
SUSTAINABLE HYDRO 
POWER PLANT IN 
SOUTHEAST ASIA

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)SUSTAINABLE
OPERATION





SOLAR POWER PLANT
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงจึงได้พลังงานหมุนเวียน 
ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยปัจจุบันลงทุนทั้งในรูปแบบติดตั้ง
บนพื้นดินและบนหลังคา รวม 9 โครงการ และพร้อมที่จะเดินหน้าเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องในอนาคต

CREATING 
THE ENERGY 
SECURITY FOR 
SOCIETY  
WHILE CARING 
FOR THE 
ENVIRONMENT
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
เคียงข้างสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)SUSTAINABLE
OPERATION





COGENERATION
POWER PLANT
โรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม

ผสมผสานระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกันโดยใช้พลังงานความร้อน 
จากก๊าซธรรมชาตแิละไอน�า้ ทัง้ 2 โรงไฟฟ้าอยู่ภายในนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ  
จงัหวัดพระนครศรอียุธยา ได้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2  
กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะจ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
และผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

DRIVING  
THE ECONOMY 
TOWARD 
SUSTAINABLE 
GROWTH OF 
OUR NATION
ยกระดับเศรษฐกิจ
สร้างความเติบโตให้แก่ประเทศ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)SUSTAINABLE
OPERATION



วสิยัทศัน ์

พนัธกิจ

01 02

เป็นบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำในประเทศไทยและ
ภูมิภำคอำเซียนที่มีกำรด�ำเนินงำนอันมีประสิทธิภำพ

สร้ำงผลตอบแทนที่ดี มั่นคง  
และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
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FINANCIAL
HIGHLIGHTS
รายไดรวมแยกตามประเภท1

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

  2 รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

ภาพรวมทางการเงนิ

ปี 2561

9,115

3,949

4,865

พลังน�้า ระบบโคเจนเนอเรช่ัน พลังแสงอาทิตย์ รายไดค่าบริหารโครงการ รายไดอื่นๆ

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย2

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2561 2562

3,551

4,584
4,295

ก�าไรส่วนที่เป็นของผูถือหุน
ของบริษัท
(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2561 2562

159

599

769

8,840

3,048

5,030

154
145 463

ปี 2562

ส่วนของผูถือหุน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินอื่น

ฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2561 2562

60,462
62,503

64,191

28,428

29,681

27,511

30,659
31,522

35,547

1,375

1,300

1,133

ปี 2560

6,930

3,318

3,316

45
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หมายเหตุ : * คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

  1 รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

  2 คํานวณจากกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

  3 คํานวณจากกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย

หน่วย : ลานบาท 2560 2561 2562

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 6,774 8,950 8,223

รายได้ค่าบริหารโครงการ 105 120 154

รายได้อื่นๆ 51 45 463

รายได้รวม 6,930 9,115 8,840

กําไรขั้นต้น 2,120 2,966 2,263

กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย1 3,551 4,584 4,295

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 159 599 769

ก�าไรต่อหุ้น* (บาท) 0.022 0.081 0.100

สินทรัพย์รวม 60,462 62,503 64,191

หนี้สินรวม 29,803 30,981 28,644

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 30,659 31,522 35,547

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 30.6% 32.5% 25.6%

อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (%) 51.2% 50.3% 48.6%

อัตราก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (%) 2.3% 6.6% 8.7%

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.97 0.98 0.81

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.74 0.76 0.62

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.36 2.52 1.95

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)2 0.9% 3.3% 3.7%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)3 0.3% 1.0% 1.2%

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 013



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

ปี 2562 นบัเป็นปีทีส่�ำคญัอกีปีหนึง่ของ บรษิทั ซเีค พำวเวอร์ 
จ�ำกัด (มหำชน) และบรษิทัในเครอื กล่ำวคอื ผลประกอบกำร 
ปี 2562 มีผลก�ำไร 769 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 28 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 ภำยหลังกำรรับรู ้ส ่วนแบ่งก�ำไรจำก
โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ ไซยะบุรี ที่ได้เปิดด�ำเนินกำรขำยไฟฟ้ำ 
เชงิพำณชิย์อย่ำงเป็นทำงกำร เมือ่วันที ่29 ตุลำคม 2562  บรษิทั
ได้เพ่ิมสดัส่วนกำรถือหุน้ทำงอ้อมในโรงไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ น�ำ้งมึ 2  
จำกร้อยละ 42 เป็นร้อยละ 46 และยังได้เสนอขำยหุ้นกู้  
จ�ำนวนรวม 6,000 ล้ำนบำท โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด 
(“ทรสิเรทติง้”) จดัอนัดบัเครดติหุ้นกู้ครัง้ท่ี 1/2562 ทีอ่นัดบั “A”  
และปรับเพ่ิมอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ท้ังหมดของ NN2 
เป็นอันดับ “A” และมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงท่ี” ทั้งนี้
เพ่ือช�ำระคืนเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินที่เหลือเป็นกำรลด
ต้นทุนทำงกำรเงิน และในระหว่ำงปี 2562 บริษัทยังได้มี
กำรทยอยรับเงินจองซื้อหุ้นสำมัญจำกกำรใช้สิทธิใบส�ำคัญ
แสดงสทิธิ CKP-W1 จ�ำนวน 4,556 ล้ำนบำท ส่งผลให้ฐำนะ
ทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมแข็งแกร่งข้ึนเป็นอย่ำงมำก 
ส�ำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัทได้ด�ำเนินโครงกำร
ต่ำงๆ ทีต่อบสนองเปำ้หมำยควำมยัง่ยนืแห่งสหประชำชำติ 
(UNSDG) รวม 5 เป้ำหมำยในปีที่ผ่ำนมำ และมีแผนจะ
ขยำยเพ่ิมมำกขึ้นในปีถัดไปตำมวิสัยทัศน์ของบริษัทในกำร 
ส่งมอบควำมมั่นคงทำงพลังงำนสะอำดของซีเค พำวเวอร์  
ให้แก่ประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน บนแนวทำงแห่ง
ควำมย่ังยืน จึงกล่ำวได้ว่ำ บริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ทั้งรำยได้และผลก�ำไร และเรำยังมีควำมก้ำวหน้ำที่ส�ำคัญ 
ในเชงิกลยุทธ์ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเตบิโต (Growth) กำรสร้ำง 
ผลก�ำไร (Prof i tabi l i ty) และกำรสร ้ำงควำมย่ังยืน 
(Sustainability) ซึ่งล้วนแต่เสริมสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับ
นกัลงทุน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภำคส่วนในระยะยำวอกีด้วย
 
นอกจำกควำมส�ำเร็จที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังได้เริ่ม
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์แบบตดิตัง้ 
บนหลังคำเพ่ิมเติมอีกรวม 5 โครงกำร ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ

พลังงำนแสงอำทิตย์ ภำชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ก�ำลัง
กำรผลติตดิตัง้ 0.89 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ 
บำงเลน จงัหวดันครปฐม ก�ำลงักำรผลติตดิตัง้ 0.97 เมกะวัตต์  
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ พุทธมณฑลสำย 5 จังหวัด
นครปฐม ก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ มหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร ก�ำลัง
กำรผลิตติดต้ัง 0.72 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสง
อำทิตย์ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ก�ำลังกำรผลิต 
ติดตั้ง 0.51 เมกะวัตต์ สิ่งเหล่ำน้ี ล้วนตอกย�้ำถึงกำร 
เจรญิเตบิโตขององค์กรอย่ำงมัน่คง บนรำกฐำนของควำมย่ังยืน  
ส�ำหรบับรบิทภำยในองค์กรเอง บรษิทัยังมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบั 
กำรพัฒนำทรพัยำกรมนษุย์ ด้วยกำรมุง่เน้นในกำรพัฒนำผูน้�ำ 
และพนักงำนของเรำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัท 
มีเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนบนแนวทำงควำมย่ังยืนอย่ำง 
ชดัเจนและเป็นระบบมำกขึน้ โดยบรษิทัได้ปรบักระบวนกำร 
ปฏิบัติงำนท่ัวท้ังองค์กรให้ก ้ำวทันยุคดิจิทัล (Digital  
Transformation) โดยไม่ลืมที่จะให้ควำมส�ำคัญกับควำม 
รับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจส่ิงแวดล้อมควบคู่กันด้วย  
เปรยีบเสมอืนปรชัญำหลกัในกำรขบัเคลือ่นธุรกิจขององค์กร  
เรำไม่ลืมท่ีจะส่งเสริมให้พนักงำนและพันธมิตรของเรำ 
เกิดจิตส�ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ในนำมของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ผมขอ 
ขอบคณุ ผูถื้อหุน้ พันธมติร และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภำคส่วนท่ีให้ 
ควำมไว้วำงใจและสนบัสนุนกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัด้วยดี 
เสมอมำ และขอให้เชือ่มัน่ว่ำ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน  
ซเีค พำวเวอร์ทกุคน จะมุง่มัน่ทุ่มเทในกำรพัฒนำองค์กรให้ดี 
ย่ิงขึน้ บนพ้ืนฐำนของควำมย่ังยืนในระดบัสำกล โดยยึดมัน่ใน 
หลกัธรรมำภิบำล มคีวำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภำคส่วน  
เพ่ือให้บรษิทัเตบิโตอย่ำงมัน่คง สร้ำงผลตอบแทนทีม่ัง่คัง่ให้กับ 
ผู้ถือหุ้น และเป็นองค์กรท่ีช่วยเสริมสร้ำงเสถียรภำพด้ำน
พลังงำนทำงเลือกท่ีสะอำด ย่ังยืน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ให้กับประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียนตลอดไป ท้ำยสุดนี้  
ผมหวังว่ำทุกท่ำนจะยังคงให้กำรสนับสนุนบริษัทเช่นนี้ 
อีกต่อไป เพรำะที่ ซีเค พำวเวอร์…พลังงำน ไม่มีที่สิ้นสุด

MESSAGE FROM 
CHAIRMAN OF THE 
BOARD OF DIRECTORS

สารจากประธานกรรมการ
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“ในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
บนแนวทางความย่ังยืนอย่างชัดเจนและเป็น
ระบบมากย่ิงขึ้น โดยบริษัทได้ปรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานทั่วท้ังองค์กรให้ก้าวทันยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation) โดยไม่ลืมที่จะให้ 
ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ซึ่งเปรียบเสมือนปรัชญาหลัก
ในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร”

ดร.ทนง พิทยะ
ประธำนกรรมกำรบริษัท

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 015



REPORT OF
THE AUDIT
COMMITTEE
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู ้
ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และ
วิศวกรรม จ�านวน 3 ท่าน โดยมี ดร.จอน วงศ์สวรรค์ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และนายประเวศ  
อิงคดาภา เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายประเวศ อิงคดาภา  
ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2562 และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2562 
มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เข้ารับต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ ทดแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ที่ได้
ก�าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกัน จ�านวน 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบ 
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจ�านวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ 
อย่างอสิระในข้อมลูท่ีมสีาระส�าคญัของการจดัท�างบการเงนิและ 
แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ โดยสรปุสาระส�าคัญการปฏิบติัหน้าท่ีได้ ดงัน้ี
1.	 	การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปี 2562 
ของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมถึงการเปลีย่นแปลงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ ทีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิ
อย่างมีนัยส�าคัญ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร โดย 
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย ประจ�าปี 2562 มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในสาระ
ส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2.	 	การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบ
แนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยมี 
แผนกตรวจสอบภายในท�าหน้าทีส่อบทาน และประเมนิความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในอย่างอสิระ และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
เพียงพอ เหมาะสม  

3.	 	การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบก�ากับดแูลงานตรวจสอบภายในโดยอนมุตัแิผนงาน
ตรวจสอบภายในประจ�าปี 2562 พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติ และให้มีการรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
ตดิตามประเดน็ และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ตลอดจน 
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง 
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมท้ังการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของบริษัท

4.	 	การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าสัญญา 
กับบุคคลภายนอก นอกจากน้ียังค�านึงถึงการปฏิบัติตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยในปี 2562 ได้พิจารณา 
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการ 
ปฏิบตังิานเป็นปัจจบุนัและสอดคล้องกับหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  
รวมทัง้พิจารณานโยบายทีเ่ก่ียวข้องกบัการก�ากับดแูลกจิการ
ของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.	 	การสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเข้า 
ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เพ่ือให้บรษิทัปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อก�าหนด 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ด�าเนินงานด้วย
ความโปร่งใส มคีวามสมเหตสุมผล เป็นประโยชน์สงูสดุต่อการ 
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนมีการ 
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและทันเวลาที่ก�าหนด

6.	 	การพิจารณา	คัดเลือก/เลิกจ้าง	เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทานการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทและ 
บริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด มคีวามเป็นอสิระ  
มีความรู ้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  
การให้ค�าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงนิ 
ได ้ ทันเวลา จึง เ ห็นควรให ้ เสนอแต ่ง ต้ัง  นายฉัตรชัย  
เกษมศรีธนาวัฒน์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813)  
หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3844) หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ (ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาตเลขท่ี 4523) คนใดคนหน่ึงเป็นผู ้สอบบัญชีมี
อ�านาจตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 
2562 ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ 
ผูส้อบบญัชท่ีีได้รบัความเหน็ชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562 มีมติ 
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  
เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตังิานครบถ้วนตามกฎบตัร 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไม่ได้มคีวามเหน็ หรอืข้อสงัเกตอืน่ใด 
เพ่ิมเตมิจากการปฏิบตัหิน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
โดยใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
รอบคอบ เป็นอิสระ ในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็น 
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายงาน 
ทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับ 
หลกัการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
มรีะบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และการตรวจสอบ 
ภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(ดร.จอน วงศ์สวรรค์) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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REPORT OF THE NOMINATION 
AND REMUNERATION 
COMMITTEE

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัท  
ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี  
ดร.วชิาญ อร่ามวารกุีล ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ และนายประเสริฐ 
มริตตนะพร เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและ
แต่งตั้งให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ภายใต้กฎบตัรและขอบเขตหน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 2 ครั้ง โดยได้พิจารณา
เร่ืองส�าคัญต่างๆ เพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1.  พิจารณาการแต่งต้ังบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ซึ่งม ี
ความเหมาะสมทั้งทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ อีกทั้งไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง

2.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบรษิทั โดยกรรมการซึง่พ้นต�าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 4 คน ได้รบัการเสนอชือ่ให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอกีวาระหนึง่และด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 
ตามที่ได้ด�ารงต�าแหน่งเดิมอยู่ก่อนหน้าต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

3.  พิจารณาก�าหนดรางวัลประจ�าปี 2561 และค่าตอบแทน
ประจ�าปี 2562 ส�าหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดย
ค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของคณะ

กรรมการโดยรวม รวมถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน 

4.  พิจารณาก�าหนดรางวัลประจ�าปี 2561 และค่าตอบแทน
ประจ�าปี 2562 ส�าหรับกรรมการผู้จัดการ โดยค�านึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการด�าเนินงาน
ของบริษัท 

5.  พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องตามหลัก CG Code และหลักเกณฑ์
การก�ากับดูแลกิจการท่ีประกาศใช้ในปัจจุบัน และเพ่ือ
ประกาศใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏบิตัหิน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เท่ียงธรรม  
และเป็นอิสระ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายเป็นส�าคัญ

(ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล) 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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REPORT OF THE CORPORATE 
GOVERNANCE AND RISK 
MANAGEMENT COMMITTEE

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น 
ผูบ้รหิาร กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการอสิระ จ�านวน 3 ท่าน  
โดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และนายธนวัฒน์ 
ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
และแต่งต้ังผูม้คีวามรูค้วามสามารถเป็นเลขานกุารคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงาน
ตามขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการ โดยก�าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรใน
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ซึ่งม ี
การทบทวนกฎบตัรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้เป็นปัจจบุนัและ
สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในปี 2562 คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้ประชุมร่วมกันจ�านวน 
4 ครัง้ เพ่ือพิจารณาและตดิตามความก้าวหน้าในการปฏิบตัติาม
หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและสนบัสนุนการบรหิารความเสีย่ง 
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระส�าคัญการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1.  ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการรายงาน
ผลการซื้อ-ขาย/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

2.  สนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปี
ทีผ่่านมา และแผนการด�าเนินงานในปีต่อไป รวมทัง้สอดคล้อง
กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

3.  สอบทานจรรยาบรรณและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ของบริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นหลักธรรมภิบาล รวมท้ัง 
ให้ความส�าคัญต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ในเรื่อง

 •  การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
จัดประชุมที่ค�านึงถึงสิทธิของผู ้ ถือหุ ้นตามแนวทาง  
บรรษัทภิบาลท่ีดี ในปี 2562 บริษัทได้คะแนนประเมิน 
เฉลี่ยร้อยละ 98 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของบริษัท 
จดทะเบียนที่เข้าร่วมประเมินร้อยละ 93.70  

 •  การเข้าร่วมโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies: CGR) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2562 บริษัทได้
ผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม ท่ีร้อยละ 92 อยู่ในเกณฑ์  
“ดีเลิศ” ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ที่ได้รับคะแนนเฉล่ียโดยรวม 
ร้อยละ 90 อีกท้ัง บริษัทยังได้รับผลการประเมินของ 
ทุกหมวดสูงกว ่าผลการประเมินเฉ ล่ียของบริษัท 
จดทะเบียนโดยรวม 

 •  การเข้าร่วมการประเมนิความย่ังยนืของบรษิทัจดทะเบยีน 
(Thailand Sustainability Investment: THSI) โดยในปี 
2562 บรษิทัเข้าร่วมการประเมนิเป็นปีแรก ซึง่บรษิทัจะน�า 
ผลคะแนนการประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานด้าน
ความย่ังยืน เพ่ือให้บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นหน่ึงใน
รายชื่อหุ้นยั่งยืน ส�าหรับปี 2563 ต่อไป

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบรหิารความเส่ียง
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5.  ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือให้มั่นใจว่า
บริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และสอดคล้องตามกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

6.  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแลกิจการต่อ 
คณะกรรมการ เป็นรายไตรมาส

ด้านบริหารความเสี่ยง

1.  พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปีของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุม 
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบกับการ
ด�าเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการ 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ 

2.  ติดตาม และก�ากับดูแลผลการบริหารความเสี่ยงเป ็น 
รายไตรมาส โดยได้รับรายงานการบริหารความเส่ียงจาก
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ท้ังน้ี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการด�าเนินงานของบรษิทั และสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง

3.  รายงานผลการปฏบิตังิานด้านการบรหิารความเสีย่งต่อคณะ
กรรมการ เป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งมคีวามเหน็ว่า  
บรษิทัยึดมัน่ในการด�าเนนิธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ค�านงึถึง 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  รวมท้ังจัดให ้มีการบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยง 
ท่ีส�าคัญ ส่งเสริมให้การด�าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ตลอดจนพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและ 
บริษัทย่อย ยึดมั่นหลักธรรมภิบาล รวมทั้งให้ความส�าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

(นายณรงค์ แสงสุริยะ)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562020



BOARD
OF DIRECTORS

คณะกรรมการ

ดร.ทนง พทิยะ

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
23 สิงหาคม 2555

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  
รุน่ท่ี 25/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ :  
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

• บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค : ประธานกรรมการ
• บมจ. สแกน อินเตอร์ :  

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
• บมจ. ทีทีดับบลิว : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

บริษัทอื่น

• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ : ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 021



ดร.จอน วงศส์วรรค์

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัดกุ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัดกุ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 157/2562

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บมจ. หลักทรัพย์ภัทร : 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีม  
Investment Solutions ฝ่ายที่ปรึกษา 
การลงทุนส่วนบุคคล/ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย 
เฮดจ์ฟันด์ สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์

บริษัทอื่น

-

นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์

ประธานกรรมการบริหาร 
23 สิงหาคม 2555

กรรมการ 
3 มิถุนายน 2554

ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 
24 ธันวาคม 2561

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ 
(วิศวกรรมโยธา) สถาบนัเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิศวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัโอซาก้า ประเทศญ่ีปุน่

• ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัโอซาก้า ประเทศญ่ีปุน่

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน รุ่นที่ 10/2560 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน (วพน.)

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 366 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงู (หลกัสตูร วตท.)  
รุน่ท่ี 4/2550 สถาบันวิทยาการตลาดทนุ

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 50/2547 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 18/2547 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ :  
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการ

• บมจ. ช.การช่าง :  
กรรมการบรรษทัภบิาลและบริหารความเสีย่ง/ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบรหิาร

• บมจ. ทีทีดับบลิว :  
รองประธานกรรมการ/กรรมการ

บริษัทอื่น

• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ :  
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ

• บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น :  
ประธานกรรมการ

• บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2 :  
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ

• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ี:  
ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ

• บจ. ที่ดินบางปะอิน : กรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562022



ดร.วชิาญ อรา่มวารกีลุ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โคสต ์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• หลักสูตร Advance Audit Committee  
Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Boards that Make Difference 
(BMD) รุ่นที่ 6/2561 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Role of Compensation  
Committee รุ่นที่ 19/2557 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 170/2556 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายณรงค์ แสงสรุยิะ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบริหารความเส่ี่ยง 
14 มกราคม 2556

กรรมการ 
26 กันยายน 2554

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 54/2548 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บมจ. ช.การช่าง : ผู้บริหารอาวุโส/ 
กรรมการบรรษทัภบิาลและบริหารความเสีย่ง/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริหาร/กรรมการ

บริษัทอื่น

• บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2 :  
กรรมการบริหาร/กรรมการ

• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี :  
กรรมการบริหาร/กรรมการ

• บจ. ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น : 
กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทน
14 มกราคม 2556

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการอิสระ 
23 สิงหาคม 2555

• หลักสูตรประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร
ต่อเนื่อง 4 ปี “Chemical Risk Assessment 
Method” The Oversea Human Resource & 
Industry Development Association (HIDA),  
ประเทศญีปุ่น่ ร่วมสนับสนนุโครงการ  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บมจ. แปซิฟิกไพพ์ :  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น

• บจ. ไดก้า (ไทย) :  
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 023



ดร.ภัทรตุม ์ ทรรทรานนท์

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง รัฐประศาสนศาสตร์

• ปริญญาโท วิศวกรรม (โยธา)  
มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Leadership Succession Program 

(LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ

• หลักสูตร Advance Audit Committee  
Program รุ่นที่ 34/2562 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 271/2562 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Risk Management Program  
for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 18/2562 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายชยัวฒัน ์ อทุยัวรรณ์

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

•  Master of Science (Mathematics  
and Computer Science) University  
of Louisville, Kentucky, U.S.A.

กรรมการบริหาร 
9 มิถุนายน 2558

กรรมการ 
9 เมษายน 2558

กรรมการสรรหาและกําหนด 
ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
21 กุมภาพันธ์ 2562

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

•  บมจ. ธนาสิริ กรุป : ประธานกรรมการ
• บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์  

พรอพเพอร์ตี้ : ประธานคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ

• บมจ. ทีทีดับบลิว : ที่ปรึกษากรรมการ 
คณะกรรมการ

• บมจ. ทีบีเอสพี : ประธานกรรมการ

บริษัทอื่น

• บจ. เน็คซ์ แคปปิตอล : ประธานกรรมการ
• บจ. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น : 

ประธานกรรมการ
• สภากาชาดไทย : ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
• คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  
กรรมการ

• คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :  
กรรมการที่ปรึกษา

• มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลศิหล้านภาลยั ในพระบรมราชปูถัมภ์ :  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

• บจ. ประปาปทุมธานี : กรรมการ
• บจ. ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ : กรรมการ

• ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Board Nomination and  

Compensation Program (BNCP)  
รุ่นที่ 5/2561 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Board that Make a Difference 
(BMD) รุ่นที่ 7/2561 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแล
กิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 
สถาบันพระปกเกล้า

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 สถาบัน
วิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน
สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นที่ 29/2555 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 18/2545 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• สัมมนาความยั่งยืนของธุรกิจดิจิตอล :  
รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น บริษทั สํานกังาน อีวาย จํากัด

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บมจ. ทีทีดับบลิว : กรรมการความเสี่ยง 
และบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น

-

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562024



นายประเสริฐ มรติตนะพร

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Successful Formulation &  
Execution of Strategy รุ่นที่ 6/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552

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

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 54/2548 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายแวน ฮวง ดาว

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคแห่งแอตแลนต้า 
(Atlanta Technical School) มลรัฐจอร์เจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
14 มกราคม 2556

กรรมการบริหาร 
23 สิงหาคม 2555

กรรมการ 
24 มิถุนายน 2554

กรรมการ
22 กันยายน 2559

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บมจ. ช.การช่าง : กรรมการบริหาร/  
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม/กรรมการ/ผู้บริหารอาวุโส

บริษัทอื่น

• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี : กรรมการ
• บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2 : กรรมการ
• บจ. ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น : 

กรรมการ

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-

บริษัทอื่น

• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ : 
กรรมการบริหาร/กรรมการ

• บจ.ไฟฟ้านํ้างึม 2 : 
กรรมการบริหาร/กรรมการ 

• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี :  
กรรมการบริหาร/กรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 025



ดร.สภุามาส ตรีวศิวเวทย ์

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ  
มหาวิทยาลัยดุก ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี อักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการบริหาร/กรรมการ 
23 สิงหาคม 2555

นายวรพจน์ อชุไุพบลูยว์งศ ์

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ)

 มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ

กรรมการ 
1 มีนาคม 2559

• ปริญญาโท การต้นทุน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี การบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลกัสตูรวิทยาการประกันภัยระดับสงู (วปส.)  
รุน่ท่ี 9 สาํนกังานคณะกรรมการกํากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

• หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง  
(สวปอ. มส.) รุ่นที่ 10 สมาคมวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) 
รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจําปี 2556  
รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (มูลนิธิ สวค.)

• หลักสูตร Developing Corporate  
Governance Policy สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นที่ 25/2551 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 61/2548 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นที่ 10/2548 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล : 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น

• บจ. บางเขนชัย : ประธานกรรมการ
• บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2 : กรรมการบริหาร /  

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี :  

กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ
• บจ. เชียงราย โซล่าร์ : กรรมการ
• บจ. นครราชสีมา โซล่าร์ : กรรมการ
• บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น : กรรมการ

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 106/2551 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Developing Corporate  
Governance Policy ปี 2551 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บมจ. ช.การช่าง : กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทอื่น

• บจ. กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง : กรรมการ
• บจ. ช.การช่างเรียลเอสเตท : กรรมการ 
• บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น : 

กรรมการ
• บจ. มหาศิริ สยาม : กรรมการ
• บจ. ช.การช่าง โฮลดิ้ง : กรรมการ
• บจ. ซีเค ออฟฟิซ ทาวเวอร์ : กรรมการ
• บจ. ที่ดินบางปะอิน : กรรมการ
• บจ. ชลเวทย์โยธา : กรรมการ
• บจ. บางเขนชัย : กรรมการ

• หลักสูตร Executive Program on the Rule 
of Law and Development (RoLD) สถาบัน
เพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย รุน่ท่ี 1/2560

• หลักสูตร Workshop for Emerging Leaders 
on the Rule of Law and Policy  
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
ร่วมกับ The Institute for Global Law and 
Policy Harvard Law School 2560

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) 
รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Company Secretary Forum 
(R-CSF) รุ่นที่ 1/2556 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Special Seminar (RSS)  
รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Corporate Secretary Program 
(CSP) รุ่นที่ 37/2553 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) 
รุ่นที่ 16/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 
รุ่นที่ 3/2553 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร The Current Issue Seminar 
(R-CIS) รุ่นที่ 2/2553 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562026



นายธนวฒัน ์ ตรีวศิวเวทย ์

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตนิยิมอนัดบั 1) 
มหาวิทยาลัยดุก ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 116/2552 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการ/ 
เลขานุการบริษัท 
1 กรกฎาคม 2558 

กรรมการบริหาร 
23 สิงหาคม 2555 

กรรมการ 
3 มิถุนายน 2554

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-

บริษัทอื่น

• บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น : 
ประธานกรรมการ/กรรมการ

• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ : กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

• บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2 : กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 027



สว่นที่ 1
การประกอบธุรกิจ



วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นนำ�ในธุรกิจผลิตไฟฟ้�ในประเทศไทยและ
ภูมิภ�คอ�เซียนที่มีก�รดำ�เนินง�นอันมีประสิทธิภ�พ

พันธกิจ
1.	 สร้�งผลตอบแทนที่ดี	มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
2.	 ให้คว�มสำ�คัญอย่�งต่อเน่ืองกับสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน

บรษิทั	ซเีค	พ�วเวอร	์จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บรษิทั”	หรอื	“CKP”)	ก่อตัง้ 
โดยกลุ่มบริษัท	ช.ก�รช่�ง	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“กลุ่ม	ช.ก�รช่�ง”)	
จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันที่	8	มิถุน�ยน	2554	ทุนจดทะเบียน	
1,000,000	บ�ท	ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทแกนนำ�ของกลุ่ม	
ช.ก�รช�่ง	ทีมุ่ง่เน้นก�รลงทนุในธุรกิจผลติและจำ�หน�่ยไฟฟ้�จ�ก
พลงัง�นประเภทต�่งๆ	บรษิทัได้จดทะเบยีนแปรสภ�พเปน็บรษิทั
มห�ชนเมื่อวันท่ี	6	กุมภ�พันธ์	2556	และหุ้นส�มัญของบริษัท
ได้รับก�รจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	และเริ่มทำ�ก�ร 
ซือ้ข�ยในตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(“ตล�ดหลกัทรพัย์”)	
เมือ่วันท่ี	18	กรกฎ�คม	2556	ดว้ยทุนจดทะเบยีน	5,500	ล�้นบ�ท	
เรียกชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว	และเมื่อวันที่	10	เมษ�ยน	2558	บริษัท
ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น	9,240	ล้�นบ�ท	โดย	ณ	
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว	8,129	ล้�นบ�ท

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ย
ไฟฟ้�ในโรงไฟฟ้�	3	ประเภท	ไดแ้ก่	โรงไฟฟ้�พลงัน้ำ�	โรงไฟฟ้�ระบบ 
โคเจนเนอเรชั่น	และโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์	โดยแบ่งเป็นก�ร
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	รวม	6	บริษัท	ดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน

BUSINESS 
POLICY AND 
OVERVIEW

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

NN2

46%
XPCL

37.5%
BIC

65%
CRS

30%
BKC

100%
NRS

30%

การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษัทย่อย	รวม	3	บริษัท	ประกอบด้วย
1)	 	บรษิทั	ไฟฟ้�น้ำ�งมึ	2	จำ�กัด	(“NN2”)	ซึง่มสีถ�นะเปน็บรษิทัแกน 

ของบรษิทั	ในสดัสว่นก�รถือหุ้นท่ีรอ้ยละ	46	โดยเปน็ก�รลงทนุ
ผ่�นบริษัท	เซ�ท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำ�กัด		(“SEAN”)

2)	 	บริษัท	บ�งปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำ�กัด	(“BIC”)	ในสัดส่วน
ก�รถือหุ้นที่ร้อยละ	65

3)	 บริษัท	บ�งเขนชัย	จำ�กัด	(“BKC”)	ในสัดส่วนก�รถือหุ้นท่ี 
	 ร้อยละ	100

การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษัทร่วม	รวม	3	บริษัท	ประกอบด้วย
1)	 บริษัท	ไซยะบุรี	พ�วเวอร์	จำ�กัด	(“XPCL”)	ในสัดส่วนก�ร 
	 ถือหุ้นที่ร้อยละ	37.5
2)	 บริษัท	 เชียงร�ย	 โซล่�ร์	 จำ�กัด	 (“CRS”)	 ในสัดส่วนก�ร 
	 ถือหุ้นที่ร้อยละ	30
3)	 บริษัท	นครร�ชสีม�	โซล่�ร์	จำ�กัด	(“NRS”)	ในสัดส่วนก�ร 
	 ถือหุ้นที่ร้อยละ	30

เป้าหมายการดำาเนินงาน
บริษัทมีนโยบ�ยขย�ยก�รลงทุนในธุรกิจผลิตและ 
จำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�กพลังง�นประเภทต่�งๆ	 ท้ัง 
ในประเทศและภูมิภ�คอ�เซียน	โดยมีวัตถุประสงค์ 
เป็นส่วนหน่ึงในก�รสร้�งคว�มมั่นคงด้�นพลังง�น 
ให้กับประเทศจ�กโครงก�รด้�นพลังง�นท่ีหล�กหล�ย 
ด้วยคว�มเข้มแข็งของฐ�นเงินลงทุน	และคว�ม
ร่วมมือระหว่�งพันธมิตรในเครือที่พร้อมสร้�ง 
ผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่�งยั่งยืน
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8	มิถุน�ยน	2554	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียน	1,000,000	บ�ท	โดยมี 
วัตถุประสงค์ให้บริษัทเป็นแกนนำ�ของกลุ่ม	ช.ก�รช่�ง	 ท่ีมุ่งเน้นก�รลงทุนในธุรกิจผลิตและ 
จำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�กพลังง�นประเภทต่�งๆ

หม�ยเหตุ	: 1	ปัจจุบัน	คือ	บริษัท	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“BEM”)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

2555ปี

2554ปี

10	พฤษภ�คม	2555	บริษัทซ้ือหุ้นส�มัญของ	SEAN	เพ่ิมเติมจ�ก	บริษัท	ท�งด่วนกรุงเทพ	จำ�กัด	
(มห�ชน)	(BECL)1	จำ�นวน	110,112,500	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	16.7	ของทุนจดทะเบียน
ทำ�ให้บริษัทถือหุ้นใน	SEAN	รวมเป็นจำ�นวน	361,168,999	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	54.7	ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว
26	มถุิน�ยน	2555	บรษิทัซือ้หุ้นส�มญัของบรษิทัท่ีผลติและจำ�หน�่ยไฟฟ้�จ�กพลงัแสงอ�ทติย์
จ�ก	บริษัท	ช.ก�รช่�ง	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“CK”)	จำ�นวน	2	บริษัท	ได้แก่
	 1)	 BKC	จำ�นวน	2,342,498	หุน้	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	100	ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชำ�ระ 
	 	 เต็มมูลค่�แล้ว
	 2)	 NRS	จำ�นวน	664,500	หุน้	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	30	ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำ�ระแลว้ 
	 	 ร้อยละ	85.06
31	สิงห�คม	2555	บริษัทซ้ือหุ้นส�มัญของ	SEAN	เพ่ิมเติมจ�ก	บรษิทั	ทมี	คอนซลัต้ิง	เอนจเินยีริง่ 
แอนด์	แมเนจเม้นท์	จำ�กัด	จำ�นวน	8,809,000	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	1.3	ของทุนจดทะเบียน 
ทำ�ให้บริษัทถือหุ้นใน	SEAN	รวมเป็น	369,977,999	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	56	ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว
26	ธันว�คม	2555	บริษัทซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทท่ีผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�ในโรงไฟฟ้�พลัง 
แสงอ�ทิตย์และโรงไฟฟ้�ระบบโคเจนเนอเรชั่นจ�ก	CK	จำ�นวน	2	บริษัท	ได้แก่
	 1)	 CRS	จำ�นวน	875,250	หุน้	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	30	ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำ�ระแลว้ 
	 	 ร้อยละ	95	
	 2)	 BIC	จำ�นวน	63,019,999	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	46	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระ 
	 	 เต็มมูลค่�แล้ว
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2558ปี

2556ปี
2	มกร�คม	2556	บริษัทซื้อหุ้น	BIC	เพ่ิมเติมจ�ก	บริษัท	 ท่ีดินบ�งปะอิน	จำ�กัด	จำ�นวน	
26,029,999	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	19	ของทุนจดทะเบียน	ทำ�ให้บริษัทถือหุ้นใน	BIC	รวมเป็น 
89,049,998	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	65	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว
11	มกร�คม	2556	บรษิทัลดทนุจดทะเบยีนจ�ก	9,200	ล�้นบ�ท	เปน็	3,066.7	ล�้นบ�ท	แบง่เปน็ 
หุ้นส�มัญจำ�นวน	306.7	ล้�นหุ้น	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	10	บ�ท	โดยเป็นก�รลดทุนเพื่อคืนทุนที่
ลดลงให้แก่ผู้ถือหุ้นต�มสัดส่วน	ต่อม�ในเดือนกุมภ�พันธ์	2556	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษิทัเปน็	4,600	ล�้นบ�ท	จำ�หน�่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมต�มสดัสว่น	และลดมลูค�่ทีต่ร�ไว้ตอ่หุน้ 
จ�กเดิมหุ้นละ	10	บ�ท	เป็นหุ้นละ	5	บ�ท	พร้อมกันนี้ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ก 
4,600	ล้�นบ�ท	เป็น	5,500	ล้�นบ�ท	โดยก�รออกหุ้นส�มัญใหม่จำ�นวน	180	ล้�นหุ้น	มูลค่�ที่
ตร�ไว้หุ้นละ	5	บ�ท	เพื่อเสนอข�ยต่อประช�ชนทั่วไป
6	กุมภ�พันธ์	2556	บริษัทจดทะเบียนแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนและเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ซีเค	
พ�วเวอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)
18	กรกฎ�คม	2556	หุ้นส�มัญของบริษัทเริ่มทำ�ก�รซื้อข�ยครั้งแรกในตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

22	เมษ�ยน	2557	ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2557	มีมติอนุมัติให้บริษัทนำ�ส่วนเกิน
มูลค่�หุ้นส�มัญจำ�นวน	170	ล้�นบ�ท	เพื่อชดเชยผลข�ดทุนสะสมในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
ของบริษัท
28	ตุล�คม	2557	ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ครั้งที่	1/2557	มีมติอนุมัติให้	BIC	ทำ�
ร�ยก�รที่เก่ียวโยงกันว่�จ้�ง	CK	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท	เป็นผู้รับเหม�ก่อสร้�ง
โครงก�รบ�งปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	โครงก�ร	2	(“BIC2”)	ในวงเงินรวมไม่เกิน	4,310	ล้�นบ�ท	
โดยมีกำ�หนดเวล�ก�รก่อสร้�ง	29	เดือนนับจ�กวันที่	1	มกร�คม	2558

2557ปี

24	เมษ�ยน	2558	บริษัทจ่�ยเงินปันผลจ�กผลประกอบก�รปี	2557	ในอัตร�หุ้นละ	0.1	บ�ท	
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	110	ล้�นบ�ท	ซึ่งเป็นก�รจ่�ยเงินปันผลครั้งแรกของบริษัท
29	พฤษภ�คม	2558	บริษัทลดมูลค่�ท่ีตร�ไว้ต่อหุ้นจ�กเดิม	5	บ�ท	เป็น	1	บ�ท	และเพ่ิม 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำ�นวน	3,740	ล้�นบ�ท	รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน	9,240	
ล้�นบ�ท	แบ่งเป็น
	 1)	 หุ้นส�มัญเพ่ิมทุนจำ�นวน	1,870	ล้�นหุ้น	โดยเสนอข�ยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมต�มสัดส่วน 
	 	 ก�รถือหุ้น	(Rights	Offering)	ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้วจำ�นวน	 
	 	 7,370	ล้�นบ�ท
	 2)	 หุน้ส�มญัจำ�นวน	1,870	ล�้นหุ้น	เพ่ือรองรบัก�รใชส้ทิธิแปลงสภ�พใบสำ�คัญแสดงสทิธิ 
	 	 ที่จะซื้อหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัท	(“CKP-W1”)	จำ�นวน	1,870	ล้�นหน่วย
4	มถินุ�ยน	2558	หุน้ส�มญัเพ่ิมทนุจำ�นวน	1,870	ล�้นหุน้	เริม่ทำ�ก�รซือ้ข�ยในตล�ดหลกัทรพัย์
9	มิถุน�ยน	2558	CKP-W1	จำ�นวน	1,870	ล้�นหน่วย	เริ่มทำ�ก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์
9	มิถุน�ยน	2558	บริษัทซื้อหุ้น	XPCL	จ�ก	CK	ในสัดส่วนร้อยละ	30	ของทุนจดทะเบียน 
คิดเป็น	805,830,000	หุ้น	มูลค่�รวมประม�ณ	4,344	ล้�นบ�ท
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19	เมษ�ยน	2559	ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำ�ปี	2559	มีมติอนุมัติ	ดังนี้
	 1)	 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน	10,000	ล้�นบ�ท	หรือ 
	 	 ในเงินสกุลอื่นในจำ�นวนเทียบเท่�
	 2)	 อนุมัติให้	NN2	เข้�ทำ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือว่�จ้�ง	บริษัท	ช.ก�รช่�ง	(ล�ว)	จำ�กัด	 
	 	 (“CHK”)	เป็นผู้ดำ�เนินง�นปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้�และก่อสร้�งสถ�นีไฟฟ้�ย่อย 
	 	 น�บง	230	กิโลโวลต์/500	กิโลโวลต์	ในวงเงินรวม	799.85	ล้�นบ�ท	และ	39.11	ล้�น 
	 	 ดอลล�ร์สหรัฐ	(ไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพ่ิม)	เพ่ือรองรับก�รส่งไฟฟ้�จ�กโครงก�รต่�งๆ	ท่ีมี 
	 	 สัญญ�ซ้ือข�ยไฟฟ้�กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)	กำ�หนดระยะเวล� 
	 	 ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จภ�ยในปี	2561
16	พฤษภ�คม	2559	บรษิทัจ�่ยเงนิปนัผลจ�กผลประกอบก�รป	ี2558	ในอตัร�หุน้ละ	0.02	บ�ท 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	164.4	ล้�นบ�ท
17	มถุิน�ยน	2559	บรษิทัออกและเสนอข�ยหุ้นกู้	ครัง้ท่ี	1/2559	ให้แก่ผูล้งทุนสถ�บนั	และ/หรอื 
ผู้ลงทุนร�ยใหญ่ในวงเงินรวม	4,000	ล้�นบ�ท	อ�ยุ	3	ปี	อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	4	ต่อปี	โดยเป็น
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	และผู้ออกหุ้นกู้มี 
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดไถ่ถอน
14	กันย�ยน	2559	NN2	ได้ลงน�มสัญญ�เงินกู้ยืมระยะย�วกับกลุ่มสถ�บันก�รเงินผู้ให้กู้ 
เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะย�วเดิมและก่อหน้ีเพ่ิม	เพ่ือใช้ในก�รปรับปรุงและก่อสร้�งสถ�นี
ไฟฟ้�ย่อยน�บง	ส่งผลให้ต้นทุนท�งก�รเงินของ	NN2	ลดลงและมีสภ�พคล่องม�กขึ้น

2560ปี

2559ปี

18	พฤษภ�คม	2560	บรษิทัจ�่ยเงนิปนัผลจ�กผลประกอบก�รป	ี2559	ในอตัร�หุน้ละ	0.06	บ�ท 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	442.2	ล้�นบ�ท
29	มิถุน�ยน	2560	BIC2	เริ่มเดินเครื่องเชิงพ�ณิชย์	โดย	BIC2	มีกำ�ลังก�รผลิตติดตั้ง	120 
เมกะวัตต	์มสีญัญ�ซือ้ข�ยไฟฟ้�กับ	กฟผ.	จำ�นวน	90	เมกะวัตต	์ระยะเวล�	25	ปนัีบจ�กวนัเริม่
เดนิเครือ่งเชงิพ�ณิชย์	และจำ�หน�่ยไฟฟ้�สว่นทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูป้ระกอบก�รอตุส�หกรรมทีอ่ยู่ใน
นิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน
25	กรกฎ�คม	2560	ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของ	NN2	ครั้งที่	1/2560	มีมติอนุมัติให้	NN2 
ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้เพ่ือชำ�ระคืนหนี้เงินกู้กับสถ�บันก�รเงินในวงเงินและมูลค่�คงค้�งของ 
หุ้นกู้ไม่เกินภ�ระหน้ีเงินกู้ยืมระยะย�วที่	NN2	มีอยู่กับสถ�บันก�รเงินเป็นสกุลเงินบ�ท 
และ/หรือเงินสกุลต่�งประเทศจำ�นวนเทียบเท่�	โดยส�ม�รถออกและเสนอข�ยเพียงชุดเดียว
หรือหล�ยชุดในคร�วเดียวกันหรือหล�ยคร�วก็ได้
กรกฎ�คม	2560	BIC	ได้เรียกชำ�ระค่�หุ้นส�มัญเพ่ิมทุนสำ�หรับก�รลงทุนในโครงก�ร	BIC2 
จนเต็มมูลค่�แล้ว	ทำ�ให้	ณ	ปัจจุบัน	BIC	มีทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระเต็มมูลค่�แล้วเป็นจำ�นวน	
2,705	ล้�นบ�ท
5	ตุล�คม	2560	NN2	ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ครั้งท่ี	1/2560	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภท 
ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ให้แก่ผู้ลงทุนสถ�บัน	และผู้ลงทุนร�ยใหญ่	 
ในวงเงิน	6,000	ล้�นบ�ท	แบ่งเป็น
-	 หุ้นกู้อ�ยุ	3	ปี	อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	2.59	ต่อปี	จำ�นวน	1,000	ล้�นบ�ท
-	 หุ้นกู้อ�ยุ	7	ปี	อัตร�ดอกเบี้ย	ร้อยละ	3.48	ต่อปี	จำ�นวน	1,400	ล้�นบ�ท	และ
-	 หุ้นกู้อ�ยุ	10	ปี	อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	3.69	ต่อปี	จำ�นวน	3,600	ล้�นบ�ท
ทั้งนี้	บริษัท	ทริสเรทติ้ง	จำ�กัด	(“ทริสเรทติ้ง”)	ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ	NN2	ที่อันดับ	 
“A/Stable”	และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ	NN2	ที่อันดับ	“A-/Stable”
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30	มีน�คม	2561	NN2	ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ครั้งที่	1/2561	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่มี
ประกัน	ไมด่อ้ยสทิธิ	ทยอยชำ�ระคนืเงนิตน้	มผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้	และผูอ้อกหุน้กู้มสีทิธิในก�รไถ่ถอน
ก่อนครบกำ�หนด	จำ�นวน	3,000	ล้�นบ�ท	อ�ยุ	12	ปี	อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	3.98	ต่อปี	โดย 
ทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ	NN2	ที่อันดับ	“A/Stable”	และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้
ของ	NN2	ที่อันดับ	“A-/Stable”	ท้ังนี้	NN2	ได้นำ�เงินจ�กก�รออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ดังกล่�ว
ชำ�ระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐเพื่อลดต้นทุนท�งก�รเงิน
10	เมษ�ยน	2561	ท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำ�ปี	2561	มีมติอนุมัติก�รซื้อหุ้น
ของ	XPCL	สัดส่วนร้อยละ	7.5	ของทุนจดทะเบียนของ	XPCL	คิดเป็นมูลค่�รวมประม�ณ 
2,065	ล้�นบ�ท	จ�ก	BEM	รวมถึงอนุมัติก�รชำ�ระเงินค่�หุ้นต�มสัดส่วนก�รถือหุ้นใน	XPCL	
จนกว่�โครงก�รไซยะบุรีจะก่อสร้�งแล้วเสร็จ	เป็นจำ�นวนประม�ณ	399.2	ล้�นบ�ท
8	พฤษภ�คม	2561	บริษัทจ่�ยเงินปันผลจ�กผลประกอบก�รป	ี2560	ในอตัร�หุน้ละ	0.0225	บ�ท 
เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน	165.8	 ล้�นบ�ท	คิดเป็นอัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลร้อยละ	57.9	ของ 
กำ�ไรสุทธิต�มงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
28	พฤษภ�คม	2561	ทีป่ระชมุคณะกรรมก�ร	BKC	มมีตอินมุตักิ�รลงทนุในโครงก�รไฟฟ้�พลงั
แสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนหลังค�และพื้นดิน	เพื่อผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้กับผู้ประกอบก�ร 
ภ�คเอกชน	จำ�นวน	6	โครงก�ร	ที่กำ�ลังก�รผลิตติดตั้งรวม	6.7	เมกะวัตต์	โดยได้เริ่มทยอย
ก่อสร้�งตั้งแต่ไตรม�ส	3	ปี	2561	และค�ดว่�จะเริ่มทยอยผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�เชิงพ�ณิชย์
ได้ในปี	2562
18	มิถุน�ยน	2561	บริษัทออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ครั้งที่	1/2561	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภท 
ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ให้แก่ผู้ลงทุนสถ�บัน	ในวงเงิน	6,500	ล้�นบ�ท	
แบ่งเป็น
-	 	หุ้นกู้อ�ยุ	3	ปี	อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	2.56	ต่อปี	จำ�นวน	4,000	ล้�นบ�ท	และ
-	 	หุ้นกู้อ�ยุ	10	ปี	อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	4.06	ต่อปี	จำ�นวน	2,500	ล้�นบ�ท	โดยผู้ออกหุ้นกู้ 

มีสิทธิ์ในก�รไถ่ถอนก่อนครบกำ�หนด
โดยทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ	“A/Stable”	และจัดอันดับเครดิต 
หุ้นกู้ของบริษัทที่อันดับ	“A-/Stable”	โดยบริษัทได้นำ�เงินจ�กก�รออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ 
ดังกล่�วชำ�ระคืนหุ้นกู้ครั้งที่	1/2559	ที่ออกและเสนอข�ยในปี	2559	จำ�นวน	4,000	ล้�นบ�ท 
และชำ�ระค่�หุ้นของ	XPCL	ที่บริษัทซื้อเพ่ิมเติมจ�ก	BEM	ในสัดส่วนร้อยละ	7.5	จำ�นวน	 
2,065	ล�้นบ�ท	โดยสว่นท่ีเหลอืใชส้ำ�หรบัก�รเพ่ิมทุนใน	XPCL	ทีจ่ะทยอยเรยีกชำ�ระจนกระทัง่
ก�รก่อสร้�งโครงก�รแล้วเสร็จ
สิงห�คม	2561	NN2	ได้ดำ�เนินก�รง�นปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้�และก่อสร้�งสถ�นี 
ไฟฟ้�ย่อยน�บงแล้วเสร็จ	เพ่ือรองรับก�รส่งไฟฟ้�จ�กโครงก�รต่�งๆ	 ท่ีมีสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�
กับ	กฟผ.
19	ตลุ�คม	2561	บรษิทัไดร้บัคะแนน	CG	Score	ในระดบั	“ดเีลศิ”	ในโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี	2561	โดยสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
พฤศจกิ�ยน	ถึง	ธันว�คม	2561	NN2	ดำ�เนินก�รซอ่มบำ�รงุรกัษ�อะไหลส่ำ�คญับ�งสว่น	(Partial	
Overhaul)	ต�มแผน

2561ปี
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CKP

NN2

BIC

• 11	เมษ�ยน	2562	ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ 
	 บริษัทที่อันดับ	“A/Stable”	พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ 
	 ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่อันดับ	“A-/Stable”
• 15	 พฤษภ�คม	 2562	 บริษัทซื้อหุ้นของ	 SEAN	 เ พ่ิม 
	 ในสัดส่วนร้อยละ	5.33	จ�กบริษัท	พีที	โฮลดิ้งส์	ลิมิเต็ด	เป็น 
	 มูลค่�รวม	681.5	ล้�นบ�ท	โดย	SEAN	เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
	 ใน	NN2	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท	 
	 ส่งผลให้บริษัทเพ่ิมสัดส่วนก�รถือหุ้นใน	SEAN	จ�กร้อยละ 
	 56.0	เป็นร้อยละ	61.33	ของทุนจดทะเบียน	และเพิ่มสัดส่วน 
	 ก�รลงทุนท�งออ้มใน	NN2	จ�กรอ้ยละ	42.0	เปน็รอ้ยละ	46.0
• 21	พฤษภ�คม	2562	บริษัทจ่�ยเงินปันผลจ�กผลประกอบก�ร 
	 ปี	2561	ในอัตร�หุ้นละ	0.0280	บ�ท	เป็นเงินทั้งสิ้น	206.4	 
	 ล้�นบ�ท	คิดเป็นอัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลร้อยละ	85.7	ของ 
	 กำ�ไรสุทธิต�มงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

• 30	มิถุน�ยน	2562	มีผู้ม�ใช้สิทธิต�ม	CKP-W1	จำ�นวน	 
	 594.2	ล�้นหุน้	คดิเปน็เงนิจำ�นวน	3,565.4	ล�้นบ�ท	โดยบรษิทั 
	 ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วเมื่อวันที่	1	กรกฎ�คม	 
	 2562	และภ�ยหลังก�รจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วบริษัทมี 
	 ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น	7,964.2	ล้�นบ�ท
• 30	 กันย�ยน	2562	มีผู้ม�ใช้สิทธิต�ม	CKP-W1	จำ�นวน 
	 165.1	ล้�นหุ้น	คิดเป็นเงินจำ�นวน	990.9	ล้�นบ�ท	โดยบริษัท 
	 ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วเม่ือวันท่ี	1	ตลุ�คม	2562 
	 และภ�ยหลังก�รจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วบริษัทมีทุนจดทะเบียน 
	 เพ่ิมข้ึนเป็น	8,129.4	ล้�นบ�ท
•  25	ตุล�คม	2562	บริษัทได้รับคะแนน	CG	Score	ในระดับ	 

“ดีเลิศ”	 ในโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัท 
จดทะเบียนประจำ�ปี	2562	โดยสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

พัฒนาการที่สำาคัญในรอบปี 2562

• 8	กุมภ�พันธ์	2562	ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ 
	 NN2	ที่อันดับ	“A/Stable”	พร้อมท้ังปรับเพ่ิมอันดับเครดิต 
	 หุ้นกู้ทุกชุดของ	NN2	เป็นอันดับ	“A/Stable”
•  7	มีน�คม	2562	NN2	ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ครั้งที่	1/2562	

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่มีประกัน	ไม่ด้อยสิทธิ	มีผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้	จำ�นวนรวม	6,000	ล้�นบ�ท	แบ่งเป็น

	 -	 	หุน้กู้อ�ยุ	3	ป	ีประเภททยอยชำ�ระคนืเงนิตน้	อตัร�ดอกเบีย้
ร้อยละ	3.18	ต่อปี	จำ�นวน	3,200	ล้�นบ�ท

	 -	 	หุ้นกู้อ�ยุ	4	ปี	อัตร�ดอกเบ้ียร้อยละ	3.44	ต่อปี	จำ�นวน	
800	ล้�นบ�ท	และ

	 -	 	หุน้กู้อ�ยุ	8	ป	ีประเภททยอยชำ�ระคนืเงนิตน้	อตัร�ดอกเบีย้
รอ้ยละ	3.88	ตอ่ป	ีจำ�นวน	2,000	ล�้นบ�ท	โดยผูอ้อกหุน้กู้ 
มีสิทธิ์ในก�รไถ่ถอนก่อนครบกำ�หนด

	 	โดย	NN2	ได้นำ�เงินจ�กก�รออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ดังกล่�ว
ชำ�ระคืนหนี้เงินกู้จ�กสถ�บันก�รเงินที่เหลือทั้งหมด	เพ่ือลด
ต้นทุนท�งก�รเงิน

•	 	NN2	เข้�ทำ�สัญญ�เช่�สถ�นีไฟฟ้�ย่อยน�บงกับรัฐบ�ลล�ว	 
หลังก�รปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้�และก่อสร้�งสถ�นี 
ไฟฟ้�ย่อยน�บงแล้วเสร็จ	 โดยสัญญ�มีผลนับตั้งแต่วันท่ี	 
1	มกร�คม	2562

• 2	มิถุน�ยน	2562	โรงไฟฟ้�บ�งปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	โครงก�ร	1	ดำ�เนินก�รซ่อม 
	 บำ�รุงใหญ่	(Major	Overhaul)	ต�มแผน
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BKC

XPCL

•	 	BKC	ลงทนุในโรงไฟฟ้�พลงัแสงอ�ทิตย์แบบตดิตัง้บนหลงัค�
และแบบติดตั้งบนพื้นดินจำ�นวน	6	โครงก�ร	ได้แก่

	 -	 	โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์แบบติดต้ังบนหลังค�ท่ีอำ�เภอ
ภ�ชี	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	(“โรงไฟฟ้�ภ�ชี	โซล�ร์”)	
กำ�ลังก�รติดตั้ง	0.89	เมกะวัตต์	เริ่มจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้กับ
ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชนในเดือนกุมภ�พันธ์	2562

	 -	 	โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์แบบติดต้ังบนหลังค�ท่ีอำ�เภอ
บ�งเลน	จังหวัดนครปฐม	(“โรงไฟฟ้�บ�งเลน	โซล�ร์”)	
กำ�ลังก�รติดตั้ง	0.97	เมกะวัตต์	เริ่มจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้กับ
ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชนในเดือนพฤษภ�คม	2562

	 -	 	โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์แบบติดต้ังบนหลังค�ท่ีอำ�เภอ
ส�มพร�น	จงัหวัดนครปฐม	(“โรงไฟฟ้�พุทธมณฑลส�ย	5	 
โซล�ร”์)	กำ�ลงัก�รตดิตัง้	0.97	เมกะวตัต	์เริม่จำ�หน่�ยไฟฟ้� 

ให้กับผู้ประกอบก�รภ�คเอกชนในเดือนมิถุน�ยน	2562
	 -	 	โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์แบบติดต้ังบนหลังค�ท่ี  

อำ�เภอเมือง	จงัหวัดสมทุรส�คร	(“โรงไฟฟ้�มห�ชยั	โซล�ร”์)	 
กำ�ลังก�รติดต้ัง	0.72	เมกะวัตต์	เร่ิมจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้กับ 
ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชนในเดือนมิถุน�ยน	2562

	 -	 	โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนหลังค�ท่ีอำ�เภอ
กระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรส�คร	(“โรงไฟฟ้�กระทุ่มแบน	 
โซล�ร”์)	กำ�ลงัก�รตดิตัง้	0.51	เมกะวตัต	์เริม่จำ�หน่�ยไฟฟ้� 
ให้กับผู้ประกอบก�รภ�คเอกชนในเดือนกรกฎ�คม	2562

	 -	 	โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอำ�เภอ 
คลองเปรง	จังหวัดฉะเชิงเทร�	(“โรงไฟฟ้�คลองเปรง	โซล�ร์”)	 
กำ�ลังก�รติดตั้ง	2.67	เมกะวัตต์	อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง

•	 โรงไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรี	กำ�ลังก�รผลิตติดตั้ง	1,285	เมกะวัตต์	จำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้กับ	 
	 กฟผ.	รวม	1,220	เมกะวัตต	์และจำ�หน่�ยไฟฟ้�รวม	60	เมกะวัตต	์ใหกั้บรฐัวิส�หกิจไฟฟ้� 
	 ล�ว	ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพ�ณิชย์โดยจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้แก่	กฟผ.	แล้วตั้งแต่วันที่	29	 
	 ตุล�คม	2562	ซึ่งเป็นไปต�มกำ�หนดเวล�ต�มสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�กับ	กฟผ.

นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทประกอบธุรกิจ	Holding	Company	โดยลงทุนในบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจผลติและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�กพลงัง�นประเภทต�่งๆ	
ซึง่บรษิทัมรี�ยไดห้ลกัต�มงบก�รเงินเฉพ�ะกจิก�รของบรษิทัจ�ก
เงินปันผลรับจ�กก�รลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ทั้งน้ี	บริษัทมีกลไกก�รดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมด้วยก�รให้บริก�รแบบรวมศูนย์ปฏิบัติก�ร	 

(Shared	Service	Center)	ซึ่งเป็นก�รปฏิบัติง�นเสมือนเป็น 
หน่วยง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่�ว	ทำ�ให้บริษัท
ส�ม�รถกำ�หนดวิธีก�รปฏิบัติง�นให้มีม�ตรฐ�น	มีก�รแบ่งแยก
หน�้ที	่และก�รควบคมุภ�ยในท่ีเหม�ะสม	เปน็เทคนคิก�รบรหิ�ร
ที่ส�ม�รถสร้�งคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นของผู้ปฏิบัติง�น	เพ่ือ
เป็นก�รยกระดับก�รปฏิบัติง�นให้มีคว�มรวดเร็ว	และทำ�ให้ก�ร
บริห�รมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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หม�ยเหตุ	:	 1	 บริษัทแกนของ	CKP

  2	 คำ�นวณจ�กสัดส่วนก�รถือหุ้นของ	SEAN	โดย	CKP

	 	 *	ยังไม่มีก�รดำ�เนินง�น

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%)

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย 

เอนเนอร์จี จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้�

จ�กพลังนำ้�

61.33% •	บริษัท	ร�ช	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	33.34%
•	บริษัท	ชล�ภัค	ดีเวลลอปเม้นท์	จำ�กัด	5.33%

บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด1 ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�

จ�กพลังนำ้�

46.00%2 • บริษัท	เซ�ท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำ�กัด	75.00%
• บริษัท	ผลิต-ไฟฟ้�ล�ว	(มห�ชน)	25.00%

บริษัท บางปะอิน 

โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�

และไอนำ้�จ�กระบบ 

โคเจนเนอเรชั่น

65.00% • บรษิทั	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซนิเนอร์ย่ี	จำ�กัด	(มห�ชน)	25.00%
• ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	8.00%
• ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยอื่นๆ	2.00%

บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�

จ�กพลังแสงอ�ทิตย์

100.00% -

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�

จ�กพลังนำ้�

37.50% • บริษัท	นที	ซินเนอร์ยี่	จำ�กัด	25.00%
• บริษัท	ผลิต-ไฟฟ้�ล�ว	(มห�ชน)	20.00%
• บริษัท	ผลิตไฟฟ้�	จำ�กัด	(มห�ชน)	12.50%
• บริษัท	พี.ที.	จำ�กัดผู้เดียว	5.00%

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ�ากัด ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�

จ�กพลังแสงอ�ทิตย์

30.00% บริษัท	คอนสแตนท์	เอนเนอร์จี	ไทยแลนด์	วัน	จำ�กัด	70.00%

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ�ากัด ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�

จ�กพลังแสงอ�ทิตย์

30.00% บริษัท	คอนสแตนท์	เอนเนอร์จี	ไทยแลนด์	ทู	จำ�กัด	70.00%

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จ�ากัด* พัฒน�ธุรกิจผลิตไฟฟ้�

ประเภทต่�งๆ

100.00% -

บริษัท วิส โซลิส จ�ากัด* พัฒน�ธุรกิจผลิตไฟฟ้�

ประเภทต่�งๆ

100.00% -

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ�ากัด* พัฒน�ธุรกิจผลิตไฟฟ้�

ประเภทต่�งๆ

100.00% -

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ�ากัด* พัฒน�ธุรกิจผลิตไฟฟ้�

ประเภทต่�งๆ

100.00% -

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ�ากัด* พัฒน�ธุรกิจผลิตไฟฟ้�

ประเภทต่�งๆ

100.00% -

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทมีมูลค่�ก�รลงทุนรวมในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิต 
และจำ�หน่�ยไฟฟ้�	ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในสัดส่วน 
ร้อยละ	100	ซึ่งเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ก�รดำ�รงสถ�นะบริษัท 
จดทะเบียนของ	Holding	Company	ต�มข้อบังคับตล�ดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	เร่ือง	ก�รรับหุ้นส�มัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น 
หลักทรัพย์จดทะเบียน	พ.ศ.	2558	โดยมีร�ยละเอียดโครงสร้�ง
ก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดังต่อไปน้ี
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่	3	ร�ยของบริษัท	ได้แก่	CK	(ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	31.90)	BEM	(ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	16.17)	และ	TTW	(ถือหุ้นสัดส่วน
ร้อยละ	24.98)	ซึ่งบริษัทผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ทั้งส�มบริษัทรวมทั้งบริษัทถือว่�เป็นบริษัทในกลุ่ม	ช.ก�รช่�ง	ทั้งหมด

หม�ยเหตุ	:	 1	 ข้อมูลจ�ก	www.set.or.th.

  2	 สัดส่วนก�รถือหุ้น	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นเพื่อสิทธิในก�รรับเงินปันผลของ	BEM	เมื่อวันที่	23	สิงห�คม	2562

  3	 สัดส่วนก�รถือหุ้น	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นเพื่อสิทธิในก�รรับเงินปันผลของ	TTW	เมื่อวันที่	27	สิงห�คม	2562

สัดส่วนที่ CK ถือ TTW

บริษัทมีโครงสร้�งและสัดส่วนก�รถือหุ้น	ณ	วันที่	27	ธันว�คม	2562	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่�สุดของบริษัท1	คือ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด 
(มหาชน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ช.การช่าง จำากัด 
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

31.90% 16.17% 24.98%

31.32%2 19.40%3

18.47%3

26.96%

TTW OTHERSBEMCK
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding 
Company”) ทีป่ระกอบธุรกิจผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ ท้ังภายในและต่างประเทศ โดยรายได้หลักของ
บริษัทที่แสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายได้จากการขาย

ไฟฟ้าและไอน้ำ� (รวมเงินส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า) และรายได ้
คา่บรหิารโครงการ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัมกีำาลงั
การผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวัตต์ โดยจัดประเภทการลงทุน 
ในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังน้ำา 

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

• โรงไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำ�งึม 2 (“โรงไฟฟ้าน้ำ�งึม 2”)
• โรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรี (“โรงไฟฟ้าไซยะบุรี”)

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

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย 
 (“โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์”)

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์ 
 (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์ 
 (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”) 
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”) 
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน จังหวัดนครปฐม  
 (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”) 
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5 
 จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”) 
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  
 (“โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์”) 
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”)
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”)
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในช่วงปี 2560-2562
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้

กำาลัง 
การผลิต
ติดตั้ง 

 (เมกะวัตต์)

ดำาเนินการ 
โดย

% 
การถือหุ้น

รายได ้
ปี 2560

% ของ
รายได้รวม

รายได ้
ปี 2561

% ของ
รายได้รวม

รายได ้
ปี 2562

% ของ
รายได้รวม

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนำ้า

โรงไฟฟ้าพลงันำา้ 615.0 SEAN 61.3% 3,318.3 47.8% 3,949.3 43.3% 3,048.0 32.9%

โรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชั่น

237.5 BIC 65.0% 3,315.5 47.8% 4,864.6 53.3% 5,030.2 54.2%

โรงไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์

14.7 BKC 100.0% 139.8 2.0% 136.1 1.5% 144.8 1.6%

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า 6,773.7 97.7% 8,949.9 98.1% 8,223.0 88.7%

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

โรงไฟฟ้าพลงันำา้ 1,285.0 XPCL 37.5% (25.9) (0.4%) (33.7) (0.4%) 392.2 4.2%

โรงไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์

8.0 CRS 30.0% 17.4 0.3% 16.9 0.2% 24.0 0.3%

โรงไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์

6.0 NRS 30.0% 13.7 0.2% 23.5 0.3% 16.9 0.2%

รวมส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

5.2 0.1% 6.7 0.1% 433.1 4.7%

รายได้อื่น

รายได้ค่าบริหารโครงการ บริษัท 105.0 1.5% 119.9 1.3% 153.9 1.7%

รายได้ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ* บริษัทและบริษัทย่อย 51.2 0.7% 45.0 0.5% 463.3 5.0%

รวมรายได้อื่น 156.2 2.3% 164.9 1.8% 617.2 6.7%

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

หมายเหตุ : * ไม่รวมกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำา

บริษัทถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� น้ำ�งึม 2 สัดส่วนร้อยละ 46 
ของทนุจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว (โดยการลงทุนผ่านบริษัท 
เซาทอ์สีท์ เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจำากัด) ในบรษิทั ไฟฟ้าน้ำ�งมึ 2 จำากัด 
(“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ไดร้บัสมัปทานจากรฐับาล สปป.ลาว 
ในการออกแบบ พัฒนา ก่อสรา้ง และดำาเนนิการโรงไฟฟ้าพลงัน้ำ� 
น้ำ�งึม 2 เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ� น้ำ�งึม 2 ต้ังอยู่บนลำาน้ำ�งึมระหว่างภูเขาภูแซ 
และภูฮวด แขวงไซสมบูน สปป.ลาว อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า 
พลังน้ำ� น้ำ�งึม 1 ขึ้นไปทางต้นน้ำ�ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์  
สปป.ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีกำาลังการผลิต 
ติดตั้งจำานวน 615 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า 
ช่วงแรก (“Initial Operation Date” หรือ “IOD”) เมื่อวันที่ 26  
มีนาคม 2554 และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (“Commercial  
Operation Date” หรือ “COD”) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556  
โดยจำาหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้ทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมี 
ระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2
 สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำาหนดปริมาณไฟฟ้าที่ กฟผ. จะรับซ้ือ 
ในแตล่ะปจีำานวน 2,310 ลา้นกโิลวัตต-์ชัว่โมง (“ลา้นหน่วย”) โดย
แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
(ก)   พลงังานไฟฟ้าหลกั (“Primary Energy” หรอื “PE”) จำานวน 

2,218 ล้านหน่วยต่อปี สามารถผลิตได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมง 
ต่อวัน โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำาระเป็น 
สกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ

01 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำา

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย
• โรงไฟฟ้าพลังน้ำ� น้ำ�งึม 2 (“โรงไฟฟ้าน้ำ�งึม 2”)
• โรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรี (“โรงไฟฟ้าไซยะบุรี”)

(ข)   พลังงานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) 
จำานวน 92 ล้านหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉพาะใน
เดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปี โดยค่า
พลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชำาระเปน็สกุลเงนิบาทท้ังหมด

(ค)   พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) 
เป็นไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำ�มีมากกว่าท่ี 
คาดการณ์ ทำาให้ในเดือนนั้นๆ สามารถผลิตไฟฟ้าได้
มากกว่าจำานวนตามขอ้ (ก) และขอ้ (ข) ซึง่ไดแ้จง้ลว่งหน้า 
ต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากที่ได้แจ้งจะนับเป็นพลังงานไฟฟ้า
ส่วนเกิน โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชำาระเป็น 
สกุลเงินบาททั้งหมด

 นอกจากนี้ ในกรณีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำานวน 
PE หรือ SE ต่อปีท่ีกำาหนดในสัญญา จะสามารถเก็บสะสม 
จำานวนหนว่ยไฟฟ้าทีผ่ลติเกินนัน้ในบญัชไีฟฟ้าสำารอง (“Reserve 
Account”) และสามารถนำาหนว่ยไฟฟ้าดังกลา่วมาใชใ้นอนาคตได ้
ในกรณีที่ปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจำาหน่ายให้แก่ กฟผ. ได้ครบ 
ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยโครงการน้ำ�งึม 2 สามารถ
เก็บสะสมจำานวนหนว่ยไฟฟ้าทีผ่ลติเกินใน Reserve Account ได ้
ไมเ่กิน 10 ป ีโดยมกีำาหนดชำาระยอดใน Reserve Account ทัง้หมด 
3 ครั้ง คือ ในปี 2565 ปี 2575 และปีสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 ในกรณีที่ปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�มีน้อยจนทำาให้ไม่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับจำานวน PE หรือ SE ต่อปีที่กำาหนดในสัญญา 
โครงการน้ำ�งึม 2 สามารถนำาจำานวนหน่วยไฟฟ้าส่วนท่ียังไม่ได้
ผลิตนั้นสะสมเพิ่มในปริมาณไฟฟ้าที่จะผลิตในปีต่อไปได้

โรงไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2
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 บรษิทัถือหุน้ในบรษิทั ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์จำากัด (“XPCL”) สดัสว่น 
ร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว โดย XPCL  
เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนใน สปป.ลาว และได้รับสัมปทานจาก 
รัฐบาล สปป.ลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสรา้ง และดำาเนนิการ 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปีนับต้ังแต่วันเริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์

 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�ประเภท 
ฝายทดน้ำ�ขนาดใหญ่บนลำาน้ำ�โขง (Run-of-River) ได้รับการออกแบบ 
งานก่อสรา้งโดยวิศวกรรมศาสตรด์า้นไฟฟ้าพลงัน้ำ� เพ่ือหลกีเลีย่ง 
ป้องกัน และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน 
การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและการ
รักษาคุณภาพน้ำ�ด้วย และในด้านความปลอดภัย ได้ออกแบบ
และก่อสร้างประตูระบายน้ำ�ล้นและประตูระบายตะกอนที่มี 
ขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ ยังได้เลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ผลิต
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงและ 
เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายทดน ้ำ�ที่มีความสูง 
ไมม่าก ปลอ่ยน้ำ�ไหลผา่นเท่ากับปรมิาณน้ำ�ทีไ่หลเขา้ในแต่ละวัน  
ซึ่งมีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� น้ำ�งึม 2 ที่เป็นโครงการ 
ไฟฟ้าพลังน้ำ�ประเภทเขื่อนกักเก็บ โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่บน 
ลำาน้ำ�โขงตอนลา่งอยู่ในอาณาเขตของ สปป.ลาว ทัง้หมดห่างจาก 

แขวงหลวงพระบางไปทางใตป้ระมาณ 80 กิโลเมตร และหา่งจาก 
อำาเภอเชยีงคาน จงัหวัดเลย ประมาณ 160 กิโลเมตร เริม่เดนิเครือ่ง 
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มีกำาลังการผลิตติดตั้ง 
จำานวน 1,285 เมกะวัตต ์โดยมกีำาลงัการผลติท่ีจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่  
กฟผ. จำานวน 1,220 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ระยะเวลา 29 ปนัีบจากวันเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ และจำาหน่าย 
ไฟฟ้าจำานวน 60 เมกะวัตต์ ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”)  
ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่ง EdL และ XPCL เปน็ระยะเวลา 
เท่ากับระยะเวลาของสัมปทานที่ได้รับจากรัฐบาล สปป.ลาว

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำา ไซยะบุรี
 สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากำาหนดปรมิาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะต้องรบัซือ้ใน
แตล่ะปจีำานวน 5,709 ลา้นหนว่ย โดยแบง่เปน็ประเภทตา่งๆ ดงันี้
(ก)   พลังงานไฟฟ้าหลัก (PE) จำานวน 4,299 ล้านหน่วย 

ต่อปี สามารถผลิตได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อวันในวันจันทร์ 
ถึงวันเสาร์ โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำาระเป็น
สกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ

(ข)   พลังงานไฟฟ้ารอง (SE) จำานวน 1,410 ล้านหน่วยต่อปี 
สามารถผลิตได้ไม่เกนิ 5.35 ชั่วโมงในวนัจันทร์ถงึวันเสาร์ 
และไม่เกิน 8 ชั่วโมงในวันอาทิตย์ โดยค่าพลังงานไฟฟ้า
ประเภทนี้จะชำาระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

 นอกจากนี้ หากปริมาณน้ำ�มีมากกว่าท่ีคาดการณ์ สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (EE) โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทน้ี 
จะชำาระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำา

 การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�จะต้องอาศัยภูมิประเทศท่ีมีความ 
เหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน เช่น สปป.ลาว 
ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการและสามารถ
จำาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตกลับมายังประเทศไทยได้

ขอ้มลูจากแผนพัฒนากำาลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561- 
2580 (Thailand Power Development Plan 2018 หรอื PDP2018) 
ณ เดือนเมษายน 2562 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึก 
ความเขา้ใจ (“Memorandum of Understanding” หรอื “MOU”) 
เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและขายให้กับ

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
•  สปป.ลาว จำานวน 9,000 เมกะวัตต์ และไม่ระบุวันส้ินอายุ 

MOU
•  ประเทศเมยีนมาร ์ไมร่ะบปุรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้า และมอีายุ MOU 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
•  ประเทศกัมพูชา ไมร่ะบปุรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้า และไมร่ะบวัุนสิน้

อายุ MOU

 ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว 
ปจัจบุนั กฟผ. มกีารรบัซือ้ไฟฟ้าแลว้รวมทัง้หมดคดิเปน็ประมาณ 
5,936 เมกะวัตต์
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บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพการแขง่ขนัของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� 
จากประสบการณ์และความเช่ียวชาญของบุคลากรในการ 
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�ขนาดใหญ่ และความร่วมมือกัน 
ในกลุม่บรษิทั สง่ผลให้สามารถควบคมุการกอ่สรา้งใหอ้ยูใ่นระยะ
เวลา งบประมาณ และเปดิเดินเครือ่งเชงิพาณิชย์ตามทีก่ำาหนดได้

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำา

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำา
 เขือ่นของโรงไฟฟ้าพลงัน้ำ� น้ำ�งมึ 2 มลีกัษณะเปน็เขือ่นแบบกักเก็บ 
โดยจะเก็บน้ำ�ไว้ในอ่างเก็บน้ำ� (Reservoir) ท่ีสร้างอยู่ในระดับ
ที่สูงกว่าอาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เมื่อปล่อยน้ำ�ลงมา
ตามอโุมงคส์ง่น้ำ� น้ำ�ซึง่มแีรงดนัสงูจะผลกัดนัให้ใบพัดของเครือ่ง
กังหัน (Turbine) หมุนด้วยความเร็วสูง เพลาของเครื่องกังหัน 
ทีต่อ่เขา้กับเพลาของเครือ่งกำาเนดิไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการ
หมุนและทำาให้เกิดการเหน่ียวนำาในเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิด
เป็นกระแสไฟฟ้า

อาคารโรงไฟฟ้าตดิตัง้เครือ่งกังหนัน้ำ�ชนิด Francis Turbine แบบ
แกนตั้ง จำานวน 3 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องกังหันที่ทำางานแบบแรงโต้ 
เหมาะสำาหรับเขื่อนพลังน้ำ� ท่ีมีความสูงน้ำ�ระดับปานกลาง 
ลักษณะเดียวกับเข่ือนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� น้ำางึม 2 ส่วนเครื่อง 
กำาเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องชนิด Synchronous จำานวน 3 ชุด กำาลัง 
การผลิตชุดละ 205 เมกะวัตต์ และมีกำาลังการผลิตติดตั้งรวม 
ทั้งสิ้น 615 เมกะวัตต์

 ในขณะท่ีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายทดน้ำ� 
ขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซึ่งมีปริมาณน้ำ�ที่ไหลเข้าเท่ากับ 
ปริมาณน ้ำ�ท่ีไหลออกจากโครงการ ไม่มีการกักเก็บหรือเบี่ยงน้ำ� 
ออกจากแม่น้ำ�โขง โดยน้ำ�จะไหลและผลักดันให้ใบพัดของ 
เครื่องกังหันหมุน และขับเคลื่อนเพลาของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 

ทีต่อ่อยู่กับเครือ่งกังหนั การหมนุดงักลา่วทำาใหเ้กิดการเหน่ียวนำา
ในเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า

อาคารโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน้ำ� ไซยะบรุติีดตัง้เครือ่งกังหันน้ำ� 
ชนิด Kaplan ที่มีรอบการหมุนต่ำาและมีการออกแบบให้ปลา 
ตามธรรมชาติสามารถผ่านได้ และติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
จำานวน 8 ชดุ ประกอบด้วยกังหันน้ำ�และเครือ่งกำาเนิดไฟฟ้ากำาลงั
การผลิต 175 เมกะวัตต์ จำานวน 7 ชุด และกังหันน้ำ�และเครื่อง
กำาเนิดไฟฟ้ากำาลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ จำานวน 1 ชุด มีกำาลัง
การผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำา
แหลง่พลงังานในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน้ำ� น้ำ�งมึ คอื น้ำ�ที ่
มาจากลำาน้ำ�งึม ซ่ึงมีต้นกำาเนิดมาจากท่ีราบสูงเชียงขวางมีความยาว 
ตลอดลำาน้ำ�ประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บน้ำ�ครอบคลุม
พ้ืนที่ 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน้ำ�สูงสุดท่ี 4,886 
ลา้นลกูบาศก์เมตร ท่ีระดับน้ำ�สงูสดุ 375 เมตรเหนอืระดบัน้ำาทะเล  
ขณะที่แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�  
ไซยะบรุ ีคอื น้ำ�จากแมน่้ำ�โขง ซึง่มคีวามยาวตลอดลำาน้ำ�ประมาณ  
4,350 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนจีน สปป.ลาว ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 แม้ว่าน้ำ�ท่ีนำามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย 
เพราะเป็นน้ำ�ที่ได้มาจากธรรมชาติ แต่ปริมาณน้ำ�ในแต่ละ 
ชว่งเวลามคีวามไมแ่นน่อนและไมส่ามารถคาดการณไ์ดข้ึน้อยู่กับ 
สภาพอากาศและฤดูกาล ท้ังน้ี ในการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โรงไฟฟ้าพลงัน้ำ� น้ำางมึ 2 และโรงไฟฟ้าพลงัน้ำ� ไซยะบรุ ีไดท้ำาการ
ศึกษาค่าสถิติปริมาณน้ำ�ฝนเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 50-60 ปี  
พบว่าปรมิาณน้ำ�ฝนมมีากเพียงพอเพ่ือใชใ้นการผลติไฟฟ้าไดต้าม
ปริมาณที่ได้ทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในแต่ละปี
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ปริมาณนำ้าเฉลี่ยต่อเดือนที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี นับตั้งแต่เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ มีดังนี้

เดือน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ระดับนำ้า 
ณ สิ้นเดือน

(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปริมาณนำ้าไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ระดับนำ้า 
ณ สิ้นเดือน

(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปริมาณนำ้าไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ระดับนำ้า
ณ สิ้นเดือน

(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปริมาณนำ้าไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

มกราคม 370.9 131 364.3 143 367.0 174

กุมภาพันธ์ 368.7 93 364.2 112 363.9 152

มีนาคม 361.7 123 359.9 107 358.1 147

เมษายน 356.4 132 354.5 150 351.3 116

พฤษภาคม 351.1 176 349.8 320 345.3 141

มิถุนายน 345.5 298 352.7 802 343.4 203

กรกฎาคม 356.1 1,341 372.2 2,550 347.7 388

สิงหาคม 362.7 1,162 375.3 3,636 358.8 1,177

กันยายน 363.0 736 372.6 1,694 361.4 654

ตุลาคม 363.1 482 370.9 494 359.7 249

พฤศจิกายน 363.2 254 370.4 302 357.5 147

ธันวาคม 364.1 178 368.4 226 355.2 142

รวม 5,104 10,535 3,689

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าน้ำ�งึม 2 จำากัด

ปริมาณนำ้าไหลเข้าอ่างเก็บนำ้าของโรงไฟฟ้าพลังนำ้� นำ้างึม 2 ในช่วงปี 2560-2562 มีดังนี้

เดือน ปริมาณนำ้าเฉลี่ยต่อเดือนที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้า
(ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

ตุลาคม 1,820

พฤศจิกายน 1,572

ธันวาคม 1,842

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด
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 บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด (“BIC”)  
สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว โดย  
BIC เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ� ด้วยระบบ 
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วย  
2 โครงการ คือ BIC1 และ BIC2 สถานท่ีต้ังของทั้ง 2 โครงการ 
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดย BIC1 มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 
117.5 เมกะวัตต ์และกำาลงัการผลติไอน้ำ� 20 ตนัตอ่ชัว่โมง มสีญัญา 
ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำานวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี 
นับจากวันที่ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยจำาหน่ายไฟฟ้า 
ที่ เหลือและไอน้ำ�ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ใน 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน BIC1 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 ขณะที่ BIC2 มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำานวน 
90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันท่ีเริ่มเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ และจำาหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกัน 
BIC2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ที่จำาหน่ายให้ กฟผ.
(ก)   คา่พลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) กำาหนดจากตน้ทุนของ 

โรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียงได้ในอนาคต (Long Run 
Avoided Capacity Cost) จากการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติ 
ไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (“Small Power Producer” หรอื  “SPP”) 
รวมค่าระบบส่ง

(ข)   ค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) กำาหนดจาก
ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าดำาเนินการ 
คา่บำารงุรกัษา และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเครือ่งของโรงไฟฟ้า 
ท่ี กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคตจากการรับซ้ือ
พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 
ที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น

(ค)   ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Savings) กำาหนด 
จากประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดเชื้อเพลิงท่ีผู้ผลิต 
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กสามารถประหยัดได้ด้วยระบบ 
โคเจนเนอเรชั่น

รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ท่ีจำาหน่ายให้ลูกค้า 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
สัญญาจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
จะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยกำาหนดราคาค่าไฟฟ้า 
และส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) สำาหรับกิจการขนาดใหญ่

 รายได้ค่าไอน้ำาของ BIC1 ที่จำาหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรม
 สัญญาจำาหน่ายไอน้ำ�ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
จะมกีารเจรจากับลกูคา้แตล่ะรายเชน่เดยีวกันกับสญัญาจำาหนา่ย 
ไฟฟ้า โดยกำาหนดราคาไอน้ำ�จากต้นทุนที่ลูกค้าหลีกเล่ียงได้ 
หากซื้อจากบริษัท (Avoided Cost Basis) ราคาไอน้ำ�มักปรับ 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถงึการเปลีย่นของดชันตีา่งๆ รวมถึงคา่เชือ้เพลงิ
และดัชนีราคาผู้บริโภค

การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชั่น
 
ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น บริษัทมุ่งเน้น 
การจำาหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ กฟผ. และจำาหน่ายไฟฟ้าส่วน
ที่เหลือและไอน้ำ�ให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมีความ
มั่นคงในด้านรายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจำาหน่าย
ไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการอื่นๆ เพียงอย่างเดียว

 ตัง้แตป่ ี2535 เปน็ตน้มา รฐับาลไดม้กีารประกาศรบัซือ้ไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นแบบ Firm Type ขนาดกำาลังผลิต 
ที่จำาหน่ายเข้าสู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ทำาให้มีผู้พัฒนา 
โรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวหลายรายโดยข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 
2562 โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมีสถานะดังนี้

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชั่น

02 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย
• โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (“BIC1”)
• โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (“BIC2”)
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สถานะ จำานวนโครงการ กำาลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

ปริมาณขายตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับรัฐบาล (เมกะวัตต์)

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 76 9,611 6,332

ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 
แต่ยังไม่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์

3 394 270

ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3 235 162

ยกเลิกแบบคำาขอ 1 206 32

รวม 83 10,447 6,796

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน ณ เดือนสิงหาคม 2562 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะนำา 
ก๊าซธรรมชาตมิาเปน็เชือ้เพลงิในการเผาไหม ้เพ่ือทำาใหเ้กดิแรงดนั 
ความร้อนไปขับเคลื่อนกังหันก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของ
กังหันก๊าซดังกล่าวจะหมุนให้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า (Generator) 
ผลติไฟฟ้า จากน้ันไอรอ้นท่ีเกิดจากการเผาไหมใ้นเครือ่งกังหนัก๊าซ 
ซึง่มคีวามรอ้นสงูจะผา่นไปยังหมอ้ไอน้ำ� (Heat Recovery Steam 
Generator หรอื HRSG) ทำาให้ได้ไอน้ำ�แรงดนัสงู (High Pressure 
Steam) ซึ่งไอน้ำาที่ได้จะถูกนำาไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ� (Steam 
Turbine) การหมุนของกังหันไอน้ำ�จะหมุนขับให้เครื่องกำาเนิด
ไฟฟ้าผลติไฟฟ้า และไอน้ำาสว่นท่ีเหลอืจะถูกนำาไปขายให้กับลกูค้า 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการไอน้ำาในกระบวนการผลิต
ต่อไป

จากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีส่ม่ำ�เสมอทัง้จาก กฟผ. และลกูคา้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม ทำาให้บรษิทัเชือ่มัน่ในโอกาสและศักยภาพ
ในการแขง่ขนัของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของบริษัท โดยบริษัททำาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน้ำ�ในระยะยาวเพ่ือรบัประกันความ
มั่นคงในการขายไฟฟ้าและไอน้ำ�ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ที่มีความสำาคัญ 
เช่น ความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง การเชื่อมต่อกับจุดรับซื้อไฟฟ้าของลูกค้าที่จะรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ� เป็นต้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ 
โคเจนเนอเรชั่น
 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะใช้  
ก๊าซธรรมชาติและน้ำ�ประปาเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดย BIC1 
และ BIC2 ได้ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 และวันที่ 
12 พฤษภาคม 2557 ตามลำาดบั และไดท้ำาสญัญาซือ้ขายน้ำาประปา 
กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) (“TTW”) เมื่อวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2554 และวันที่ 27 มกราคม 2558 ตามลำาดับ โดย 
สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่เริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารธุรกิจโรงไฟฟา้พลังแสงอาทติย์

 บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางเขนชัย จำากัด (“BKC”) สัดส่วน 
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว โดย BKC  
ลงทุนในโรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์ ซึ่งต้ังอยู่ที่อำาเภอปักธงชัย  
จงัหวดันครราชสมีา ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตย์แบบฟิลม์บาง  
(“Thin Film”) มีกำาลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนาม 
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก  
(“Very Small Power Producer” หรือ “VSPP”) กับ กฟภ. เม่ือวันท่ี  
28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่เริ่มผลิต 
และจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปี 
โดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด  
8 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์ได้รับส่วนเพ่ิมราคา 
รับซื้อไฟฟ้า (“Adder”) ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง  
(“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มผลิตและจำาหน่าย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์และไดเ้ริม่ผลติและจำาหนา่ยไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 
 นอกจากนี้ BKC ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ชนิด 
Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบนหลังคา 5 โครงการ 
และแบบตดิตัง้บนพ้ืนดนิอกี 1 โครงการ รวมกำาลงัการผลติตดิตัง้ 
6.73 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการ 

03 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย  

(“โรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์”) 
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”) 
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน จังหวัดนครปฐม 

(“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”) 
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5  

จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”)

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
(“โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์”) 

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”)

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”)

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์  
(“ โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”) 

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์  
(“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”)

 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (“โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์”)

ภาคเอกชน โดยทุกโครงการมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเปน็ระยะเวลา 
25 ปีนับจากวันที่เริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า ได้แก่
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาท่ีอำาเภอ 

ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”) 
กำาลังการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวัตต์ 

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาท่ีอำาเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”) 
กำาลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาท่ีอำาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 
โซลาร์”) กำาลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์”) 
กำาลังการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวัตต์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาท่ีอำาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน  
โซลาร์”) กำาลังการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวัตต์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอำาเภอ 
คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) 
กำาลังการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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 บริษัทถือหุ้นในบริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด (“CRS”) สัดส่วน 
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว โดย CRS  
ลงทนุในโรงไฟฟ้าเชยีงราย โซลาร ์ซึง่ตัง้อยู่ทีอ่ำาเภอแมจ่นั จงัหวัด 
เชียงราย ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline  
Cells มกีำาลงัการผลติตดิตัง้ 8 เมกะวัตต ์และไดล้งนามในสญัญา 
ซื้อขายไฟฟ้าสำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ กฟภ.  
เป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันท่ีเริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชย์และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่า 
จะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ.  
ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้า 
เชียงราย โซลาร์ได้รับ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย  
เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์และได้เริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2556

 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”)

บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด (“NRS”)  
สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว โดย  
NRS ลงทุนในโรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ ซึ่งต้ังอยู่ที่อำาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
แบบ Thin Film มีกำาลังการผลิตติดต้ัง 6 เมกะวัตต์ และได้ 
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
รายเล็กมากกับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่เริ่มผลิต 

รายได้คา่ไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลังแสงอาทติย์ทีจ่ำาหนา่ยไฟฟา้
ให้ กฟภ.
(ก)  อตัราคา่พลงังานไฟฟ้าท่ีจำาหนา่ยให้ กฟภ. อยู่ในระดบัแรงดนั 

11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและค่าไฟฟ้าผันแปรขายส่ง (Ft) 
จะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ.

(ข)  ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็น 
ระยะเวลา 10 ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

และจำาหนา่ยไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ และตอ่สญัญาไดอ้กีครัง้ละ 5 ป ี
โดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 
6 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ได้รับ Adder  
ในอตัรา 8 บาทตอ่หนว่ย เปน็ระยะเวลา 10 ปนัีบจากวันทีเ่ริม่ผลติ 
และจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำาหน่าย 
ไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

 รายได้คา่ไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลังแสงอาทติย์ทีจ่ำาหนา่ยไฟฟา้
ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน
อตัราคา่พลงังานไฟฟ้าทีจ่ำาหนา่ยใหกั้บผูป้ระกอบการภาคเอกชน
จะมกีารเจรจากับลกูคา้แตล่ะราย โดยกำาหนดราคาคา่ไฟฟ้าและ
ส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.
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การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงาน
แสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งวิธี 
ดังกล่าวจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ท่ีเป็นคล่ืน 
แม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากระทบกับสารก่ึงตัวนำา (Semi- 
Conductor) ท่ีมคีวามสามารถในการดดูคลืน่พลงังานแสงอาทติย์ 
เซลล์ดังกล่าวจะเปล่ียนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 
(Direct Current) แต่แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำ�มาก การนำามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
จึงต้องนำาเซลล์หลายๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม เพ่ือเพ่ิม 
ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงข้ึน เซลล์ท่ีนำามาต่อกันในจำานวนและ 
ขนาดท่ีเหมาะสมน้ีเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module 
หรือ Solar Panel)

 ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ� จึงต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวผ่าน 
อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

แรงดันไฟฟ้าต่ำ� หลังจากน้ันจะส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือ 
เพ่ิมแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น และส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของ 
กฟภ. เพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

 แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลัง 
แสงอาทิตย์
 แหล่งพลังงานสำาคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์ คือแสงอาทิตย์ ซึ่งได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และเป็นพลังงานที่สะอาด อย่างไรก็ตาม การนำาแสง
อาทิตย์มาใช้มีข้อจำากัดอยู่บ้าง เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะ
ในตอนกลางวัน ตลอดจนมีความเข้มแสงไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับ
แต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลใน
แต่ละช่วงเวลา

 ดังนั้น บริษัทได้ทำาการศึกษาว่าบริเวณที่ต้ังของโรงไฟฟ้าพลัง 
แสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ 
ที่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทำาเล 
หรือสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าว

หมายเหตุ : *  กำาลังการผลิตติดตั้ง 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนกันยายน 2562

 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
มีค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศท่ีอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทำาให้
ได้รับพลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ ของโลก 
ซ่ึงการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาคพ้ืนดิน 
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่า
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพด้านพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ซึ่งมี
ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อ 
ตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 
บางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทย
มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้ถึง 10,000 
เมกะวัตต์

 ในป ี2558 กระทรวงพลงังานไดจ้ดัทำาแผนพัฒนาพลงังานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (“Alternative Energy 
Development Plan” หรือ “AEDP2015”) เพ่ือเน้นส่งเสริมการ 
ผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนท่ีมีอยู่ภายในประเทศ
ให้ได้เต็มศักยภาพ มีเป้าหมายที่จะเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังแสงอาทิตย์เป็น 6,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2579 จาก 
2,962 เมกะวัตต์ในปี 2561

ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยพลังแสงอาทิตย์ที่ขายเข้าระบบ
ระหว่างปี 2558 - กันยายน 2562 มีดังนี้

1,420 2,697 2,4852,446 2,962พลังงานแสงอาทิตย์*
(หน่วย : เมกะวัตต์)

2562
กันยายน2561256025592558ปี

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์์
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ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ

 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุคือ ปรมิาณไฟฟ้าท่ีผูบ้รโิภคใชร้วม
กันท้ังระบบสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแต่ละปี โดยในปี 2562 
ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุเกิดขึน้ ณ วันที ่3 พฤษภาคม 2562 
เวลา 14.27 น. ท่ีระดบั 32,273 เมกะวัตต ์เพ่ิมข้ึน 2,305 เมกะวตัต ์
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 จากความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ

ม.ค.
23,000

28,500

34,000

25,750

31,250

เม
กะ

วัต
ต์

มี.ค. มิ.ย. ส.ค.ก.พ. พ.ค.เม.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563

ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
เวลา 14.27 น.

เมกะวัตต์32,273
ณ วันที่ 24 เมษายน 2561
เวลา 13.51 น.

เมกะวัตต์29,968
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา 14.20 น.

เมกะวัตต์30,303

2562

2561 2560

04 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ในประเทศไทย

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในชว่งเดอืนมกราคมถึงตลุาคม 2562 เพ่ิมขึน้ตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยในช่วง 9 เดือน ปี 2562 ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ (“Gross Domestic Product” หรือ “GDP”) มีการ
ขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการบริโภคและการ
ขยายตัวมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ

ปี 2561 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. ที่
ระดับ 29,968 เมกะวัตต์

 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุรายเดอืนชว่งป ี2560-2562 มดีงันี้
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กำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

 กำาลังผลิตรวมของระบบ ณ เดือนตุลาคม 2562 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคม 
ถึงตุลาคม 2562 แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต มีดังนี้

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการจัดหาเชื้อเพลิง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
นโยบายของภาครฐั โดยนบัตัง้แตป่ ี2558 สดัสว่นการใชก๊้าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้ามแีนวโนม้ลดลง ขณะทีส่ดัสว่นการใชพ้ลงังาน
หมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า และการนำาเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

  สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550 - เดือนตุลาคม 2562 มีดังนี้

กำาลังผลิตรวม

44,443*เมกะวัตต์

หมายเหตุ : * ไม่รวมข้อมูลของ VSPP

  ข้อมูลจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563

นำาเข้าและแลกเปลี่ยน
12% นำาเข้า

12%

พลังนำา้ 3%

นำ้ามัน 1%

33%กฟผ.

พลังงานหมุนเวียน
10%

34%IPP

57%
ก๊าซธรรมชาติ

17%

ถ่านหินนำาเข้า/ 
ลิกไนต์

21%SPP

การผลิตไฟฟ้าสะสม

179,193 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลงังาน การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 

การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เผยแพร่ 

ณ เดือนมกราคม 2563

2550
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การจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

 กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าเพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการใชไ้ฟฟ้าของท้ังประเทศโดยมแีหลง่ผลติ 
คอื โครงการไฟฟ้าตา่งๆ ของ กฟผ. และผูผ้ลติเอกชน ทัง้โครงการ
ไฟฟ้าในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป.ลาว และประเทศ
มาเลเซีย หลังจากน้ันจึงขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อ คือ การไฟฟ้า
นครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) และลกูคา้ตรง 
(โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งท่ีกำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) 
ท้ังน้ี กฟผ. จะทำาการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงตา่งๆ 
โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระบบจำาหน่าย 
(Distribution) และการขายปลกี (Retail) ให้แก่ประชาชนท่ัวไป โดย 
รับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ท่ีจุดเช่ือมต่อและส่งเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย 
เพื่อกระจายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

 สัดส่วนการจำาหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2562 
แบ่งตามประเภทผู้ซื้อ มีดังนี้

 การคาดการณ์กำาลังผลิตไฟฟ้าใหม่ตามแผนพัฒนากำาลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (POWER 
DEVELOPMENT PLAN: PDP2018)

เดือนเมษายน 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผน 
พัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 
(Thailand Power Development Plan 2018 หรือ PDP2018) ท่ี 
จัดทำาโดยกระทรวงพลังงาน โดยแผนดังกล่าวคำานึงถึงความม่ันคง 
ของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำาหน่ายไฟฟ้า 
ความมั่นคงและความเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

 แผนพัฒนากำาลงัผลติไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 คาดการณ์ว่า ณ สิน้ป ี
2580 ประเทศไทยจะมกีำาลงัผลติไฟฟ้ารวมสทุธิ 77,211 เมกะวัตต์ 
โดยเป็นกำาลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้า 
พลังน้ำ�แบบสูบกลับ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โรงไฟฟ้า
ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ การซื้อไฟฟ้าจาก 
ต่างประเทศ โรงไฟฟ้าใหม่/ทดแทน และแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ในช่วงปี 2561-2580 รวม 56,431 เมกะวัตต์

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภท 
เชื้อเพลิงตามร่างแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า ณ ปี 2580 
เปรียบเทียบกับการคาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2562 มีดังนี้

ผู้ซื้อ
ปริมาณการ

จำาหน่ายไฟฟ้า 
(กิกะวัตต์-ชั่วโมง)

ร้อยละ

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

116,679 72

การไฟฟ้า
นครหลวง

45,175 27

ลูกค้าตรง 1,204 1

รวม 163,058 100

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563 

ประเภทเชื้อเพลิง
คาดการณ์

สัดส่วน ณ ปี 
2562 (เมกะวตัต์)

สัดส่วนตาม
เป้าหมาย ณ ปี 

2580 (เมกะวัตต์)

รับซื้อไฟฟ้า 
พลังนำ้าจาก 
ต่างประเทศ

3,948 6,888

พลงังานหมนุเวียน 11,085 29,005

ก๊าซ 29,111 31,572

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 6,110 5,383

ดีเซล/นำ้ามันเตา 380 65

อื่นๆ 300 4,298

รวม 50,934 77,211

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2561-2580 เผยแพร่ ณ เดือนเมษายน 2562

01
ส่วนที่
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บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (“Thailand Board of Investment” 
หรือ “BOI”) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

05 การได้รับสิทธิประโยชน์
จากการส่งเสริมการลงทุน

โรงไฟฟ้าบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรชั่น

โครงการ 1

โรงไฟฟ้าบางปะอนิ
โคเจนเนอเรชั่น

โครงการ 2

โรงไฟฟ้า 
บางเขนชัย 

โซลาร์

โรงไฟฟ้า
ภาชี

โซลาร์

โรงไฟฟ้า
บางเลน
โซลาร์

โรงไฟฟ้า
พุทธมณฑล 
สาย 5 โซลาร์

โรงไฟฟ้า
มหาชัย
โซลาร์

โรงไฟฟ้า
กระทุ่มแบน 

โซลาร์

โรงไฟฟ้า 
คลองเปรง 

โซลาร์

โรงไฟฟ้า
เชียงราย 
โซลาร์

โรงไฟฟ้า
นครราชสีมา 

โซลาร์

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1565(2)/2554 1132(2)/2558 1089(1)/2555 61-1228-1-00-1-0 61-1295-1-00-1-0 61-1294-1-00-1-0 61-1293-1-00-1-0 61-1292-1-00-1-0 62-0417-1-00-1-0 2071(1)/2554 1300(1)/2554

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 2 กุมภาพันธ์ 2558 23 มกราคม 2555 16 ตุลาคม 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 25 เมษายน 2562 30 สิงหาคม 2554 11 มีนาคม 2554

ประเภทกิจการ

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

1.  ได้รับอนุญาตให้นำาคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำานาญการ 
เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำานวนและกำาหนดระยะเวลา 
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ

2.  ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตามจำานวนที่ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ได้รับอนุญาต ได้รับอนุญาต

3.  ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อน อากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร  
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวันที่ 
18 พฤศจกิายน 2559)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวันที่ 
2 สิงหาคม 2561)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2558)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวันท่ี 
16 เมษายน 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
25 ตุลาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวันที ่
28 กุมภาพันธ์ 2558)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวันที ่
11 กันยายน 2556)

4.  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิ ที่ได้รับ 
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

8 ปี
(ไม่เกิน 
4,934 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 
5,108 ล้านบาท)

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

5.  ระยะเวลาที่สามารถนำาผลขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รับการ 
ส่งเสริมไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา 
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

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

6.  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ 
ส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้

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

7.  ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิ  
ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ

ไม่มี ไม่มี 5 ปี
(นับจากวันที่พ้น
กำาหนดในข้อ 6)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 5 ปี
(นับจากวันที่พ้น
กำาหนดในข้อ 6)

5 ปี
(นับจากวันที่พ้น
กำาหนดในข้อ 6)

8.  ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่านำ้าประปา จำานวนสองเท่าของ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ไม่มี ไม่มี 10 ปี
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 10 ปี
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ)

10 ปี
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ)

9.  ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25  
ของเงินลงทุน

ร้อยละ 25  
ของเงินลงทุน

10.  ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็น 
เงินตราต่างประเทศ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ได้รับอนุญาต ได้รับอนุญาต

01
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562052



โรงไฟฟ้าบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรชั่น

โครงการ 1

โรงไฟฟ้าบางปะอนิ
โคเจนเนอเรชั่น

โครงการ 2

โรงไฟฟ้า 
บางเขนชัย 

โซลาร์

โรงไฟฟ้า
ภาชี

โซลาร์

โรงไฟฟ้า
บางเลน
โซลาร์

โรงไฟฟ้า
พุทธมณฑล 
สาย 5 โซลาร์

โรงไฟฟ้า
มหาชัย
โซลาร์

โรงไฟฟ้า
กระทุ่มแบน 

โซลาร์

โรงไฟฟ้า 
คลองเปรง 

โซลาร์

โรงไฟฟ้า
เชียงราย 
โซลาร์

โรงไฟฟ้า
นครราชสีมา 

โซลาร์

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1565(2)/2554 1132(2)/2558 1089(1)/2555 61-1228-1-00-1-0 61-1295-1-00-1-0 61-1294-1-00-1-0 61-1293-1-00-1-0 61-1292-1-00-1-0 62-0417-1-00-1-0 2071(1)/2554 1300(1)/2554

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 2 กุมภาพันธ์ 2558 23 มกราคม 2555 16 ตุลาคม 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 25 เมษายน 2562 30 สิงหาคม 2554 11 มีนาคม 2554

ประเภทกิจการ

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

1.  ได้รับอนุญาตให้นำาคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำานาญการ 
เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำานวนและกำาหนดระยะเวลา 
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ

2.  ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตามจำานวนที่ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ได้รับอนุญาต ได้รับอนุญาต

3.  ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อน อากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร  
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวันที่ 
18 พฤศจกิายน 2559)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวันที่ 
2 สิงหาคม 2561)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2558)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวันท่ี 
16 เมษายน 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
25 ตุลาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
28 กุมภาพันธ์ 2558)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องนำาเข้าภายในวนัที ่
11 กันยายน 2556)

4.  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิ ที่ได้รับ 
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

8 ปี
(ไม่เกิน 
4,934 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 
5,108 ล้านบาท)

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

5.  ระยะเวลาที่สามารถนำาผลขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รับการ 
ส่งเสริมไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา 
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

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

6.  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ 
ส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้

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

7.  ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิ  
ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ

ไม่มี ไม่มี 5 ปี
(นับจากวันที่พ้น
กำาหนดในข้อ 6)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 5 ปี
(นับจากวันที่พ้น
กำาหนดในข้อ 6)

5 ปี
(นับจากวันที่พ้น
กำาหนดในข้อ 6)

8.  ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่านำ้าประปา จำานวนสองเท่าของ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ไม่มี ไม่มี 10 ปี
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 10 ปี
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ)

10 ปี
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ)

9.  ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25  
ของเงินลงทุน

ร้อยละ 25  
ของเงินลงทุน

10.  ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็น 
เงินตราต่างประเทศ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ได้รับอนุญาต ได้รับอนุญาต

01
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 053



RISK
FACTORS

ปัจจยัความเสีย่ง

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงทั้ง
จากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
บรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่งและมอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงประจ�าปี ตลอดจนประเมินและติดตามความเส่ียง
ต่างๆ ผ่านคณะท�างานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกสายงาน
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย  โดยรายงานผลการประเมนิความเสีย่ง
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ท�าให้ทราบถึงสภาพ 
แวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท 
นอกจากนัน้ ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ บรษิทัจะพิจารณา 
ความเสี่ยงในแต่ละขั้นของโครงการอย่างรอบคอบ เริ่มตั้งแต่ 
การคัดเลือกโครงการ การพัฒนาโครงการก่อสร้าง จนถึงการ 
ด�าเนินการ โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้านเทคนิค การเงิน 
กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการ 
ได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว

ความเสี่ยงส�าคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สามารถ
สรุปได้ดังนี้

1.	ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท

บริษัทด�าเนินธุรกิจเป็น Holding Company คือการลงทุนใน
กิจการอืน่ โดยบรษิทัไม่มกีารประกอบธุรกิจหลกัของตนเอง ดังน้ัน 
กระแสเงินสดและผลการด�าเนินงานของบริษัทจึงข้ึนอยู่กับ
เงินปันผลรับจากโครงการท่ีเข้าไปลงทุน โดยในปี 2562 ร้อยละ 
62.5 ของรายได้ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการมาจากเงนิปันผลรบั  
หากกิจการที่บริษัทถือหุ้นได้รับผลกระทบจากความเส่ียงต่างๆ  
จะส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่
สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ โดยบรษิทัมแีนวทาง
ในการบริหารจัดการ ดังนี้

•	 การคัดเลือกโครงการ
 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความส�าคัญในการคัดเลือก 
 โครงการลงทุน จึงได้ก�าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่น 
 ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าทีช่ดัเจน เพ่ือเป็นการ 
 บรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดับทีย่อมรบัได้ และมผีลตอบแทน 

 ท่ีเหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพย์สิน 
 ท�าหน้าท่ีในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน�ามา 
 ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ทั้งด้านผลตอบแทน 
 จากการลงทุนและความเสี่ยง โดยอาจมีการแต่งตั้งทีป่รกึษา 
 หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือให้ค�าปรึกษาเฉพาะด้านและ 
 ต้องน�าเสนอข้อมูลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือ 
 ท�าการอนุมัติ

•	 การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
 บริษัทให้ความส�าคัญกับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
 ซึง่อาจเกิดความเสีย่งจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน 
 ที่วางไว้ อันเน่ืองมาจากปัญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม  
 การติดตั้งเครื่องจักรของผู้รับเหมา ปัญหาจากภัยธรรมชาติ  
 เป็นต้น บริษัทจึงได้คัดเลือกผู้รับเหมาท่ีมีความเชี่ยวชาญใน 
 ธุรกิจก่อสร้าง และมปีระสบการณ์การบรหิารจดัการโครงการ 
 ก่อสร้างขนาดใหญ่ และโครงการพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง 
 บนหลงัคาและพ้ืนดนิ เนือ่งจากผูร้บัเหมาเหล่าน้ีเป็นผูร้บัเหมา 
 ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ  
 อีกทั้งรูปแบบของสัญญาเป็นแบบว่าจ้างเหมาคงท่ีแบบ 
 เบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ท�าให้ช่วยลด 
 ความเส่ียงเรื่องต้นทุนค่าก่อสร้างที่อาจสูงขึ้นได้ นอกจากน้ี  
 บริษัทท�าสัญญาประกันภัยโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
 โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในส ่วนงาน 
 ก่อสร้าง และส่วนงานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ท�าให้มัน่ใจว่าโครงการ 
 ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทจะแล้วเสร็จตามแผน 
 ที่ก�าหนดไว้ ท้ังน้ี โครงการท่ีบริษัทเข้าลงทุนส่วนใหญ่ได้เปิด 
 ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าพลังนำ�้ 
  ไซยะบุรี ภายใต้การด�าเนินงานของ XPCL ได้เปิดด�าเนินการ 
 เชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 รวมถึงโรงไฟฟ้า 
 แสงอาทิตย ์แบบติดตั้ งบนหลังคาและพ้ืนดินภายใต ้
 การด�าเนินงานของบางเขนชัย BKC จ�านวน 5 โครงการ 
 ได้ทยอยผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการ 
 ภาคเอกชนแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และอีก  
 1 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

01
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562054



•		 การติดตามผลการด�าเนินงาน
  บริษัทก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทลงทุน 

ไว้ในนโยบายก�ากับดแูลกิจการทีเ่ข้าไปลงทนุ (Control Policy)  
โดยบริษัทแต่งตั้งตัวแทนเพ่ือไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ซึง่บรษิทัได้ก�าหนดกรอบอ�านาจในการใช้ดลุยพินจิของตวัแทน 
ของบริษัทอย่างชัดเจน อีกท้ังกิจการที่บริษัทลงทุนจะต้อง
รายงานฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างสมำ�่เสมอ เพ่ือน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทย่อยจะต้อง 

น�าเสนอข้อมูลต่อบริษัทในกรณีท่ีจะลงทุนในโครงการใหม ่
รวมถึงต้องรายงานความคบืหน้าของโครงการทีเ่ข้าไปลงทนุด้วย 
นอกจากนี้ ส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทจะท�าการ 
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเพ่ือให้
ความเชื่อมั่นว่า มีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสมและมีการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท�าให้บริษัทสามารถติดตามฐานะ
ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุน
ได้อย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการลดและบริหารความเส่ียงจาก
การลงทุนดังกล่าว

2.	ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วมทีเ่ข้าไปลงทนุ  ดังนัน้ การเปลีย่นแปลงของผลประกอบการ 
ของกิจการทีบ่รษิทัเข้าไปลงทุนย่อมมผีลโดยตรงต่อผลประกอบการ 
ของบริษัทในรูปของรายได้เงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ ปัจจัย 
ความเสี่ยงดังต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
กิจการที่บริษัทลงทุนได้

•	 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบที่มีความส�าคัญต่อการผลิตไฟฟ้า
  บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท 

ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าแตกต่างกันไป โดยโรงไฟฟ้า 
พลังนำ้�และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียนที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิต 
ไฟฟ้า ท�าให้อาจเกิดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในแง่ของ 
ความพร้อมใช้งานท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น ความผันผวน 
ของสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเข้มของ 
แสงอาทิตย์ การเปลีย่นแปลงของปรมิาณนำ้�ฝนในแต่ละช่วง 
เวลาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน เป็นต้น ส�าหรับ 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า อาจมีความเสี่ยงหากเกิดการ 
ขาดแคลนก๊าซธรรมชาต ิหรอืผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาตไิม่สามารถ 
จัดหาเชื้อเพลิงให้ได้ตามความต้องการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให ้
บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 
  โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลงันำ�้แบบมอ่ีางเก็บนำ�้  

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2 ได้ศกึษาปรมิาณนำ�้ทีเ่กิดข้ึนจรงิย้อนหลงั 
50 ปี เพ่ือน�าไปค�านวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า  
จึงเชื่อได้ว่าสามารถผลิตไฟฟ้าและปฏิบัติได้ตามข้อตกลง 
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ มีการรวบรวมข้อมูล 
ระดับนำ้�เพ่ือท�าการตรวจสอบและประเมินสถานการณ ์
นำ้�ในเขื่อนอย่างสมำ่�เสมอต่อเน่ือง ส�าหรับใช้ในการจัดท�า 
ข้อมลูการเสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(“กฟผ.”) ทัง้น้ี ตัง้แต่เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 
น�า้งมึ 2 สามารถบรหิารงานได้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าก�าหนด

  โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุเีป็นโรงไฟฟ้าพลงันำ�้แบบนำ�้ไหลผ่าน  
โดยไม่ได้มีการกักเก็บนำ้� ปล่อยให้นำ้�ไหลผ่านเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าตลอดเวลา โดยได้ศึกษาปริมาณนำ้�โขงย้อนหลัง 60 ปี 
เพ่ือน�าไปค�านวณหาก�าลังการผลิตของโรงไฟฟ้ารวมถึง
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเฉล่ียรายปี โดยความสามารถในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาจะผันแปรตามปริมาณ
นำ้�ท่ีไหลผ่าน ที่มีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าและพยายาม 
หลกีเลีย่งการระบายนำ�้ส่วนเกินล้นทิง้ไปโดยไม่เกิดประโยชน์
ผ่านทางระบายนำ้�ล้น (Spillway) นอกจากนี้ สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ กฟผ. ยังสอดคล้องกับรปูแบบการผลติไฟฟ้าพลงันำ้�
แบบนำ�้ไหลผ่าน ท�าให้เชือ่มัน่ได้ว่า โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุี 
สามารถบริหารงานได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก�าหนด

  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ได้แก่ BKC CRS และ NRS ได ้
ศึกษาพ้ืนที่ตั้งของโรงไฟฟ้าโดยค�านึงถึงค่าความเข้มแสง 
ที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉล่ียข้อมูลความเข้มของ 
แสงอาทิตย์ในอดีตของพ้ืนที่ก ่อนการลงทุน รวมทั้งการ 
ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็น 
แบบ Non-Firm ท�าให้ไม่มีค่าปรับหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถ 
ผลิตไฟฟ้าได้จากความผันผวนของแสงอาทิตย์

  โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้แก่ BIC1 และ BIC2 ได้ท�า 
สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาตกัิบ บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
(ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ โดยมีข้อก�าหนดให้ ปตท. ช�าระค่าชดเชยหาก 
ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตไิด้ตามสญัญา ซึง่ในปีทีผ่่านมา 
ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษัทได้ตามสัญญา 
ท�าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
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•	 ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า
  กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีความเสี่ยงท่ีอุปกรณ์เครื่องจักร 

อาจไม่พร้อมใช้งาน หรอืไม่สามารถใช้งานได้เตม็ประสทิธิภาพ  
ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าลดตำ่�ลง หรือกระบวนการผลิตอาจหยุด 
ชะงัก รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงไฟฟ้าและ 
เป็นอันตรายต่อบคุลากร ส่งผลให้รายได้ลดลงและมค่ีาใช้จ่าย 
ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเสียหายเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี หากม ี
การหยุดผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากการบ�ารุงรักษาตามปกติ 
โดยไม่มีการแจ้งให้ผู ้ซื้อไฟฟ้าทราบล่วงหน้า อาจท�าให ้
โรงไฟฟ้าต้องเสียค่าปรับซึ่งมีการบริหารจัดการในเรื่อง 
ดังกล่าว โดยจัดให้มีแผนการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกันเป็นรายปี  
เพ่ือเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ตามระยะ 
เวลาท่ีก�าหนดไว้ และมีการก�ากับติดตามให้มีการซ่อมบ�ารุง 
ตามแผนการซ่อมบ�ารงุ รวมท้ังจดัส่งพนกังานเข้ารบัการอบรม 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน

  โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2 ท�าสญัญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผูใ้ห้บรกิาร 
ตามสัญญาเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา โดยมีระยะเวลา 
สัญญา 25 ปี และมีแผนการบ�ารุงรักษา Partial Overhaul  
และ Major Overhaul ทุก 6 ปี และ 12 ปี ตามล�าดับ อีกทั้ง 
ยังมีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพ่ือวัดประสิทธิภาพและ 
ความมั่นคงด้านต่างๆ ของโรงไฟฟ้า โดยมีการติดตาม 
รายงานอย่างสมำ่�เสมอเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมใช้งาน 
ของโรงไฟฟ้า

  โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรีบริหารงานการเดินเครื่องและ 
บ�ารงุรกัษาด้วยบคุลากรของโรงไฟฟ้าเอง โดยสรรหาบคุลากร 
ที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้าประจ�า 
ต�าแหน่งอย่างครบถ้วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ 
เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานตั้งแต่ช ่วงทดสอบ 
เดินเครื่อง Commissioning ส�าหรับด้านอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า 
ยังมีการรับประกัน 2 ปีจากผู้รับเหมา อีกทั้งแผนการซ่อม 
บ�ารุงยังมีการจัดเตรียมโดยอ้างอิงตามคู่มือบ�ารุงรักษา 
ที่ ผู ้ ผลิตหรือผู ้ รั บ เหมาแนะน� าพร ้อมทั้ งปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
อย่างเคร่งครัด

  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้ BKC ว่าจ้าง บริษัท เอ็นซิส  
จ�ากัด และบริษัท เค.จี.วิศวกรรม จ�ากัด เป็นผู้เดินเครื่อง 
และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ในขณะที่ CRS และ NRS ว่าจ้าง  
บริษัท Assyce Fotovoltaica (Thailand) จ�ากัด เป็น 
ผู ้เดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งมีประสบการณ์ 

และความช�านาญเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ โดยมีแผนการตรวจสอบและบ�ารุงรักษา 
เครื่องจักรอุปกรณ์ เพ่ือให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมท�างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันความพร้อมของโรงไฟฟ้า
ตามสัญญาด้วย

  โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้แก่ BIC1 และ BIC2 
รบัผดิชอบงานด้านเดินเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโดยบคุลากรผูม้ี 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้า 
ระบบโคเจนเนอเรชั่น โดยมีการตรวจสอบการใช้งานและ 
บ�ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตก�าหนดไว้ 
นอกจากน้ี ยังว่าจ้าง GE International Operations, Inc 
และ GE PACKAGED POWER, INC (บริษัทในเครือ GE) 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องกังหันก๊าซรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นผู ้ให้บริการตรวจสอบและ
บ�ารุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซของ BIC โดยสัญญาดังกล่าว 
ครอบคลุมเครื่องกังหันก๊าซส�ารองในกรณีที่เครื่องหลักต้อง 
ส่งไปซ่อมแซมบ�ารงุรกัษา เพ่ือไม่ให้เกิดการสญูเสยีรายได้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

  นอกจากนี้  โรงไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนได้ท�าสัญญา 
ประกันภัย เ พ่ือคุ ้มครองความเ สียหายที่ อาจเ กิดขึ้น 
ครอบคลุมอุปกรณ์ เครื่องจักร และทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า  
(Property Damage) การหยุดชะงักของการประกอบ 
ธุรกิจและการสูญเสียรายได้ (Business Interruption)  
รวมถึงการประกันความเสียหายท่ีเกิดกับบุคคลภายนอก  
(Public Liabilities) อีกด้วย

•	 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
  โ รงไฟฟ ้าที่ บริษัท เข ้ าลงทุนได ้มี การบริหารจัดการ 

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ โดยเลือกสถานท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 
มีความเ ส่ียงตำ่ �และมี ระบบการจัดการ ที่ เหมาะสม  
ประกอบกับมีการออกแบบโครงสร ้างและจัดเตรียม 
มาตรการเพ่ือรองรับสภาวะภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น  
 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับ 
การสั่นไหวจากการเกิดแผ่นดินไหวได้สูงถึง 0.32 ตามหน่วย  
Ground Acceleration นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันนำ้�ล้น 
เขื่อนด้วยการออกแบบให้มีช่องทางระบายนำ้�ล้น (Spillway)  
ท�าหน้าท่ีหลักในการระบายนำ้�ในกรณีเกิดสภาวะนำ้�หลาก  
สามารถระบายนำ้�ได้สูงสุดเท่ากับ 6,545 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวินาที ซึ่งเพียงพอต่อการระบายนำ้�หลากในรอบ 100 ปี 
(4,655 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
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  โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุไีด้มกีารศึกษาและออกแบบโครงสร้าง 
ทีม่คีวามแขง็แรงพิเศษ สามารถรองรบัแผ่นดินไหวท่ีอาจเกิดขึน้ 
ภายใต้มาตรฐานสากล (The International Commission 
on Large Dams (ICOLD)) อีกท้ังการออกแบบยังเพ่ิม 
ความมั่นใจด้วยระบบประตูระบายนำ้�ล้น 7 ช่องทาง ขนาด 
กว้าง 19 เมตร สูง 23 เมตร และประตูระบายนำ้�ระดับตำ่�
ส�าหรับตะกอน 4 ช่องทาง ขนาดกว้าง 12 เมตร สูง 16 เมตร 
สามารถระบายปริมาณนำ้�หลากที่เป็นไปได้สูงสุดถึง 47,500  
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งมากกว่าข้อมูลนำ้�หลากในรอบ  
30 ปี (24,963 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ถึง 2 เท่า

  ดงันัน้ จงึเชือ่มัน่ได้ว่าความแขง็แรงของโครงสร้างของทัง้สอง 
โรงไฟฟ้าสามารถรองรบัภยัธรรมชาตจิากแผ่นดนิไหวและกรณี 
นำ้�หลากได้อย่างปลอดภัย

  ท้ังน้ี สถานการณ์นำ้�ในแม่น้ำท่ัวท้ังประเทศลาวในปี 2562  
มีปริมาณนำ้�ฝนน้อย ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนตำ่�กว่าสถิติที่เคย 
บนัทึกไว้ในรอบ 100 ปี ประกอบกับเข่ือนจีนในแม่นำ�้โขงตอนบน 
มกีารปล่อยนำ�้ลดลง จงึท�าให้ปรมิาณนำ้�ในแม่นำ�้โขงตอนล่าง 
มีอัตราการไหลลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไซยะบุรีได้มีแผนรองรับทุกสภาวการณ์ในปัจจุบัน และ 
ด�าเนินการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับสภาวะ 
ธรรมชาติของแม่น ้ำโขง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีอยู่ 
เหนือและท้ายโรงไฟฟ้า

   โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ได้แก่ BIC1 และ BIC2 ตัง้อยู่ใน 
จงัหวัดพระนครศรอียุธยา ซึง่เป็นบรเิวณท่ีราบลุม่และมคีวามเสีย่ง 
ด้านอุทกภัย โรงไฟฟ้าจึงมีส่วนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอินในการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตล้อมรอบนิคม 
อุตสาหกรรมโดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดับนำ้�ทะเล  
ซึง่สงูกว่าระดบัอทุกภัยครัง้ใหญ่ทีเ่กิดขึน้ จงึท�าให้มัน่ใจได้ว่า 
จะไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีก

  
   โรงไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าลงทุนได้ท�าสัญญาประกันภัยเพ่ือ 

คุ ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ใน 
การประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของ 
โรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยุดชะงกัของการประกอบ 
ธุรกิจ (Business Interruption) รวมถงึการประกันความเสยีหาย 
ที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกด้วย

•	 ความเส่ียงด ้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
	 สิ่งแวดล้อม
  บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท�าให้มีความเส่ียงด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อชวิีตและทรพัย์สนิของพนกังานและชมุชนบรเิวณโดยรอบ
โรงไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนค�านึงถึง
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน 
ตลอดจนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จึงก�าหนดมาตรการป้องกัน
อันตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าและบริเวณ
โดยรอบ โดยโรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีการ
ก�าหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
รวมทัง้จดัส่งพนกังานเข้ารบัการอบรมในเรือ่งดงักล่าว มรีะบบ
การตดิตามตรวจสอบ และรายงานผลให้ฝ่ายบรหิารรบัทราบ
อย่างสมำ่�เสมอ นอกจากน้ี ยังได้น�าระบบการจัดการตาม
มาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001:2017 / 
ISO 14001:2015) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการ
ด�าเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานโดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความปลอดภัยและให้ความส�าคัญกับส่ิงแวดล้อม 
ท้ังภายในโรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยในปี 
2562 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงของ
พนักงาน หรือเหตุการณ์ที่ท�าให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า

  โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุเีปิดด�าเนินการเมือ่เดอืนตลุาคม 2562 
โดยได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
และชุมชนอย่างมาก มีการออกแบบก่อสร้างตามหลัก 
วิศวกรรมศาสตร์และส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้อง เพ่ือหลีกเลี่ยง  
ป้องกัน และลดผลกระทบท้ังทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  
และครอบคลมุถึงการรกัษาทรพัยากรปลา การจดัการระบาย 
ตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
และการรักษาคุณภาพนำ้�ด้วย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการ 
จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให ้กับพนักงานก่อนเข ้า 
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี มีการสื่อสารวิธีการปฏิบัติกรณีเกิด 
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการบริหารจัดการคุณภาพ 
นำ้�ดื่มและนำ้�ส�าหรับใช ้ในการก ่อสร ้าง เป ็นต ้น ท้ังน้ี  
เ พ่ือความปลอดภัยในการท�างานของโรงไฟฟ ้าและ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการจัดอบรมเพ่ิมเติม
ให้กับพนักงานในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ในการท�างานอย่างสมำ่�เสมอ
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3.	ความเสี่ยงทางการเงิน

•	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
  บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สภาพคล่อง

ทางการเงินจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพ่ือให้การด�าเนินงานของ
โครงการระหว่างก่อสร้างไม่หยุดชะงักและสามารถรองรับ
การพัฒนาโครงการใหม่ๆ ต่อไปได้ นอกจากนั้น บริษัทย่อยมี 
เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และหุ้นกู้จ�านวนมาก เนื่องจาก
การก่อสร้างโครงการจ�าเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเริ่มต้น 
ค่อนข้างสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวม
ของบริษัทแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ รวมจ�านวน 
27,511 ล้านบาท สัญญาเงินกู ้ยืมเหล่านี้มีเงื่อนไขการ
กู้ยืมที่รัดกุม โดยเฉพาะการด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน 
และเงื่อนไขในการจ ่ายเ งินป ันผล ตามรายละเอียด 
ในหัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผลและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ข้อ 20 และข้อ 21 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินและหุ้นกู้ ซึ่งหากบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ได้จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลท่ี
บริษัทจะได้รับ นอกจากน้ี ยังมีข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู ้
โดยเฉพาะการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินที่รัดกุมอีกด้วย

  ส�าหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้นและการวางแผน
โครงสร้างเงินทุนในระยะยาว บริษัทได้จัดท�าประมาณการ 
กระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สมำ่�เสมอ ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงาน
กับธนาคารผูใ้ห้กู้อย่างใกล้ชดิเพ่ือลดโอกาสในการผดิเงือ่นไข
ของสัญญาเงินกู้ นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสด
ส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ัน 
ซึ่งมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ 
อีกท้ังจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อและรักษาความสัมพันธ์กับ
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ กรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย

•	 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทมีความเสี่ยงที่งบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับ 

ผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยน 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ 
เงินบาทส�าหรับรายได้และรายจ่ายของบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม ส่วนท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้ว่าบริษัท
จะได้บริหารความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรูปแบบธรรมชาติ 
(Natural Hedge) กล่าวคือ มีรายได้จากการขายไฟฟ้า 
บางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และในขณะเดียวกันก็
มีรายการที่ต้องช�าระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตาม 

  นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาใช้การบัญชีส�าหรับการ
ป้องกันความเสีย่ง (Hedge Accounting) ตามความเหมาะสม 
เพ่ือป้องกันความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นอนัเก่ียวเนือ่งกบั
รายได้จากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งส่วนหน่ึง 
อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยก�าหนดให้รายได้จากการ
ขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง 
(Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging 
Instrument) ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผันผวนของก�าไร
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นได้ โดยส่วน
ที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสด จะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้โดย
ผ่านก�าไรขาดทุนของบริษัท และจะถูกโอนไปรับรู ้ในส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 
มีผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุน

•	 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
  จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด 27,511  
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้จ�านวน 20,810 ล้านบาท และเงินกู้ยืม 
จากสถาบันการเงินจ�านวน 6,701 ล้านบาท โดยหุ ้นกู้มี 
อัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ีจึงไม่มีความเส่ียงจากการผันผวน 
ของอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ เ งินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24 ของเงินกู้ยืมระยะยาวท้ังหมด มีอัตรา 
ดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุน 
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตาม  
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตรา 
ดอกเบีย้ ด้วยการตดิตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างสมำ่�เสมอ การบริหารสัดส่วนของเงินกู้ยืมท่ีมี 
อัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวและแบบคงที่ให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ การบริหารจัดการปรับปรุงต้นทุน
ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาเข้าท�าสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตรา
ดอกเบีย้คงท่ี เมือ่มคีวามเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมไิด้
มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งก�าไรแต่อย่างใด
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4.	ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

•	 ความเส่ียงจากบรษิทัมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ซึง่ถอืหุ้นมากกว่า 
	 ร้อยละ	50
  ณ วนัที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นล่าสุดของบริษัท เมื่อวนัที ่27 

ธันวาคม 2562 บรษิทัมผีูถื้อหุ้นใหญ่ คอื กลุม่บรษิทั ช.การช่าง 
ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 31.90 บริษัท 
ททีีดบับลวิ จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 24.98 และบรษิทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 16.17 ถือหุ้น
รวมกันท้ังสิ้นเป็นจ�านวนร้อยละ 73.04 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้น
ทีม่ากกว่าร้อยละ 50 ท�าให้คะแนนเสยีงของกลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่
มเีสถียรภาพ และมอี�านาจในการควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 
ได้ในเร่ืองท่ีต้องใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรอืข้อบงัคบับรษิทัก�าหนดต้องให้ได้รบั
เสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น ดงันัน้ ผูถื้อหุ้นรายอืน่จงึอาจ 
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไร
ก็ตาม บรษิทั ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั ททีดัีบบลวิ จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งล้วนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มรีะบบการบรหิารงานท่ีมธีรรมาภบิาล และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่าง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และย่อมมจีดุประสงค์ให้บรษิทั
สามารถด�าเนนิกิจการเพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุและเป็นธรรม
แก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างสมำ่�เสมอในระยะยาว

   ทั้งน้ี กรณีการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็น 
ไปตามกฎเกณฑ์และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมีข้อมูล 
สารสนเทศการท�ารายการทีเ่พียงพอต่อการตัดสนิใจของผูถื้อหุน้ 
ทกุฝ่าย และต้องได้รบัอนุมตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการหรอื
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยใน
ขั้นตอนการลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในรายการน้ัน
รวมถึงผูเ้ก่ียวข้องของผูถ้อืหุน้ดงักล่าวไม่สามารถออกเสยีงได้ 
ดงันัน้ บริษทัจงึสามารถให้ความมัน่ใจได้ว่า การพิจารณาการเข้า 
ท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันท้ังทีผ่่านมาและทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต 
จงึมคีวามโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน

  นอกจากน้ี บรษิทัให้ความส�าคญัในเรือ่งการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
โดยก�าหนดให้คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระ 
4 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะ  

ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความ 
เป็นกลางสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทมั่นใจว่าสัดส่วนของ
กรรมการอิสระดังกล่าวจะสร้างการถ่วงดุลอ�านาจของกลุ่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จงึมัน่ใจได้ว่าผูถื้อหุ้น 
รายย่อยและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนจะได้รบัความคุม้ครอง
และเป็นธรรม

•	 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบ 
	 ธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ	75
  บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 75 จ�านวน 

3 บริษัท ได้แก่ SEAN ที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
61.33 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และถือโดยอ้อมใน 
NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
46 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว และถือหุ้นใน BIC คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว แม้
บริษัทมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเกินก่ึงหน่ึงก็ตาม 
แต่เน่ืองจากบริษัทถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 ในบริษัทต่างๆ 
ดังกล่าว ท�าให้บริษัทยังไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียง
ในวาระการประชุมที่ส�าคัญซึ่งต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน เช่น การเพ่ิมทุน ลดทุน การซือ้หรอืรบัโอน 
กิจการอืน่ การขายหรอืโอนกิจการทัง้หมด เป็นต้น อย่างไรกต็าม 
หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น องค์ประกอบของคณะ
กรรมการและผู ้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจน 
กลไกในการก�ากับและควบคุมบริษัทย่อยต่างๆ จะเห็นได้ว่า 
บรษิทัสามารถควบคุมเสยีงข้างมากในท่ีประชมุคณะกรรมการ 
และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ ถึงแม้ว่าในการท�ารายการที่ส�าคัญ
บางรายการจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น
ก็ตาม บริษัทเชื่อว่าหากเป็นการอนุมัติรายการท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจแล้วก็จะได้รับเสียงสนับสนุน
จากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น

•	 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการในบริษัทร่วมท่ีประกอบ 
	 ธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ	50
  บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 20 แต ่

ไม่ถึงร้อยละ 50 จ�านวน 3 บรษิทั ได้แก่ (1) XPCL ถือหุน้คดิเป็น 
ร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว (2) CRS ถือหุ้น
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และ (3) NRS ถือหุ้นคิดเป็น
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ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน แม้บริษัทมีสิทธิออกเสียงใน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ตาม แต่บริษัทได้จัดส่งบุคคล
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูแ้ทนตามสดัส่วนการถือหุ้น อกีทัง้  
เงือ่นไขการลงนามผกูพันบรษิทัของแต่ละบรษิทัร่วมดงักล่าว
ก�าหนดให้ต้องมีกรรมการผู้แทนของบริษัทอย่างน้อยหน่ึงคน 

เป็นกรรมการผู ้ลงลายมือชื่อจึงจะมีผลผูกพันบริษัทร่วม 
ดังกล่าว ดังน้ัน บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของเงินลงทุนใน XPCL, CRS และ NRS ของ
บริษัทได้ 

5.	ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

บรษิทัให้ความส�าคญักับความเสีย่งใหม่ทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความย่ังยืนของบรษิทัโดยอาจเป็นท้ังโอกาส
และอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นที่มีความส�าคัญที่อาจส่งผลกับบริษัทซึ่งอาจเป็นความเสี่ยง
ใหม่ในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า 

ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศโลก ได้แก่ 

ปรมิาณน�า้ ระดบัน�า้ทะเลสูงข้ึน 

อุณหภูมิสูงขึ้น ภัยธรรมชาติที่

รุนแรงมากขึ้น

• ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง  ส่งผล 

 ต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า

• การประมาณการค่าไฟฟ้า (Declaration) 

 ยากขึน้ เพราะสภาพภูมอิากาศและปรมิาณ 

 น�้าเปลี่ยนแปลง

• ศึกษาวิจัยปริมาณน�้าและการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติและ 

 ผลกระทบต่อความมัน่คงในระบบไฟฟ้า

• ประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติและคาดการณ์ความรุนแรงของ  

 Climate Change ทกุโรงไฟฟ้าอย่างละเอียด

• ท�าแผนการรับมือภัยธรรมชาติ ทั้งด้านการผลิต การซ่อมบ�ารุง 

 การท�างานของอปุกรณ์และความปลอดภัยของพนักงาน

• ปรบัปรงุโรงไฟฟ้าให้มคีวามสามารถทนรบัสภาพภยัธรรมชาติหรอื 

 สภาพอากาศทีแ่ปรปรวนได้ เช่น ยกระดับพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้าเพ่ือป้องกัน 

 น�า้ท่วม ติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีทนสภาพอากาศร้อน/หนาวจดัได้ 

 และออกแบบระบบสาธารณปูโภคของโรงไฟฟ้าทีร่บัสภาพน�า้ท่วมได้

• การตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจวัดพฤตกิรรมเขือ่น และระบบตดิตามแบบ  

 Real Time ผ่าน Web Based Monitoring System เพ่ือให้มัน่ใจว่า 

 ภายหลังการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โครงสร้างโรงไฟฟ้า 

 ยังมกีารตดิตามและดูแลความปลอดภัยเชงิรกุ (Proactive Measure) 

 ด้วยทีมวิศวกรและผูเ้ชีย่วชาญอย่างต่อเนือ่ง

การพัฒนาเทคโนโลยีด ้าน 

พลังงาน เช่น การใช้พลังงาน

ทดแทน การกักเก็บพลังงาน 

(Energy Storage) 

• พฤติกรรมการใช้พลังงานของผู ้บริโภค 

 เปลี่ยนแปลง

• รูปแบบการด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอาจ 

 เปลี่ยนไป

• นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจะมีการ 

 เปลี่ยนแปลงเพ่ือรักษาความมั่นคงของ 

 ระบบไฟฟ้า

• โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าอาจจะเปลีย่นแปลง 

 ตามต้นทุน

• ศึกษาและประเมินความสามารถของการด�าเนินธุรกิจการใช ้

 พลังงานทดแทน ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ นโยบายและ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ศกึษาและตดิตามนโยบายด้านพลงังานทดแทนของประเทศต่างๆ

• ก�าหนดเป้าหมายการลงทนุ และขยายฐานธุรกิจด้านพลงังานทดแทน

• ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงแนวโน้มราคาของอุปกรณ์/ 

 แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

Digital Transformation

• พฤติกรรมการใช้พลังงานของผู ้บริโภค 

 เปลี่ยนแปลง

• การด�าเนนิธุรกิจต้องรวดเร็ว และสอดคล้อง 

 กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

• เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการท�างาน

• ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

• ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้สามารถตอบสนองเทคโนโลยีที่ 

 เปลี่ยนแปลง
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LEGAL 
DISPUTES

ขอ้พพิาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
มไิดเ้ป็นคูค่วามหรอืมข้ีอพิพาททางกฎหมายหรอืมคีดคีวามทีม่ไิด้
เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท บริษัทย่อย และ 
บริษทัร่วม ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสยีหายหรอืมผีลกระทบทางดา้นลบ
ตอ่การดำาเนินธุรกิจอย่างมนียัสำาคญัทัง้ทีส่ามารถและไมส่ามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 
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GENERAL INFORMATION 
AND OTHER SIGNIFICANT 
INFORMATION ขอ้มลูทั่วไปและ 

ขอ้มลูส�ำคญัอืน่

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลของบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited

ชื่อย่อในการซื้อขาย 
หลักทรัพย์

“CKP”

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และให้บริการงาน 
ที่ปรึกษาและบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000167

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 02-691-9720-34 

โทรสาร 02-691-9723

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท 
เรียกช�าระแล้ว 8,129,382,039 หุ้น
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 8,129,382,039 บาท

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นต่างด้าว ไม่เกินร้อยละ 49

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 
รายย่อย (% Free Float)

ร้อยละ 26.930 

เว็บไซต์ www.ckpower.co.th

คณะกรรมการ directors@ckpower.co.th

เลขานุการบริษัท compliance@ckpower.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ ir@ckpower.co.th
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ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เซำท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited
เรียกชื่อย่อว่า SEAN

ประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังน�้า

เลขทะเบียนบริษัท 0105547063036

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 อาคารวิรยิะถาวร ชัน้ 20 ถนนสทุธิสารวินจิฉยั แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 660,675,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เรียกช�าระเต็มจ�านวนแล้ว
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 6,606,750,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 61.33

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited
เรียกชื่อย่อว่า BIC

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่น

เลขทะเบียนบริษัท 0105552021486

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 270,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เรียกช�าระเต็มจ�านวนแล้ว
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 2,705,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 65

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited 
เรียกชื่อย่อว่า NN2

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังน�้า

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า เมืองไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 880,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เรียกช�าระเต็มจ�านวนแล้ว
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 8,809,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คิดเป็นถือโดยบริษัทร้อยละ 46
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ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บำงเขนชัย จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkhenchai Company Limited
เรียกชื่อย่อว่า BKC

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท 0105541054485

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 190 หมู่ 9 ต�าบลโคกไทย อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,342,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกช�าระเต็มจ�านวนแล้ว
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 234,250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เชียงรำย โซล่ำร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Chiangrai Solar Company Limited

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท 0105553149036

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 23/30 อาคารสรชัย ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 249-250 หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าข้าวเปลือก อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,917,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกช�าระแล้วร้อยละ 95.01
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 277,212,500 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 30

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Xayaburi Power Company Limited
เรียกชื่อย่อว่า XPCL

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังน�้า

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า บนล�าน�้าโขง แขวงไซยะบุรีและแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,686,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เรียกช�าระเต็มจ�านวนแล้ว
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 26,861,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 37.50
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ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท 0105553011344

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 23/30 อาคารสรชัย ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 90-91 ต�าบลตะเคียน อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกช�าระแล้วร้อยละ 85.06
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 188,425,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 30

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ซีเคพี โซล่ำร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ CKP Solar Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0105556138728

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกช�าระแล้วร้อยละ 28.75
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 5,750,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เฮลิออส พำวเวอร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Helios Power Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0105556152585

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกช�าระแล้วร้อยละ 25
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100
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ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พำวเวอร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Apollo Power Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0105556152534

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกช�าระแล้วร้อยละ 25
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท โซเล่ พำวเวอร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Sole Power Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0105556152577

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกช�าระแล้วร้อยละ 25
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท วิส โซลิส จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Vis Solis Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0105556152526

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกช�าระแล้วร้อยละ 25
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100
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บุคคลอ้ำงอิง

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-264-0777 / 02-661-9190 
โทรสาร : 02-264-0789-90

ข้อมูลสำ�คัญอื่น

•  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่พบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ
•  ในปี 2562 บริษัทไม่มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป 
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สว่นที่ 2
การจัดการและ
การก�ากบัดแูลกิจการ



จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

(1)	 	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	9,240,000,000	บาท	ประกอบด้วย	หุ้นสามัญจ�านวน	9,240,000,000	หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เรียกช�าระแล้ว	8,129,382,039	หุ้น	คิดเป็นเงิน	8,129,382,039	บาท	

(2)	 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
(ก)	 	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วันที่	27	ธันวาคม	2562	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน	ผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด	มีรายละเอียด	ดังนี้

สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float)
ข้อมลูผูถื้อหุน้	ณ	วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ล่าสดุของบรษิทั	ณ	วันท่ี	27	ธันวาคม	2562	ปรากฏสดัส่วนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อย	
(Non-Strategic	Shareholders)	ร้อยละ	26.930	ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

INFORMATION ON 
SECURITIES AND 
SHAREHOLDERS

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน) 2,592,961,348 31.896

2 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน) 2,030,759,929 24.980

3 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 1,314,234,013 16.166

4 PT SOLE COMPANY LIMITED 214,824,730 2.643

5 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 151,863,100 1.868

6 นางสาวชเวศรา	พรพิบูลย์ 131,800,000 1.621

7
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 
LIMITED

110,152,078 1.355

8 นายมิน	เธียรวร 60,500,000 0.744

9 นายสมบัติ	พานิชชีวะ 52,000,000 0.640

10 นายอุทัยพันธ์	จินกุลพงศ์ธร 40,900,000 0.503

รวม 6,699,995,198 82.416
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น

จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	
(โดยคู่สมรส)

ประธานกรรมการบริหาร 2,000,000 0.025

ดร.วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2,680 0.000

ดร.มิชาเอล	เอริค	เรดเดอร์	 รองกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรม 125,000 0.002

รวม 2,127,680 0.027

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	27	ธันวาคม	2562	มีกรรมการและผู้บริหารถือหุ้นบริษัทจ�านวน	3	คน	ดังนี้

หมายเหตุ	:	 กรรมการและผู้บริหารอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

หมายเหตุ
•	 	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ล�าดับแรก	ณ	วันที่	4	กันยายน	2562	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ

ในการรับเงินปันผลมีรายละเอียดดังนี้	

(ข)	 	กลุม่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์มอีทิธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการ	หรอืการด�าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน) 2,592,961,348 31.896

2 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน) 	2,030,759,929 24.980

3 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 1,314,234,013 16.166

รวม 5,937,955,290 73.042

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	มหาศิริ	สยาม	จ�ากัด 237,512,365	 14.02	

2 บริษัท	ช.การช่าง	โฮลดิ้ง	จ�ากัด 171,396,530	 10.12	

3 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 111,596,189	 6.59	

4 บริษัท	ซีเค.ออฟฟิซ	ทาวเวอร์	จ�ากัด 86,048,212	 5.08	

5 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 42,007,200	 2.48	

6 ธนาคาร	กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 38,950,000	 2.30	

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,452,900	 2.21	

8 กองทุนเปิด	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 24,262,100	 1.43	

9 กองทุนเปิด	เค	20	ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 21,200,000 1.25	

10 บริษัท	วิริยะประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 15,545,200	 0.92	

รวม 785,970,696 46.40
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•	 	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ล�าดับแรก	ณ	วันที่	27	สิงหาคม	2562	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

•	 	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ล�าดับแรก	ณ	วันท่ี	23	สิงหาคม	2562	ซึ่งเป็นวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	มิตชุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 	1,036,500,000	 	25.98	

2 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน) 	774,077,400	 	19.40	

3 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 	736,900,000	 	18.47	

4 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 	251,208,715	 	6.30	

5 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 	139,943,700	 	3.51	

6 นายมิน	เธียรวร 	73,000,000	 	1.83	

7 AIA COMPANY LIMITED - EQDP - D FUND 1 	65,742,100	 	1.65	

8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED 	45,951,400	 	1.15	

9 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 	30,668,100	 	0.77

10 นายไพศาล	ชาติพิทักษ์ 30,000,000 	0.75	

รวม  3,183,991,415  79.81

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน) 	4,787,121,829	 	31.32	

2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 	1,256,259,584	 	8.22	

3 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 	1,074,957,976	 	7.03	

4 ธนาคาร	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 	1,047,025,175 	6.85	

5 นายวิชัย	วชิรพงศ์ 	390,678,757	 	2.56	

6 STATE STREET EUROPE LIMITED 	314,102,298	 	2.05	

7 ธนาคาร	กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 303,448,709	 	1.99	

8 ส�านักงานประกันสังคม 	296,545,458	 	1.94	

9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED 	282,104,674	 	1.85	

10 นายมิน	เธียรวร 	204,000,000	 	1.33	

รวม  9,752,244,460  65.14 
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หมายเหตุ	:	 1	 ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2562	วันที่	21	มีนาคม	2562	ทั้งนี้	ในปี	2562	NN2	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

  2	 จดทะเบียนใน	สปป.ลาว	และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

หมายเหตุ	:	 1	 ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	วันที่	22	มีนาคม	2562	ทั้งนี้	ในปี	2562	BIC	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	 660,675,000 75.000

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

รวม 880,900,000 100.000

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

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

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 175,824,998 65.000

2 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน) 67,625,001 25.000

3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21,640,000 8.000

4 นางนภาพร	ภู่วุฒิกุล 5,410,000 2.000

5 นายนพดล	อินทรลิบ 1 0.000

รวม 270,500,000 100.000

หมายเหตุ	:	 1	 	ข้อมูล	ณ	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	2/2562	วันที่	23	เมษายน	2562	ทั้งน้ี	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพ่ิมในบริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	

จ�ากัด	โดยการเข้าท�าสัญญาซื้อหุ้นสามัญใน	SEAN	จาก	พีที	โฮลดิ้ง	ลิมิเต็ด	จ�านวน	35,236,000	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	5.33	ท�าให้บริษัทเพิ่มสัดส่วน 

การถือหุ้นใน	SEAN	จากเดิมร้อยละ	56.00	เป็นร้อยละ	61.33	ของทุนจดทะเบียนของ	SEAN

  2	 	ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้น	ประจ�าปี	2562	ของบรษิทั	ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลด้ิง	จ�ากัด	(มหาชน)	วันท่ี	12	เมษายน	2562	มมีตอินุมติัการเปลีย่นแปลงชือ่บรษิทั	

จาก	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็น	บริษัท	ราช	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

  3		 จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส	(ประเทศบาฮามาส)	

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)1 405,213,999 61.333

2 บริษัท	ราช	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)2 220,225,000 33.333

3 บริษัท	ชลาภัค	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด3 35,236,000 5.333

4 นายนพดล	อินทรลิบ 1 0.000

รวม 660,675,000 100.000

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก
(ก)	 	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(SouthEast	Asia	Energy	Limited)	(“SEAN”)
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หมายเหตุ	:	 1	 ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	วันที่	22	มีนาคม	2562	ทั้งนี้	ในปี	2562	BKC	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

หมายเหตุ	:	 ณ	ปัจจุบัน	CKP	Solar		ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

  1	 ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด	วันที่	25	มีนาคม	2562	ทั้งนี้	ในปี	2562	CKP	Solar	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

หมายเหตุ	:	 ณ	ปัจจุบัน	Helios	ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

  1	 ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด	วันที่	25	มีนาคม	2562	ทั้งนี้	ในปี	2562	Helios	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

หมายเหตุ	:	 ณ	ปัจจุบัน	Apollo	ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

  1	 ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด	วันที่	25	มีนาคม	2562	ทั้งนี้	ในปี	2562	Apollo	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ง)	 	บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(Bangkhenchai	Company	Limited)	(“BKC”)

(จ)	 	บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จ�ากัด	(CKP	Solar	Limited)	(“CKP	Solar”)

(ฉ)	 บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จ�ากัด	(Helios	Power	Limited)	(“Helios”)

(ช)	 บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จ�ากัด	(Apollo	Power	Limited)	(“Apollo”)

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 2,342,498 100.000

2 นายณรงค์	แสงสุริยะ 1 0.000

3 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

รวม 2,342,500 100.000

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 199,998 100.000

2 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

3 นายนพดล	อินทรลิบ 1 0.000

รวม 200,000 100.000

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 9,998 100.000

2 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

3 นายนพดล	อินทรลิบ 1 0.000

รวม 10,000 100.000

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 9,998 100.000

2 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

3 นายนพดล	อินทรลิบ 1 0.000

รวม 10,000 100.000

02
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 073



กำรออกหลักทรัพย์

ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าป	ี2558	เมือ่วันท่ี	9	เมษายน	2558	
มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัท	ครั้งท่ี	1	 (CKP-W1)	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ 
เปลี่ยนมือได้	จ�านวน	1,870	ล้านหน่วย	โดยเสนอขายให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซื้อและช�าระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น	 (Rights	Offering)	ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิ	 
1	หน่วยต่อ	1	หุ้นสามัญเพ่ิมทุน	ในราคาใช้สิทธิ	6	บาทต่อหุ้น	
โดย	CKP-W1	มีอายุ	5	ปี	นับจากวันที่ออกและเสนอขาย	(สิ้นสุด 
วันที่ 	 28	พฤษภาคม	2563)	 โดย	CKP-W1	 เริ่มซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่	9	มิถุนายน	2558	เป็นต้นมา	

ปจัจบุนั	CKP-W1	มอีตัราการใชส้ทิธิ	1	หนว่ยใบส�าคญัแสดงสทิธิ 
ต่อ	1.0007	หุ้นสามัญเพ่ิมทุน	ในราคาใช้สิทธิ	6	บาทต่อหุ้น	 
เน่ืองจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	23	

เมษายน	2562	มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่า
อัตราร้อยละ	75	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้	ท�าให้บริษัท
ต้องด�าเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิของ	CKP-W1	เพ่ือรักษา 
ผลประโยชน์ผลตอบแทนของผู้ถือ	CKP-W1	 ไม่ให้ด้อยไป 
กว่าเดิม	ตามที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ี 
ของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	ครั้งที่	1

ทั้งนี้	ในปี	2562	มีผู้แจ้งความจ�านงใช้สิทธิแปลงสภาพ	CKP-W1	
เป็นหุ้นสามัญ	จ�านวน	2	ครั้ง	ดังนี้
•	 	ไตรมาส	2/2562	มีผู้แจ้งความจ�านงใช้สิทธิตามใบส�าคัญ

แสดงสิทธิทั้งสิ้น	593,816,848	หน่วย	คิดเป็นหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทนุ	594,232,516	หุน้	โดยบรษิทัไดด้�าเนนิการจดทะเบยีน 
เปลีย่นแปลงทนุช�าระแลว้ตอ่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้	กระทรวง 
พาณิชย์	จากเดมิ	7,370,000,000	หุน้	เปน็7,964,232,516	หุน้ 

หมายเหตุ	:	 ณ	ปัจจุบัน	Vis	Solis	ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ	

  1	 ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด	วันที่	25	มีนาคม	2562	ทั้งนี้	ในปี	2562	Vis	Solis	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ฌ)	 บริษัท	วิส	โซลิส	จ�ากัด	(Vis	Solis	Limited)	(“Vis	Solis”)

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 9,998 100.000

2 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

3 นายนพดล	อินทรลิบ 1 0.000

รวม 10,000 100.000

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกหลักทรัพย์และ
เสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

หมายเหตุ	:	 ณ	ปัจจุบัน	Sole	ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ	

  1	 ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด	วันที่	25	มีนาคม	2562	ทั้งนี้	ในปี	2562	Sole	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ซ)	 บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จ�ากัด	(Sole	Power	Limited)	(“Sole”)

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 9,998 100.000

2 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

3 นายนพดล	อินทรลิบ 1 0.000

รวม 10,000 100.000

02
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562074



มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 คิดเป็นทุนจดทะเบียน	
7,964,232,516	บาท	เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ในวันท่ี	1	กรกฎาคม	
2562	

•	 	ไตรมาส	3/2562	มีผู้แจ้งความจ�านงใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิทั้งสิ้น	165,034,000	หน่วย	คิดเป็นหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทนุ	165,149,523	หุน้	โดยบรษิทัไดด้�าเนนิการจดทะเบยีน 

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ	40	
ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินของแต่ละบริษัทย่อย	หลังหักภาษี 
เงนิไดนิ้ตบุิคคล	ทนุส�ารองตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และภาระผกูพัน 
ตามสัญญาเงินกู	้ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยอ่ย
จะขึน้อยูกั่บกระแสเงนิสด	แผนการลงทุน	ความจ�าเปน็ของการใช้
เงนิลงทนุ	ปจัจยัและความเหมาะสมอืน่ๆ	โดยคณะกรรมการของ
บริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ	และเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ	อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน	เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมี
อ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและ

เปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
กระทรวงพาณิชย์	 จากเดิม	 7,964,232,516	หุ้น	 เป็น	
8,129,382,039	หุ้น	มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	คิดเป็น
ทุนจดทะเบียน	8,129,382,039	บาท	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ในวันที่	1	ตุลาคม	2562

กระแสเงนิสดเพียงพอทีจ่ะสามารถจา่ยเงนิปนัผล	และให้รายงาน
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ันๆ	รับทราบในวาระการประชุม
ครั้งต่อไป	ทั้งนี้	ภายหลังการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทย่อย	(แล้วแต่กรณี)	มติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณา
อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	(ส�าหรับการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)	หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	
(ส�าหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปี)	แล้วแต่กรณี	 
บริษัทย่อยจึงจะด�าเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตาม 
ที่ได้รับอนุมัติได้	

ผลการด�าเนินงานที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ�าปี  2558 2559 2560 2561 25621

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 0.05 0.15 0.04 0.03 0.07

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 0.0223 0.0600 0.0225 0.0280 0.0300

เงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท) 164.35 442.20 165.83 206.36 243.883

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิส�าหรับปี	(ร้อยละ)2 51.16 40.37 57.89 85.69 42.81

หมายเหตุ	:	 1	 	เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ในวันท่ี	28	เมษายน	2563	ทั้งน้ี	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว	ยังไม่มี

ความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563

  2		 ค�านวณจากจ�านวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยก�าไรสุทธิต่อหุ้นที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจ�าปีนั้น

  3		 ค�านวณจากจ�านวนหุน้	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2562	ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กับการใช้สทิธิตามใบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษทั

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ	40	ของก�าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิทั	หลงัหักภาษเีงินได้
นิติบุคคลและทุนส�ารองตามที่กฎหมายก�าหนด	ทั้งน้ี	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท	แผนการลงทุน	
ความจ�าเป็นของการใช้เงินลงทุน	ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้	ปัจจัยและความเหมาะสมอื่นๆ	ในอนาคต	โดยเมื่อคณะ
กรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปีแล้ว	จะต้องน�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่าย
เงินปันผล	และให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป	โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย้อนหลัง	ดังนี้
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MANAGEMENT 
STRUCTURE

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงสร้างการจดัการของบรษิทั ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย 4 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร  
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง) และคณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 
คณะกรรมการมอี�านาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบในการควบคมุ
และบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ ้นที่ 
ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา 
ผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถื้อหุ้น โดยจดัให้มโีครงสร้างการบรหิาร 
ที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู้ทรง
คุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมี

กรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ) แบ่งเป็น 
•  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 5 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นกรรมการ

ผูจ้ดัการ 1 คน คดิเป็นร้อยละ 9 ของกรรมการท้ังคณะ
•  กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 7 คน โดยเป็นกรรมการอสิระ 4 คน 

(รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 หรอืร้อยละ 33 
ของจ�านวนคณะกรรมการทั้งคณะ

ทัง้น้ีการจดัโครงการสร้างกรรมการดงักล่าว ท�าให้เกิดการถ่วงดลุ
ในการออกเสยีงและสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกรรมการทีเ่ป็น
ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ 
งานวางแผนธุรกิจ

รองกรรมการผู้จัดการ 
งานบริหารองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการ
งานวิศวกรรม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

คาตอบแทน

ผู้ชวยกรรมการผู้จัดการ
สายงานควบคุมและก�ากับดูแลธุรกิจ

ผู้ชวยกรรมการผู้จัดการ
สายงานทรัพยากรบุคคล

ผู้ชวยกรรมการผู้จัดการ
สายงานส�านักกรรมการผู้จัดการ

ผู้ชวยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานการเงินและบัญชี

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ ส�านักตรวจสอบภายใน
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง จ�านวนครั้งการประชุม ในปี 25621

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

6/6

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

5/6

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

4/6

นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

5/6

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

6/6

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการบริหาร
กรรมการ

6/6

นายประเวศ อิงคดาภา2 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

-

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์3 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

5/5

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

6/6

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 5/6

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ 5/6

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร
กรรมการ

6/6

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท

6/6

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1)

  1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งประชุมทั้งหมด

  2 นายประเวศ องิคดาภา พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมผีลตัง้แต่วันที ่21 กุมภาพนัธ์ 2562

  3  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพ่ือน�าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการในการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท ภาพรวมแนวโน้มผลการด�าเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการด�าเนินงาน
ที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นส�าคัญอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตาม
และรับทราบการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบายการบริหารงานและ
กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นๆ ต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการและจ�านวนครั้งเข้าประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 02
ส่วนที่
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4.  ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตาม
กฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทและบริษัทย่อย

5.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนเพ่ือ
รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ 
ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ นอกจากนีแ้ล้วยังต้อง 
สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์
ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตาม
ที่พึงจะเป็น

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

7.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้การบรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขนั
ที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย 
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
ตามคุณสมบัติที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
1.  นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือ
2.  นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ หรือ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 

คนใดคนหนึง่ลงลายมอืชือ่ร่วมกับ นายปลวิ ตรวิีศวเวทย์ หรอื 
นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ 
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ ์
รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ
บริษัทมีนโยบายแต่งต้ังกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ�านวนคณะกรรมการท้ังหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งต้ังกรรมการอิสระของบริษัทจะ
ค�านึงถึงข้อก�าหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
ท่ี ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนกฎบัตร 
คณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
โดยบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับ
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อกีทัง้ไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทั บรษิทัในเครอื 
บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะ
ท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

02
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562078



 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดท้ังส้ิน 4 คน 
จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�านวนทั้งหมด) โดยมีรายชื่อดังนี้

ประธานกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มี 
ส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากับ
ดูแลและการบริหารงานประจ�า โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู ้บริหาร 
อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ�านาจการด�าเนินงาน โดย 
คณะกรรมการท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล
การด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผู้บริหาร 
ท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายทีก่�าหนด โดย ดร.ทนง พิทยะ ซึง่เป็นกรรมการอสิระและ
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั 
และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นท่ีเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
น�าพาบริษัทไปสู่ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

การแตงตั้ง การลาออก และการพ้นจากต�าแหนงกรรมการ
ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลอืกต้ังกรรมการซึง่เป็นผูม้คีณุสมบตัแิละ
ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่ฎหมายก�าหนด รวมถึงไม่มลีกัษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีส�านักงาน 
ก.ล.ต. ก�าหนด กล่าวคือกรรมการต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และจะประกอบด้วยกรรมการอสิระในสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของกรรมการทัง้หมด ซึง่กรรมการไม่น้อยกว่าครึง่หนึง่ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากเหตอุืน่นอกจากถึงคราว
ที่ต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไป
ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่
เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และการประชุมสามัญ 
ประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งนานที่สุดออกจาก
ต�าแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อ
ครบวาระด�ารงต�าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท้ังน้ี บริษัทมีการแต่งต้ังกรรมการอิสระระหว่างปี 2562 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้น ท้ังหมดไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
และการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

รายชื่อ ต�าแหนง

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

นายประเวศ อิงคดาภา1 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์2 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : 1  นายประเวศ องิคดาภา พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมผีลตัง้แต่วันที ่21 กุมภาพนัธ์ 2562

  2  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้
1.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี 

ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วันสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั
โดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
หนังสอืนัดประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้วาระการประชมุและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อย
ไปกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท

2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณา 
ลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส�าคัญ ซึ่งรายการที่มีนัย
ส�าคัญหมายรวมถึง รายการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินของ
บริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส�าคัญต่อบริษัท รายการ
ซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส�าคัญ การขยายโครงการลงทุน 
การพิจารณาและอนุมัติเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม 
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การก�าหนดระดับอ�านาจ
ด�าเนินการ และการก�าหนดนโยบายการบริหารการเงินและ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น

3.  จดัให้มรีะบบการบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบ
บัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บ
เอกสารท่ีท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.  จัดให้มีการท�างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้
มคีวามถูกต้อง เพ่ือแสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงาน
ในรอบบัญชีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและ 
ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.  ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�าเนิน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมและก�ากับดูแล  
การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารให้เป็นไปตามนโยบาย  
แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงก�ากับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ 
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7.  บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่
เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่ 

 7.1  ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ซึง่ได้ก�าหนดไว้ส�าหรบักรรมการทีไ่ด้รบัมตเิหน็ชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือ 
ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิทั
ในบริษัทย่อยนั้น

 7.2  ตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

 7.3  ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะ 
การเงินและผลการด�าเนนิงานการท�ารายการระหว่างกัน 
และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญ
แก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 7.4  กรณีท่ีบริษัทย่อยท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
มีการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือท�ารายการ
ส�าคัญอืน่ใด คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กรรมการ 
หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู ้บริหารใน
บริษัทย่อยมีหน้าท่ีก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตาม 
กลไกก�ากับดแูลเก่ียวกับรายการกับบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  
รายการได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรวมท้ังรายการ 
ที่ส�าคัญซึ่งบริษัทก�าหนด ท้ังนี้ ให้พิจารณาการท�า
รายการดังกล่าวของบริษัทย่อยท�านองเดียวกับการท�า
รายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับ 
ทีบ่รษิทั ต้องได้รบัมตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี

8.  พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้า
เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม  
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึง 
ก�าหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการก�ากับดูแล
กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อ
แสดงว่าบรษิทัมกีลไกการก�ากับดแูลบรษิทัย่อยตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทนุตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง

9.  พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มอี�านาจในการแต่งตัง้ 
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ 
ชดุย่อยอืน่ตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมถงึ
การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี ตลอดจนค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และ
ประกาศของคณะกรรมก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ
อ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�านาจที่ท�าให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง 
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ผลประโยชน์อื่นใดท่ีท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็น 
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

10.  มอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคล
อื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมและก�ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจ 
มอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจและภายในระยะ
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขการมอบอ�านาจน้ันๆ ได้เมือ่เหน็สมควร 
โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจทีท่�าให้บคุคลน้ันสามารถพิจารณาและอนมุตัริายการ
ที่ตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการ
ธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็น
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ตามที่ก�าหนดเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้
มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัจดทะเบยีน 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรอื ประกาศ 
อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.  รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับ

การบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท้ังน้ี 
ตามเกณฑ์เงือ่นไข และวิธีการทีค่ณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ประกาศก�าหนด

12.  รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความ
เสยีหายใดๆ อนัเกิดข้ึนเนือ่งจากการเปิดเผยข้อมลูต่อผูถื้อหุ้น 
หรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระ
ส�าคญัหรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั
ตามท่ีก�าหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดย
ต�าแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรูถึ้งความแท้จรงิของข้อมลู หรอื
การขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

13.  ไม ่ใช ้ข ้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย ่อยหรือ 
บริษัทร่วม ท้ังที่ได้มาจากการกระท�าตามหน้าที่หรือใน
ทางอ่ืนใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส�าคัญต่อบริษัท  
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม

14.  แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการท�าธุรกรรมกับ
บริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท�ารายการ 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25621

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร 10/10

นายชัยวัฒน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 10/10

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 10/10

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร 10/10

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

10/10

หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

  1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

คณะกรรมการชุดยอย
จากอ�านาจตามกฎบัตรคณะกรรมการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือท�าหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัท 
ในด้านต่างๆ จ�านวน 4 คณะ ดังนี้
(1)	 	คณะกรรมการบริหาร
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยมีรายชื่อและจ�านวนการเข้าร่วม 

ประชุม ดังนี้

02
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 081



(2)	 คณะกรรมการตรวจสอบ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน โดยมีรายชื่อและจ�านวน 

การเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 

(3)	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจ�านวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง จ�านวนครั้งการประชุม ในปี 25621

ดร.จอน วงศ์สวรรค์2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/4

ดร.วิชาญ อร่ามวารกุีล กรรมการตรวจสอบ 4/4

นายประเวศ อิงคดาภา3 กรรมการตรวจสอบ 1/1

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์4 กรรมการตรวจสอบ 3/3

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง จ�านวนครั้งการประชุม ในปี 25621

นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

4/4

ดร.วิชาญ อร่ามวารกุีล กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

4/4

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

3/4

หมายเหต ุ:  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อครบวาระด�ารงต�าแหน่งแล้วอาจได้รับการ

พิจารณาแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งได้อกีตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีต่ามรายละเอยีดหัวข้อการก�ากับ

ดูแลกิจการ

  1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด 

  2  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

  3  นายประเวศ องิคดาภา พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมผีลตัง้แต่วันที ่21 กุมภาพันธ์ 

2562

  4  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทดแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ :  กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระด�ารง

ต�าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

  1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด 
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(4)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการ 

ที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจ�านวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง จ�านวนครั้งการประชุม ในปี 25621

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2/2

นายประเวศ อิงคดาภา2 กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

0/1

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2/2

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์3 กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1/1

หมายเหตุ :  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ และเมือ่ครบวาระด�ารงต�าแหน่ง

แล้วอาจได้รบัการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งได้อกีตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มขีอบเขตอ�านาจ

หน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

  1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

  2  นายประเวศ องิคดาภา พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่21 กุมภาพันธ์ 

2562

  3  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการบริษัทยอย
บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding  
Company”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทย่อย 
ได้แก่ บรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์ จ�ากัด (ซึง่ลงทนุอกีทอดหน่ึง 
ใน บรษิทั ไฟฟ้านำ้�งมึ 2 จ�ากัด) บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ 
จ�ากัด และ บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด

ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องน�าเสนอการเข้าท�ารายการ
ตามประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืประกาศการได้มาจ�าหน่าย

ไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีสาระส�าคัญซึ่งเป็น
รายการท่ีหากเข้าท�าแล้วจะมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อท่ี 
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
(แล้วแต่กรณี) เพือ่เป็นไปตามนโยบายการควบคมุและกลไกการ
ก�ากับดแูลกิจการทีบ่รษิทัเข้าไปลงทนุของบรษิทั (Control Policy) 
ประกอบกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั 
(รายละเอยีด Control Policy โปรดดใูนหวัข้อการก�ากับดแูลกิจการ) 

02
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 083



SEAN มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ�านวน 5 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง
จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25621

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ 3/3

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 3/3 3/3

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ2 กรรมการ 3/3

นายณรงค์ แสงสุริยะ2 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 3/3

นางสุนี รัชตมุทธา3 กรรมการ -

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 2/3

กรรมการบริหาร 3/3

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์3 กรรมการ 2/2

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 1/3

กรรมการบริหาร 1/3

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค กรรมการ 2/3

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :  รายละเอยีดคุณสมบตัผิูด้�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทับรษิทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั

  1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

  2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 61 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

  3  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562  มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ แทน 

นางสุนีย์ รัชตมุทธาซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

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

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ SEAN หรือ
2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง 

ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของบริษัท SEAN

	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	
(SouthEast Asia Energy Limited : SEAN)
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย 
เอนเนอร์จี จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

01
รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

02
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562084



NN2 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ�านวน 6 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง
จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25621

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ 5/5

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 5/5 5/5

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ2 กรรมการ 5/5

นายณรงค์ แสงสุริยะ2 กรรมการ 5/5

กรรมการบริหาร 5/5

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 5/5

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 4/5

กรรมการบริหาร 4/5

นางสุนี รัชตมุทธา3 กรรมการ 0/1

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 5/5

กรรมการบริหาร 5/5

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์3 กรรมการ 5/5

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 2/5

กรรมการบริหาร 2/5

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค กรรมการ 3/5

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการ 1/5

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา กรรมการ 3/5

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2 กรรมการ 5/5

กรรมการบริหาร 5/5

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :  รายละเอยีดคุณสมบตัผิูด้�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบรษิทั

  1 จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/จ�านวนครัง้ท้ังหมด

  2  กรรมการผูแ้ทนจากบรษิทัใน NN2 ตามสดัส่วนการถือหุน้โดยอ้อมของบรษิทัใน NN2 ท่ีร้อยละ 46 

  3  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2562 เมือ่วันที ่14 กุมภาพนัธ์ 2562 มมีตอินมุตัแิต่งตัง้ นางวดรีตัน์ เจรญิคปุต์ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทน 

นางสนีุย์ รชัตมทุธา ซึง่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยให้มผีลตัง้แต่วันทีป่ระชมุ

	บริษัท	ไฟฟ้าน�้ำงึม	2	จ�ากัด	
(Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2)
 บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วน 
การถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 46 โดย NN2  
มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องและ
บ�ารุงรักษา

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน NN2
1.   นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการสองในส่ีคนน้ี 

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ NN2 หรือ
2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง 

ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของ NN2 

02 02
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 085



บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
(“Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC”)
โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

	บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	
(“Bangkhenchai Company Limited : BKC”)
 โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

BKC มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25621

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการ 5/6

นายค�าผุย จีราระรื่นศักดิ์2 กรรมการ 6/6

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2 กรรมการ 6/6

นายสมรชัย คุณรักษ์ กรรมการ 5/6

นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี2 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 6/6

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25621

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2 ประธานกรรมการ 4/4

นางสาวรุจิรา ช่วยบ�ารุง2 กรรมการ 4/4

นายวรท ศักดิ์สุจริต2 กรรมการ 4/4

นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 4/4

หมายเหตุ :  รายละเอยีดคุณสมบตัผิูด้�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบรษิทั

  1 จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/จ�านวนครัง้ท้ังหมด 

  2 กรรมการผูแ้ทนจากบรษิทัใน BIC ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิทัใน BIC ทีร้่อยละ 65

หมายเหตุ :  รายละเอยีดคณุสมบตัผิูด้�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบรษิทั

  1 จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/จ�านวนครัง้ท้ังหมด 

  2 กรรมการผูแ้ทนจากบรษิทัใน BKC ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัใน BKC ท่ีร้อยละ 100

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันของ BIC
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ BIC

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน BKC
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ BKC

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

03

04

02
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562086



หมายเหตุ :  รายละเอยีดคุณสมบตัผิูด้�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการ ข้อมลูประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบรษิทั

ผู้บริหาร

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

(1)	 โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท	
  กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีรายชื่อและต�าแหน่ง ดังนี้ 

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหนง

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ

นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ

นายวรท ศักดิ์สุจริต รองกรรมการผู้จัดงาน งานบริหารองค์กร

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานส�านักกรรมการผู้จัดการ

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวรุจิรา ช่วยบ�ารุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและก�ากับดูแลธุรกิจ

นายธิติพัฒน์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

(2)	 	ขอบเขต	อ�านาจ	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ	

  1.   เป็นผู้ก�ากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับการท�างานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็น
ผู้วินิจฉัย หากมีเหตุผลความจ�าเป็นต้องแก้ไขระเบียบ
ให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ

 2.   มีอ�านาจในการออกค�าสั่ง ก�าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

 3.   สามารถมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงาน
แทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของ 
ผู้รับมอบอ�านาจช่วงนั้นด้วย

 4.   ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะ 
กรรมการและรบัมาปฏิบตั ิบรหิารจดัการ เพ่ือให้ผลการ
ด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

 5.   บริหารจัดการงานทุกๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย และกลยุทธ์

 6.   ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถด�าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่าย
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมถึงพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 7.   พัฒนาองค์กรให้มผีลการด�าเนนิงานและผลประกอบการ 

ที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

 8.   ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการ 
ด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการเป็น
รายไตรมาส

 9.   ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้าไป
ลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และ 
รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาส 
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

 10.  ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดย
ท�าการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 11.  ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงาน
ประจ�าวันของบริษัท

 12.  ด�าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย  
แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

 13.  จัดท�านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท เพ่ือน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรหิารและขออนมุตัจิากคณะกรรมการ

02
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ผู้บริหารบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน มีรายชื่อและต�าแหน่ง ดังนี้

บริษัทยอย รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหนง

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ

นายทศพร ทิพย์วรธรรม รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่อง
และบ�ารุงรักษา

 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ

นายชุมพล เวสสบุตร ผู้จัดการโครงการ

นายเดชา จันทวี ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :  รายละเอยีดคณุสมบัตผู้ิด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบริษทัย่อยตามข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1) ของ

บรษิทั

เลขานุการบริษัท

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่3/2558 เมือ่วันท่ี 9 มถุินายน 2558 
มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ มีอ�านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และฉบับท่ีแก้ไข) รวมทั้งให้ท�า
หน้าท่ีเลขานุการบริษัทดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ัง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมี
รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดการประชุมและจัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 (1) ทะเบียนกรรมการ
 (2)  หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม 

คณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
 (3)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม 

ผู้ถือหุ้น
 (4)  รายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและ 

ผู้บริหารด�าเนินการอื่นๆ
2.  ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.  ดแูลให้บรษิทัมกีารปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษิทั 

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี รวมถึง 
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมต ิ
ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อ 
หน่วยงานก�ากับดูแล

5.  ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ากับดูแลท่ี
เกี่ยวข้อง

6.  ส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และให้ข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
ดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้การปฏิบตังิานของเลขานกุารบรษิทัอยู่ใน 
รูปแบบของคณะท�างาน โดยมีสายงานควบคุมและก�ากับดูแล
ธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายและ
ด้านการบัญชีสนับสนุนการท�างานของเลขานุการบริษัท เพ่ือให ้
การปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและครอบคลมุขอบเขต
หน้าทีก่ารท�างานของเลขานกุารบรษิทัตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการด�าเนินงาน
ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการ
บรษิทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 
2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท
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ต�าแหนง คาตอบแทน1, 2 (บาทตอคน)

กรรมการ 300,000.00

กรรมการบริหาร 40,000.00

กรรมการตรวจสอบ 40,000.00

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 40,000.00

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 40,000.00

ต�าแหนง คาตอบแทน1, 2 (บาทตอคน)

ประธานกรรมการ 300,000.00

ประธานกรรมการบริหาร 100,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 100,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 100,000.00

หมายเหตุ :  1 บรษิทัก�าหนดอตัราค่าตอบแทนนีต้ัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา

  2 บรษิทัจ่ายให้กับกรรมการบรษิทัตามระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหน่งในปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บรษิทัมหีลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ให ้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบ ดังนี้

คาตอบแทนกรรมการ
(1)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่

พิจารณากฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมถึง 
ผลการประเมนิตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา เพ่ือพิจารณา 
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
ประจ�าต�าแหน่ง รางวัลประจ�าปี เพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตรา
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและ 
ผลประกอบการของบริษัททุกปี

(2)  ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีท่ีผ่านมา 
รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และ
รักษากรรมการท่ีมีความรู ้ความสามารถและมีคุณภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ตลอดจนผลประกอบการ
ของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบกับ
พิจารณารายการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน 

(3)  องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส 
ง่ายต่อการเข้าใจ

  ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 อนุมัติ 
ค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  
และรางวัลประจ�าปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการ

2. ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง
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ต�าแหนง
จ�านวน
(คน)

รางวัลประจ�าปี
(บาทตอคน)1,2

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ประธานกรรมการ 1 625,000.00 625,000.00

ประธานกรรมการบริหาร 1 375,000.00 375,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 250,000.00 250,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1 250,000.00 250,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 1 250,000.00 250,000.00

กรรมการและกรรมการชุดย่อย 5 250,000.00 1,250,000.00

กรรมการ 2 250,000.00 500,000.00

รวม 12 3,500,000.00

รายละเอียด/ปี 2558 2559 2560 2561 25621

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

รางวัลประจ�าปี3 2,750,000.00 4,400,000.00 2,800,000.00 3,452,054.79 2,800,000.00

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

รางวัลประจ�าปี	2561

หมายเหตุ : 1 บรษิทัจ่ายรางวัลประจ�าปีส�าหรบักรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

  2 บรษิทัจ่ายให้กับท้ังกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งเตม็ปีและกรรมการท่ีลาออกจากต�าแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสดัส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

หมายเหตุ : 1 บรษิทัจะพิจารณารางวัลประจ�าปี 2562 ส�าหรบักรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563

  2 ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นในปี 2558 - 2562 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอตัราเดยีวกันทกุปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงนิไม่เกิน 5,000,000 บาท

  3  บรษิทัพิจารณาจ่ายรางวลัประจ�าปีโดยอ้างองิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและการจ่ายเงนิปันผลให้กับผูถื้อหุน้ ซึง่บรษิทัเริม่จ่ายรางวัลประจ�าปีส�าหรบั

กรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

  4 บรษิทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจ�าปีตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคน

ท้ังน้ี ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่มจ่ายค่าตอบแทน ปี 2557-2562 
มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2562
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวมทั้งส้ิน 8,152,054.79 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทน

กรรมการปี 2562 จ�านวน 4,700,000.00 บาท และรางวัลประจ�าปี 2561 จ�านวน 3,452,054.79 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หน่วย : บาท

รายชื่อ
กรรมการ ต�าแหนง

คาตอบแทนประจ�าต�าแหนงปี 2562
รวม

คาตอบแทน
ประจ�า

ต�าแหนง 
ปี 2562

รางวัล
ประจ�าปี 
2561

รวมคณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ

บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ 

บรรษัทภิบาล
และบริหาร 
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
คาตอบแทน

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 300,000.00 - - - - 600,000.00 625,000.00 1,225,000.00

กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -

นายปลิว
ตรีวิศวเวทย์

ประธานกรรมการบริหาร - 100,000.00 - - - 400,000.00 375,000.00 775,000.00

กรรมการ 300,000.00 - - - -

นายเตชะพิทย์ 
แสงสิงแก้ว1

ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - - - - 196,575.34 196,575.34

กรรมการอิสระ - - - - -

ดร.จอน
วงศ์สวรรค์2

ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 100,000.00 - - 400,000.00 5,479.45 405,479.45

กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -

ดร.วิชาญ 
อร่ามวารีกุล

ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

- - - - 100,000.00 480,000.00 250,000.00 730,000.00

กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -

กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -

กรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

- - - 40,000.00 -

นายณรงค์ 
แสงสุริยะ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

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

กรรมการ 300,000.00 - - - -

นายชัยวัฒน์ 
อุทัยวรรณ์

กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 250,000.00 590,000.00

กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -

นายประเวศ 
อิงคดาภา3

กรรมการอิสระ 42,499.83 - - - - 53,833.33 250,000.00 303,833.33

กรรมการตรวจสอบ - - 5,666.61 - -

กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

- - - - 5,666.61

ดร.ภัทรุตม์
ทรรทรานนท์4 

กรรมการอิสระ 257,500.17 - - - - 326,166.67 - 326,166.67

กรรมการตรวจสอบ - - 34,333.39 - -

กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

- - - - 34,333.39

นายประเสริฐ 
มริตตนะพร

กรรมการ 300,000.00 - - - - 380,000.00 250,000.00 630,000.00

กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -

กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

- - - - 40,000.00

นายแวน 
ฮวง ดาว

กรรมการ 300,000.00 - - - - 300,000.00 250,000.00 550,000.00

นายวรพจน์ 
อชุไุพบลูย์วงศ์

กรรมการ 300,000.00 - - - - 300,000.00 250,000.00 550,000.00

ดร.สุภามาส 
ตรีวิศวเวทย์

กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 250,000.00 590,000.00

กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -

นายธนวัฒน์ 
ตรีวิศวเวทย์

กรรมการ 300,000.00 - - - - 380,000.00 250,000.00 630,000.00

กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -

กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

- - 40,000.00 - -

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

หมายเหตุ : 
1
 นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

  
2
  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สวรรค์ เข้ารับต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้

มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 
  

3
  นายประเวศ อิงคดาภา พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมผีลตัง้แต่ วันที ่21 กุมภาพันธ์ 2562

  
4
  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน ทดแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
  - ไม่มี -

คาตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
ผูบ้ริหารของบริษทัทีส่มเหตสุมผลและสอดคล้องกับผลการด�าเนนิ
งานของบรษิทั และภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร
ตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนจะพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
ผู้จัดการและน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ กรรมการผู ้ จัดการจะพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
ของรองกรรมการผู้จัดการตามท่ีคณะกรรมการบริหารก�าหนด 
หลักเกณฑ์ไว ้และน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ ส�าหรับต�าแหน่งตั้งแต่ระดับผู ้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการลงมาจะพิจารณาค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้จัดการ 
และจะน�าเสนอการปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปีของบริษัทต่อ 
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การปรับค่าตอบแทน
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด โดยบริษัท 
มีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวัล
ประจ�าปี (โบนัส) มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้
-  ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ พิจารณาจากค่าตอบแทน

ระยะสัน้ โดยน�าระบบการประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยใช้ตวั
ชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบ
ด้วยการประเมนิผลการปฏิบตังิาน (Performance Appraisal)  
และสมรรถนะเชิงบริหาร (Management Competency) 
มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล และค่าตอบแทนระยะยาว 
พิจารณาโดยน�าผลการด�าเนินงานของบริษัท ประกอบกับ
การน�าองค์กรสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทตาม
ที่ได้ก�าหนดไว้ 

-  ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผล
การปฏิบัติงาน KPIs ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซึ่งเป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการก�าหนดร่วมกัน โดย 
ผูบ้ริหารแต่ละต�าแหน่งจะมตีวัชีวั้ดการด�าเนนิงานท่ีสอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับ
บริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันในการ
ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน	บริษัทจัดให้มีกองทุน
ส�ารองเล้ียงชีพส�าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยผู้บริหาร
และพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง
ร้อยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 
5 เข้าเป็นกองทุน

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 8 คน 
ประกอบด้วย 
- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จ�านวน 56,333,120.00 บาท
-  ค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์อืน่ จ�านวน 1,663,228.00 บาท

คาตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอย
ในปี 2562 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(“SEAN”)
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
  (1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
    ไม่มี เน่ืองจากคณะกรรมการ SEAN ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น SEAN มีมติให้คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนใน
ต�าแหน่งกรรมการและกรรมการบรหิารของ NN2 
เพียงต�าแหน่งเดียว

  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   - ไม่มี -
 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   ในปี 2562 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กับผูบ้รหิาร 1 คน 

ประกอบด้วย
  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
    ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจ�าปี 

จ�านวน 8,454,060.00 บาท
  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
    จ�านวน 281,802.00 บาท ส�าหรับกองทุนส�ารอง

เลีย้งชพี โดยพนกังานและผูบ้รหิารสามารถเลอืก
จ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของ
เงนิเดอืน และ SEAN จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5  
เข้าเป็นกองทุน
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง

คาตอบแทนประจ�าต�าแหนงปี 2562
รวม 

คาตอบแทน 
ประจ�าต�าแหนง 

ปี 2562

รางวัล 
ประจ�าปี 
2561

รวม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริหาร

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ 700,000.00 - 700,000.00 1,250,000.00 1,950,000.00

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

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

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

กรรมการบริหาร - 120,000.00 - 250,000.00

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

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 500,000.00 1,170,000.00

กรรมการบริหาร - 120,000.00 - 250,000.00

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

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์2 กรรมการ 263,333.33 - 263,333.33 - 263,333.33

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

กรรมการบริหาร - 120,000.00 - 250,000.00

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 500,000.00 800,000.00

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

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

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

กรรมการบริหาร - - - 34,246.58

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข4 กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 431,506.85 1,067,260.27

กรรมการบริหาร - 120,000.00 - 215,735.42

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 500,000.00 1,170,000.00

กรรมการบริหาร - 120,000.00 - 250,000.00

กรรมการผู้จัดการ - - - -

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

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดง รายการข้อมูลประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

  1  ทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วันที ่20 กุมภาพันธ์ 2561 มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายนิมติร เลก็เจรญิสขุ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และ กรรมการ

บริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ตามระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง

  2  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทน นางสุนี 

รัชตมุทธา ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ด�ารง

ต�าแหน่ง

2.	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	(“NN2”)
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
  (1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
     ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NN2 ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง 

ของกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,220,000 บาท และรางวัลประจ�าปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

      ในปี 2562 NN2 ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   - ไม่มี -
 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   ในปี 2562 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 2 คน ประกอบด้วย
  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
    ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจ�าปี จ�านวน 9,928,080.00 บาท
  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
    ไม่มี เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไม่มีก�าหนด 

หลกัเกณฑ์เก่ียวกับกองทุนส�ารองเลีย้งชพี ดงัน้ัน NN2 จงึมไิด้จดัให้มกีองทุนส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนักงานและผูบ้รหิาร

3.	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(“BIC”)
 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
  (1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
    ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ BIC ประจ�าปี 2562 เมือ่วนัท่ี 20 มนีาคม 2562 มมีตอินุมตัเิฉพาะค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง

ของกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท และรางวัลประจ�าปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท

    ในปี 2562 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   - ไม่มี -
 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   ในปี 2562 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจ�านวน 3 คน ประกอบด้วย
  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
    ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจ�าปี จ�านวน 6,896,960.00 บาท
  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
    จ�านวน 258,636.00 บาท ส�าหรบักองทนุส�ารองเลีย้งชพี โดยพนกังานและผูบ้รหิารสามารถเลอืกจ่ายเงนิสะสมในอตัรา

ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง
คาตอบแทน 

ประจ�าต�าแหนง
ปี 2562

รางวัลประจ�าปี
2561 รวม

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการ 360,000.00 360,000.00 720,000.00

นายค�าผุย จีราระรื่นศักดิ์ กรรมการ 240,000.00 240,000.00 480,000.00

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ 240,000.00 240,000.00 480,000.00

นายสมรชัย คุณรักษ์ กรรมการ 240,000.00 240,000.00 480,000.00

นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 240,000.00 240,000.00 480,000.00

รวม 1,320,000.00 1,320,000.00 2,640,000.00

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดง รายการข้อมูลประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท
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4.	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(“BKC”)
 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
  (1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
    ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งของ

กรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท

   ในปี 2562 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   - ไม่มี -
	 (ข)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	
   ในปี 2562 BKC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจ�านวน 1 คน ประกอบด้วย
  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
    ประกอบด้วย เงินเดือน จ�านวน 849,240.00 บาท
  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   - ไม่มี -

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง
คาตอบแทน 

ประจ�าต�าแหนง
ปี 2562

รางวัลประจ�าปี
2561 รวม

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการ 60,000.00 - 60,000.00

นายวรท ศักดิ์สุจริต กรรมการ 60,000.00 - 60,000.00

นางสาวรุจิรา ช่วยบ�ารุง กรรมการ 60,000.00 - 60,000.00

นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 60,000.00 - 60,000.00

รวม 240,000.00 - 240,000.00

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดง รายการข้อมูลประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท
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บุคลากร

จ�านวนบุคลากรและคาตอบแทนของบริษัทและบริษัทยอย
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนกังานระดบั
ตำ่�กว่าผู้บริหารลงไปทั้งหมด 262 คน ซึ่งในจ�านวนดังกล่าวเป็น
พนกังานท่ีปฏบิตังิานให้กับบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถึงพนกังาน
ของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานให้กับบรษิทัย่อยผ่านสญัญารบัจ้างบรหิาร
งานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงาน จ�านวนทั้งสิ้น 222,338,041.17 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1)  เงินเดือนท่ีพิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน
(2)  เงินโบนัสท่ีพิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการด�าเนินงานของ

บริษัท 
(3)  เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบ

ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งมุ่งให้การ
ด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใสและเน้นให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้น�าโปรแกรมบริหารงานบุคคลท่ีเป็น
มาตรฐานไปใช้กับบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด เพ่ือให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังคงใช้
กลไกการดแูลการด�าเนนิงาน ร่วมด้วยการให้บรกิารแบบรวมศนูย์ 
ปฏบิติัการ (Shared Service Center) ซึง่เป็นการปฏบิตังิานเสมอืน 
เป็นหน่วยงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว ท�าให้บรษิทั

บริษัท จ�านวน
บุคลากร1 คาตอบแทน1

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน)

125 135,900,232.00

บรษัิท เซาท์อีสท์ เอเชยี 
เอนเนอร์จ ีจ�ากัด

4 2,799,264.99

บรษิทั ไฟฟ้าน�า้งึม 2 จ�ากัด 77 27,942,695.98

บริษัท บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

55 55,379,208.20

บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด 1 316,640.00

รวม 262 222,338,041.17

หมายเหตุ :  1 รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับต�่ากว่าผู้บริหารลงไป

สามารถก�าหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยก
หน้าท่ีและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเป็นเทคนิคการ
บรหิารทีส่ามารถสร้างความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของผูป้ฏิบตังิาน 
เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และท�าให้ 
การบรหิารมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้บรษิทัและบรษิทัย่อย 
ได้น�าระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน  
(Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วัดผลการ 
ปฏิบัติงานร่วมกับการประเมินด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
เชิงบริหารของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การประเมินผล
การปฏิบัติงานมีความชัดเจน โปร่งใส ครอบคลุมและยังสามารถ
น�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ บริษัทให้
ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นพนักงานมีส่วนร่วม
ในการน�าเสนอข้อเสนอแนะและพัฒนากระบวนการท�างานให้
รวดเรว็และมปีระสทิธิภาพโดยใช้ Kaizen เป็นเครือ่งมอื ประกอบ
กับการส่งเสรมิให้หวัหน้างานท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าและเป็นแบบ
อย่างที่ดี บริษัทยังได้น�าผลการส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร  
(Engagement Survey) มาเป็นแนวทางส�าหรับการก�าหนด
กลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและมีการ
ติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความตระหนักรูแ้ละความเข้าใจต่อค่านยิมหลกัขององค์กรให้กับ
พนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย และส่งเสริมพนักงาน
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเข้าใจถึงความคาดหวังต่อสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะเชิงบริหารในบทบาทของตน

ในปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนกังานลาออก จ�านวน 18 คน 
ซึ่งการลาออกดังกล่าว ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ�านวนบุคลากร
อย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตามมีการเพ่ิมจ�านวนพนักงานเพ่ือ
รองรับการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าพลังนำ้�ไซยะบุรี โดยเน้นให้ 
มีการบริหารจัดการก�าลังคนให้มีจ�านวนเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในพ้ืนทีร่อบๆ โรงไฟฟ้า เพ่ือให้ชาวบ้านในชมุชนรอบๆ 
ได้รบัโอกาสการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชพี มคีวามมัน่คง
ด้านรายได้และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างยั่งยืน

บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มข้ีอพิพาทด้านแรงงานตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการก�าหนดข้อบังคับ
เก่ียวกับการท�างานให้พนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยรบัทราบ
และปฏิบัติตามข้อบังคับการท�างาน และประกาศไว้อย่างชัดเจน
ทัง้ทีส่�านกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถึงท่ีโรงไฟฟ้าแต่ละ
โรงด้วย โดยข้อบังคับน้ีคณะกรรมการก�าหนดหลักการที่ส�าคัญ 
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เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู ้จัดการ และ
กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง
ต่อไป และเพ่ือให้การบรหิารงานบคุคลของบรษิทัและบรษิทัย่อย
เกิดความคล่องตัว มุ่งเน้นความส�าเร็จที่เป็นประโยชน์สูงสุดของ
กลุ่มบริษัท และมีความโปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบได้ ส�าหรับ
ข้อบังคับการท�างานดังกล่าวได้มีการระบุรายละเอียดที่ส�าคัญ
ประกอบด้วย การจ้าง การบรรจ ุการแต่งตัง้ การโยกย้ายพนักงาน 
การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล 
การพัฒนาพนกังาน การประเมนิพนกังาน จรรยาบรรณ วินยั โทษ
ทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นต้น

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทั้งใน
ส่วนงานปฏบิตักิารของโรงไฟฟ้า และส่วนงานสนบัสนนุ พนกังาน
ทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่ฝ่ายบริหารก�าหนดไว้ อีกท้ังตระหนักว่าบริษัทและ 
บรษิทัย่อยมุง่เน้นท่ีจะพัฒนาบคุลากรให้มคีวามพร้อม ทัง้ในด้าน
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจริยธรรม และ
ส�านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสังคม

(1)	 การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	
  บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรม

ท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู ้และทักษะในการปฏิบัติงาน  
ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตร
ภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรท่ี
บุคลากรมีความต้องการที่จะพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบ 
จากผู้บริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งบริษัทยังได้เปิดโอกาส
ให้พนักงานน�าเสนอหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์และเอื้อต่อ 
การท�างานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถได้ โดย
บริษัทได้ก�าหนดวงเงินส�าหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปี โดยเฉลี่ยขั้นต�่าคนละ 
10,000 บาท

 
  บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตร 

ต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้นสงักัดจะเป็นผูพิ้จารณาความ
เหมาะสมและน�าเสนอตามความจ�าเป็น เพ่ือพิจารณา 
จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทได้ส่ง 
พนักงานเข้ารับการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ 
ท่ีจะน�ามาปรับใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพ และหลักสูตร 
ที่จ�าเป็นกับการท�างานของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ 
ท้ังนี้ บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรมได้เช่นกัน 

โดยในปี 2562 ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทและ 
บริษัทย่อยได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

 •  หลักสูตรภายใน จ�านวน 6,602 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร 
Outward Mindset หลักสูตร Problem Solving & 
Decision Making หลกัสตูร Technical Interview for Line 
Manager หลกัสตูร English Reading for หลกัสตูรเครือ่งมอื 
และเทคนิคการท�าไคเซ็นเพ่ือการปรับปรุงงาน หลักสูตร 
Story Telling หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
อย่างเป็นระบบ และหลกัสตูรการสร้างทมีเพ่ือความส�าเรจ็
ของงานที่ยิ่งใหญ่ เป็นต้น

 •  หลกัสตูรภายนอก จ�านวน 3,534 ชัว่โมง อาทิเช่น หลกัสตูร  
Auditors of the Future: Perspective of Stakeholder 
and Audit Data Analytics หลักสูตรการก�าหนด 
การปฏิบตังิานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสตูร Growth 
Mindset หลกัสตูรผูอ้นญุาตผูค้วบคุมงาน ผูช่้วยเหลอื และ 
ผู้ปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศหลักสูตร COSO ERM 2017 
การบรหิารความเสีย่งท่ีเชือ่มต่อกับ COSO 2013 หลกัสตูร 
Increasing Board's Accountability and Disclosure  
หลักสูตร Emotional Intelligence และหลักสูตร Step-in 
Leader

  บรษิทัมกีระบวนการตดิตามการพัฒนาความรูข้องพนักงาน
ที่เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพ่ือวัดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอกจะต้อง 
จดัท�าแบบสรปุหลงัการอบรม (Summarize Training) เพ่ือน�า
ความรูท่ี้ได้จากการอบรมมาปรบัปรงุการท�างานและต่อยอด 
การท�างาน โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัต ิ
ภายหลังการฝึกอบรม นอกจากน้ี พนักงานท่ีเข้าร ่วม 
อบรมต้องน�าเน้ือหาความรูท้ีไ่ด้รบัจากการฝึกอบรมกลบัมา 
Knowledge Sharing ในสายงานและการเผยแพร ่ 
เอกสารการฝึกอบรมในระบบ Share Drive ของสายงาน

   
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เข้าอบรมหลกัสตูร 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน โดยพิจารณาหลกัสตูร 
กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงานที่มี เ น้ือหาและ 
รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ทัง้ไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2562 กรรมการได้เข้าร่วม
อบรมและสัมมนา ดังนี้

 •  หลักสูตรภายนอก จ�านวน 64 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร  
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 157/2562 และ 
หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) 
รุน่ 34/2562 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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(2)	 โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ	
  บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการ

ให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซึ่งการพิจารณาปรับโครงสร้าง
ดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงาน 
ถึงล�าดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของต�าแหน่งหน้าที่ใน 
สายงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถ 
และศักยภาพสูงที่อาจพัฒนาขึ้นสู ่ระดับผู ้บริหาร อีกท้ัง 
บริษัทและบริษัทย่อยได้น�าระบบ KPIs ซึ่งเป็นระบบสากล 
และเป็นท่ียอมรับมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย ่อยอย่างเป ็น 
รูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความส�าเร็จ
ของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการท�างานของ
พนักงาน เพ่ือเป็นอกีหน่ึงเครือ่งมอืในการพัฒนาบคุลากรได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ ด้วยมุง่หวังให้สามารถพัฒนาบคุลากร
ของบริษัทเป็นคนดีที่มีความสามารถ นอกจากนี้บริษัทและ
บริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงานในบริษัทหน่ึง
สามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัท
ได้ ซึง่เป็นอีกช่องทางหนึง่ในการสร้างความมัน่ใจและโอกาส
เติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

(3)	 การก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	
  บรษิทัเลง็เห็นความส�าคญัของการด�าเนินงานท่ีต่อเนือ่ง เพ่ือ

ให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน และ
สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออก
หรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพจากภายในองค์กร เพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้ง 
ทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก 
ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของพนักงาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาด้านความ
สามารถ และพฤติกรรมการท�างานของพนักงานเป็นหนึ่ง 
ในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และบรรจุ 
ในแผนการสืบทอดต�าแหน่งโดยมีขั้นตอนการสรรหา 
ตามล�าดับขั้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงาน
บุคคลในการสรรหาบคุลากรเตรยีมพร้อมส�าหรบัการสบืทอด
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ และมอบทุนให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ
เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่ขาดแคลน 
ผู้เชี่ยวชาญ

  ทั้งน้ี แผนการสืบทอดต�าแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - แผนการสืบทอด
ต�าแหน่ง

(4)	 สภาพความปลอดภัยในการท�างาน
  บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้า 

ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพ่ือให้โครงการ
ไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมี
ความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงาน
ผู ้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการไฟฟ้าต่างๆ 
ท่ีบริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ กล่าวคือ

 •  โครงการไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ของ บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 
จ�ากัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่ง 
ใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่อง 
และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ภายใต้ขอบเขต
งาน Electricity Generating and Distribute by Hydro 
Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง 
ISO 9001:2015

 •  โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC1) และ 
โครงการ 2 (BIC2) ของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จ�ากัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 
14001:2015 และผ่านการรับรองด้านระบบการจัดการ 
อาชวีอนามยัและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) 

 •  โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ บริษัท บางเขนชัย 
จ�ากัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

(5)	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�าคัญในการต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้
บรรจุแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขั้นตอน 
การด�าเนินการต่างๆ ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) และนโยบายการควบคมุ 
และกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข ้าไปลงทุน 
(Control Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช ้
ข้อมูลภายใน นโยบายการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
แนวทางการพิจารณาเข ้าท�ารายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน 
ประเภทต่างๆ ข้อก�าหนดเก่ียวกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็น 
การทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ บริษัทได้สื่อสารให้พนักงาน 
ของท้ังบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทางระบบอินทราเน็ต 
และข้อบังคับการท�างาน เพ่ือสร้างการรับรองและตระหนัก 
ถึงความส�าคัญในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมทาง 
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ธุรกิจท่ีเหมาะสม รวมถึงได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวต่อ 
สาธารณะบนเว็บไซต ์ของบริษัท เ พ่ือความโปร ่งใส 
ตรวจสอบได้และเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์การต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

  ทัง้น้ี นโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั รายละเอยีดอยู่ใน 
หวัข้อความรบัผดิชอบต่อสงัคม - การต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั

(6)	 สวัสดิการพนักงาน
  บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานท้ัง

ที่เป็นพนักงานประจ�าและลูกจ้างตามที่กฎหมายก�าหนด 
โดยให้พนักงานมีส ่วนร ่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกับสวัสดิการอีกท้ังยังน�าเอาข้อเสนอแนะจากการ
ส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) 
มาเป็นแนวทางการออกแบบสวัสดิการให้กับพนักงาน 
บริษัทเชื่อว ่าหากพนักงานมีความสุขและมีสุขภาพ 
แข็งแรง มีทัศนคติที่ดี จะสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศได้ บริษัทได้เริ่มมาตรการป้องกันด้านสุขภาพให้กบั
พนักงานโดยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ 
และบใีห้กับพนกังานทีม่คีวามเสีย่ง และยังให้การสนบัสนนุ
ด้านกีฬาและการออกก�าลังกายของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล

  บริษัทมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามมาตรฐานกฎหมาย และ
หลักมนุษยธรรม รวมท้ัง จัดให้มีการเพ่ิมเติมผลประโยชน์
เก้ือกูลให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลความส�าเร็จ
ของงานหรือตามที่บริษัทก�าหนดเป็นคราวๆ ไปตาม
ความเหมาะสม เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจ อีกทั้ง จัดให้มี
การทบทวนปรับเพ่ิมสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม และ
เปรียบเทียบการจัดสวัสดิการของบริษัทกับบริษัทอื่นๆ 
ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่
ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยส�าคัญ

นโยบายการพิจารณาคาตอบแทนพนักงาน 
บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานไว้อย่าง
ชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
และการปรบัขึน้เงินเดอืนและค่าจ้างของพนกังาน ซึง่จะพิจารณา
จากปัจจยัต่างๆ ประกอบด้วยอตัราเงนิเดอืนและค่าจ้างท่ีสามารถ
แข่งขันกับตลาดแรงงานได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้าง
ของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับต�าแหน่ง เพ่ือให้พนักงาน 
ได้รับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับต�าแหน่ง
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการปรับข้ึนเงินเดือน
จะพิจารณาจากการประเมนิพนักงานโดยใช้ตวัชีวั้ดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPIs) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของท้ังบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความส�าเร็จของงาน 
ความประพฤติ และศักยภาพในการท�างานของพนักงาน รวมถึง 
พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันและ
ขนาดใกล้เคียงกัน 

ทัง้น้ี การบรหิารงานด้านทรพัยากรบคุคลของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ได้ด�าเนินการตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายการ
บริหารงานบุคคล ตลอดจนจรรยาบรรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
การบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและสอดคล้องกับหลกั
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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CORPORATE 
GOVERNANCE

การก�ากบัดแูลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัเชือ่มัน่ว่าการก�ากับดแูลกิจการท่ีดเีป็นปัจจยั
ส�าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการมรีะบบบรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริม
ความส�าเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่ง 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เก่ียวข้อง 
ทกุฝ่�ย บรษิทัจงึได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ
ทีด่ ีผ่านการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
โดยก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือเสริมสร้าง 
บรรทัดฐานและวัฒนธรรมให้ท้ังองค์กรเคารพ ตระหนักถึง 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานตามหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้ก�าหนดนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”)  
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ขององค์กร และมคีวามโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทดังกล ่าวให ้มีความเหมาะสมและเป ็นปัจจุบัน 
ตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มี 
การปรับเปลี่ยนอย่างสมำ่�เสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการ 
รับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของส�านักงาน ก.ล.ต. 
โดยได้มีการน�าหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การด�าเนินงานของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการเปิดเผย 
ข้อมลูตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีรวมทัง้ บรษิทัได้เปิดเผย 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท
ด้วยประสงค์ท่ีจะสือ่สารเจตนารมณ์การด�าเนนิงานตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ

การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการก�ากับ 
ดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  
www.ckpower.co.th เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาค
ส่วนต่อไป 

ความส�าคญัและปฏบิตัติามจรรยาบรรณ และนโยบายการก�ากับ 
ดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ
บรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 (“CG Principle”) ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ระเบียบปฏิบัติของ 
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส�านักงาน 
ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ตลอดจนให้มี 
ความสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียน ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ท้ังนี้ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเร่ือง 
ท่ีส�าคัญตามหลัก เกณฑ ์การก� า กับดูแล กิจการที่ ดี ของ 
ตลาดหลกัทรพัย์ทัง้ 5 หมวด ได้แก่ สทิธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัต่ิอ 
ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น (THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS)
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความเท ่าเทียมกันใน 
สิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและ 
นกัลงทนุสถาบนั โดยก�าหนดให้ผูถื้อหุ้นทกุรายมสีทิธิในการได้รบั 
ส่วนแบ่งก�าไรของกจิการ สทิธิในการได้รบัข้อมลูข่าวสารของกิจการ 
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงใน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบ
บญัช ีและมสีทิธิร่วมตดัสนิใจในเรือ่งท่ีมผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น  
การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได ้
ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ�านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก ดังนี้
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1.	 	การเข้าถงึข้อมลูการประชมุผูถ้อืหุน้และสารสนเทศของ
บริษัท

 -  บรษิทัได้แจ้งก�าหนดการประชมุผูถื้อหุ้นและระเบยีบวาระ
การประชุมดังกล่าวรวมถึงวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถ้ามี) ล่วงหน้า
ผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท
ทันทีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ

 -  บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุม
จะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน 
เอกสารประกอบระเบยีบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของ 
คณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ี
กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด และรายชื่อของกรรมการ
อิสระ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือก
ทีจ่ะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุแทนได้ รวมท้ังแผนทีแ่สดง
สถานท่ีการจดัประชมุ รวมถึงจดัให้มกีารเปิดเผยหนงัสอื
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ
ข่าวตลาดหลกัทรพัย์และเวบ็ไซต์ของบรษิทั และบรษิทัจะ 
จัดท�ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
และสมบรูณ์ ซึง่รวมถึงข้อซกัถามสอบถามท่ีเป็นประโยชน์
จากผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จ 
และน�าส่งรายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับ 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องภายในเวลาท่ีก�าหนด พร้อมเผยแพร่
ร่างรายงานการประชมุดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบรษิทั เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสะดวก 
ทัว่ถึง และโปร่งใส อกีทัง้ได้บนัทกึบรรยากาศการประชมุ 
ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้า 
ร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุม 
ผู้ถือหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน 

 -  บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและผู ้บริหารเข้า
ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะ
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เพ่ือร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นทุกคนมีสิทธิ 
เท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทให้ความส�าคัญ
กับทุกข้อเสนอแนะและน้อมรบัเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด�าเนินการตามสมควรต่อไป

 -  บริษัทจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (“แบบ 
56-1”) รายงานประจ�าปี (“แบบ 56-2”) เป็น 2 ภาษา 
คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือความสะดวกใน

การเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างทั่วถึง โดยได้
น�าส่งแบบ 56-1 ให้กับส�านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อน
ครบก�าหนดในวันท่ี 31 มีนาคมของแต่ละปี และน�าส่ง
รายงานประจ�าปีในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนครบก�าหนดภายใน 120 วันนับแต่ส้ินสุด
รอบบญัช ีโดยส่งให้กับผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารเชญิประชมุ
สามญัประจ�าปีผูถ้อืหุ้น พร้อมทัง้เปิดเผยรายงานประจ�าปี 
บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้น�าส่งในรูปแบบรูปเล่ม
ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์รับรายงานประจ�าป ี
ที่เป็นรูปเล่มด้วย เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถเข้าถึงข้อมูลการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่าง 
ทั่วถึงและทันท่วงที

2.	 การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทก�าหนดสถานที่จัดประชุมท่ีส�านักงานใหญ่ของบริษัท

ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวกและสามารถ 
เดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง และจัด 
ให้มีการรับรองผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม อีกทั้งได้น�าระบบ
การลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลทันทีท่ี
จบวาระการประชุม ซึ่งท�าให้เกิดความสะดวกและสามารถ
ตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นย�าและตรวจสอบได้ 
พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการนับคะแนนและตัวแทนผู้ถือหุ้น เพ่ือเป็นพยานใน
การนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม 
โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนท่ีจะต้องได้รับเพ่ือให้วาระ 
ดังกล่าวผ่านการอนุมัติ รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้นๆ ได้รับ 
อย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่าง
การประชุม เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการนับ
คะแนนและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้นเข้าร่วมการประชุมอย่าง
สม�่าเสมอ อีกท้ังเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อ 
กรรมการระหว่างการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ได้รบัความสะดวกและมส่ีวนร่วมกับการประชมุอย่างแท้จรงิ

3.	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
  บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพ่ือ 

รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของ 
ตลาดหลักทรัพย ์และบนเว็บไซต์ของบริษัทเป ็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2562 เพ่ือเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท

  นอกจากนี้  บริษัทได้เป ิดช่องทางให้ผู ้ ถือหุ ้นสอบถาม 
ผลการด�าเนินงานหรือขอรับเอกสารต่างๆ โดยตรงกับบริษัท 
ได้ตลอดทั้งปีผ่านอีเมลของบริษัทที่ ir@ckpower.co.th ด้วย
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (THE EQUAL 
TREATMENT FOR SHAREHOLDERS)
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นคนไทยหรอืผูถื้อหุน้ 
ต่างชาต ิผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรอืผูถื้อหุ้นรายย่อยผ่านการด�าเนินการ 
ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1.	 การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการ

ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเข้ารับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าใน
ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการด�าเนินการประชุมจะ
เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้น�าส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทและการเปิดเผย
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้ง
ต่อผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกท้ัง
บริษัทจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามล�าดับวาระ
การประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมี
การเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อม
แสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม ่
เพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2.	 	การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การบริหารงาน

  ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น การมีส่วนร่วมใน
การประชุมผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

3.	 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  คณะกรรมการได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เก่ียวข้อง
ซึง่รวมถึงกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้าง รวมตลอด 
ถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งได้ก�าหนดบทลงโทษเก่ียวกับ 
การเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั หรอืน�าข้อมลูของบรษิทัไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
เก่ียวกับการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์  
รวมท้ัง ได้ให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเก่ียวกับ 
ภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท 
ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการย่ืนแบบรายงานจากรูปแบบ

เอกสารเป็นการย่ืนแบบรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน 
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส�านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงิน 
ไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 วันในแต่ละไตรมาส เพ่ือแจ้งให้กรรมการ
และผู้บริหารหลีกเล่ียงการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกัน
การน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี 
บรษิทัก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารรวมทัง้ผูเ้ก่ียวข้องของ
กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์บริษัทและจ�านวนการถือครองล่าสุดต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

4.	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
 - การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
   บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีจัดท�า

รายงานการมีส่วนได้เสียโดยให้เปิดเผยข้อมูลการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ท้ังของ 
กรรมการหรือผู ้บริหารท่ีรายงาน ตลอดจนบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับกรรมการและผู ้บริหารดังกล่าว เพ่ือให้
กรรมการมีข ้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�า
รายการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดย
เลขานุการบรษิทัเป็นผูเ้ก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยี
ที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

 - การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
   คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร 

ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระ 
การประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อน�าเสนอ
ข้อมูลเท่านั้น ท้ังน้ี การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือ 
เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันพิจารณาจากแบบรายงานการ
มีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง เพ่ือด�าเนินการตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง
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5.	 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 -  รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี

เงื่อนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถค�านวณ
ได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

   เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ 
ปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถ
ค�านวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงไม่มีการ
จ�ากัดมูลค่าการเข้าท�ารายการ เพ่ือให้การท�ารายการ
ดังกล่าวที่แม้มีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยถูกต้องซึ่งท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการ
ให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
หรือฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอ�านาจพิจารณา
อนุมัติเข้าท�ารายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปได้ เพ่ือเป็นไปตาม
หนังสือส�านักงาน ก.ล.ต. ที่  กลต.จ.(ว) 38/2551  
ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2551 เรือ่ง ค�าแนะน�าในการปฏิบติั
ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
ต ้องรายงานการเข ้าท�ารายการที่ เ ก่ียวโยงกันต ่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพ่ือรบัทราบ 
ในการประชุมครั้งต่อไปทันที

 - รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นๆ
   บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณา

กลั่นกรองเพ่ือเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่าวเข้าสู ่
ทีป่ระชมุของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความ 
สมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดท่ีบริษัทจะได้รับจาก 
การเข้าท�ารายการดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมตัหิรอืน�าเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์เรือ่งขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ 
ที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

   ทั้งน้ี กรรมการท่ีเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วน 
ได้เสียในวาระดงักล่าวจะไม่เข้าร่วมประชมุและไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว 
โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าท�ารายการตามหลักเกณฑ์
ประกาศทัง้สองฉบบัดงักล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท

การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (THE ROLE OF 
STAKEHOLDERS)
บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
ทั้งภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้
สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียงโครงการไฟฟ้า และสังคม 
ส่วนรวม โดยถือปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมท้ัง 
สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนต่อกรรมการ หรือ
เลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทางอีเมลของทั้งสองช่องทางท่ี
บริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแบบแสดงรายการ
ข้อมูล โดยบริษัทมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1.	 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้ถือหุ้น
  บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ี

มหีน้าท่ีในการสร้างผลก�าไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีด ี
และต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
ควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะต้อง
ด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกรับผิดชอบเพ่ือเป็นองค์กรที่มีการ
เตบิโตท่ีย่ังยืน บรษิทัจงึก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการที่
ค�านึงถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน โดยให้มกีารเปิดเผยข้อมลู
อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจน
และถูกต้องประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการ
ด�าเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอดเวลา

 พนักงาน 
  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท 

ซึ่งเป็นกลจักรส�าคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถ
พัฒนาและด�าเนนิธุรกิจให้เตบิโตต่อไปอย่างย่ังยืนได้ในอนาคต 
บรษิทัจงึมุง่เน้นในการพัฒนาศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถ 
และทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไป
กับการดแูลด้านชวีอนามยัและความปลอดภัยในการท�างาน
ของพนกังาน ณ สถานทีป่ฏบิัติงานทัง้ในส�านกังานใหญ่และ
บริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 (1) การสรรหาและการว่าจ้าง
   บรษิทัใช้ระบบสรรหาบคุลากรท่ีเป็นมาตรฐานหลากหลาย 

ช่องทางเพ่ือสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับ
แต่ละต�าแหน่งให้มากที่สุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยม 
ท่ีดีขององค์กรผ่านการสื่อสารอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง
ในช่องทางต่างๆ 

 (2) โครงสร้างและการประเมินผล
   แม้บรษิทัจะมโีครงสร้างองค์กรและการประเมนิผลทีเ่ป็น

มาตรฐานอยู่แล้ว แต่เน่ืองด้วยธุรกิจท่ีบริษัทเข้าลงทุน
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ทยอยเปิดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ส่งผลให้บริษัทมี
การขยายขอบเขตการด�าเนินงานอย่างมากในช่วงท่ี
ผ่านมา เพ่ือให้บริษัทมีโครงสร้างและการประเมินผล 
ที่เป็นมาตรฐานและสามารถก�าหนดโครงสร้างด้าน
บุคลากรและต�าแหน่งงานของบริษัทและในแต่ละ 
บริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง โยกย้าย 
ให้บ�าเหน็จรางวัลมีความโปร่งใสเหมาะสมแก่พนักงาน
ตามศกัยภาพการท�างานและพิจารณาจากผลการปฏิบตัิ
งานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้น�า
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัด 
ผลส�าเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใช้
เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลพนักงานแต่ละ
คน ซึง่บรษิทัเชือ่มัน่ว่าระบบการวัดผลทีม่คีวามชดัเจนจะ
เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดแรงจงูใจให้พนกังานพัฒนาตนเอง
ในการปฏิบตังิานและสร้างความมัน่ใจถึงความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

 (3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
   บริษัทก�าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงาน

ทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน
ควบคู ่กับผลการด�าเนินงานของบริษัท ประเมินตาม
ความรู ้ความสามารถและผลงานในปีที่ผ ่านมาของ
พนักงานแต่ละคนโดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตรา
เฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ  
นอกจากนี ้บรษิทัได้ก�าหนดสวัสดกิารช่วยเหลอืพนกังาน
ด้านต่างๆ เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพสิทธิในการรักษา
พยาบาล และตรวจสุขภาพประจ�าปีในสถานพยาบาล 
ที่มีมาตรฐาน เป็นต้น

 (4)  การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู ้ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม

   บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร
โดยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิติั ท้ังหลกัสตูรพัฒนาด้านเทคนคิ
วิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอื่นๆ ท่ีช่วย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัท 
ยังเปิดโอกาสให้พนักงานน�าเสนอหลักสูตรท่ีน่าสนใจ
และมีประโยชน ์เ พ่ือรับการพิจารณาอนุมัติจัดส ่ง 
พนักงานเข ้าร ่วมอบรมตามอัตรางบประมาณการ 
ฝึกอบรมประจ�าปีของพนักงาน รวมถึงบริษัทยังให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที ่
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
บริษัทร่วมกัน เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมี

ความเคารพผู้อาวุโส และสิทธิของกันและกัน ตลอดจน
ปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซึ่ง
จะสามารถสร้างความผูกพันและนำ้�หนึ่งใจเดียวกันของ
พนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

   ทัง้นี ้การอบรมพฒันาความรูพ้นกังานปรากฏรายละเอยีด
อยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 (5)  สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ท�างาน

   บริษัทค�านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการ
ท�างานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยทั้งที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในส�านักงานและโครงการไฟฟ้าต่างๆ โดยบริษัท
ได้มีการก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและ 
ชีวอนามัยในการท�างาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการท�างาน ตลอดจน 
ปรบัปรงุสภาพการท�างานและสิง่แวดล้อมในการท�างาน 
อย่างสม�่าเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ ์
ด้านความปลอดภัยทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั 
นอกจากน้ี จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับ
พนักงานของท้ังบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส�านักงานและพ้ืนที่โครงการทุกปี 
อีกทั้งก�าหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อน
ปฏิบัติงานด้วย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ท่ีจะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่และเป็นการสนับสนุนให้
พนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพร่างกายที่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
อย่างเคร่งครัดและเคารพในความเป็นส่วนตัวของ
พนักงาน ไม่น�าข้อมลูส่วนตวั เช่น เงนิเดอืน ประวัตริกัษา
พยาบาล ประวัตคิรอบครวั ไปเปิดเผยให้บคุคลภายนอก
หรือผู้ท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บคุคลภายนอกทีเ่ก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย ซึง่
จะท�าให้พนกังานมั่นใจได้ว่าข้อมลูส่วนตวัทีใ่ห้กบับรษิัท
จะไม่ถูกเปิดเผย โดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น

   ท้ังนี้ รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย 
ในการท�างานอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม- 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 (6) การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์
   บริษัทมุ ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
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ของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศ
และเปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Policy : “CG Policy”) เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ ่งหวังในการปฏิบัติ
งานและการประพฤติตนของพนักงาน รวมถึงคู ่มือ 
การปฏิบัติงาน (“Operate Manual”) ของทุกหน่วยงาน 
ที่ได้มีการจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยใน
ระบบ Intranet ของบริษัทเพ่ือให้พนักงานรับทราบ
และน�าไปปฏิบัติ พร้อมมีการก�าชับผ่านสายการบังคับ
บัญชาให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระท�าที่สุ่มเส่ียง 
หรือเข้าข่ายท่ีจะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือ
ความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ
หรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา 
ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการด�าเนินงานและ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริต ไม่เก่ียวข้องต่อการทุจริตใน
หน้าที่การงาน นอกจากน้ี บริษัทได้ก�าหนดแนวทาง
การลงโทษกรณีที่สอบสวนพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการ 
กระท�าผิด เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษร พักงาน และเชิญออกจากงาน โดย
พิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
อย่างเป็นธรรม

 เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้
  บริษัทให้ความส�าคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุม
ดแูลการบรหิารจดัการด้านการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ให้มคีวามชดัเจนและเป็นไปตามวัตถปุระสงค์การใช้เงนิทีไ่ด้
แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี/้สถาบนัการเงนิผูใ้ห้กู้ ตลอดจนมกีารเปิดเผย 
รายงานการด�าเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่าง
โปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหนี/้สถาบนั
การเงินผู้ให้กู้ โดยท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยช�าระหน้ี
ตรงตามก�าหนดเวลาและไม่มีการช�าระหน้ีล่าช้าหรือผิดนัด 
ช�าระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการช�าระหนี้ 
แต่อย่างใด ซึง่สามารถสร้างความมัน่ใจให้กับสถาบนัการเงนิ 
ผูใ้ห้กู้ทีใ่ห้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบรษิทัถึงเสถียรภาพ 
ด้านการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

 คู่แข่งทางการค้า
  บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและ

โปร่งใส โดยด�าเนินธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้องตาม
กฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
รวมถึงรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและ
หลกีเลีย่งวธีิการไม่สจุรติใดๆ เพ่ือท�าลายคูแ่ข่งขันทางการค้า

 ลูกค้า และคู่ค้า
  เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังน�้า พลังแสงอาทิตย์และระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังน้ัน  
ลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้า 
ถือหุน้ คอื การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้รับซื้อไฟฟ้าและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม  
ดังนั้น ภาคประชาชนจึงเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัท
จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการจ่าย
ไฟฟ้าท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ นอกจากจะส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าแล้ว ยังส่งผลต่อเน่ืองไปยังการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็น
บริษัทชั้นน�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียนที่มีการด�าเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบ 
นโยบายและด�าเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทท่ีเข้าลงทุนอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน เพ่ือ
ควบคุมให้มีผลการด�าเนินงานท่ีดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับ
คู่ค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สมำ่�เสมอ และเป็นไปตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า รวมท้ังประเมินความพึงพอใจของผู ้รับซื้อ 
ไฟฟ้า โดยได้รบัผลการประเมนิในระดบัด ีและดเีย่ียมต่อเนือ่ง 
โดย ณ ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าลงทุนผ่านการ
รับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความส�าคัญของ
นโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐท่ีจะลดใช้ไฟฟ้า
ท่ีผลิตจากเชื้อเพลิงส้ินเปลืองและส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมนุเวียนทดแทนมากขึน้ ซึง่จะส่งผลต่อเนือ่งถึงความมัน่คง
ด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศให้มีความย่ังยืน
สืบต่อไป

  นอกจากการให้ความส�าคัญกับลูกค้าแล้ว บริษัทและ
บริษัทย่อยยังให้ความส�าคัญกับคู่ค้า โดยปฏิบัติงานภายใต ้
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า และ
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมและ 
เสมอภาค และค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมโดยค�านึงถืงผลประโยชน์ร่วมกัน 

  ทัง้น้ี การส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้า ปรากฏรายละเอยีด 
อยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

 ชุมชนและสังคม
  บริษัทส�านึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาท

ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วย
หนึง่ของสงัคมท่ีมหีน้าทีต้่องด�าเนินธุรกิจด้วยส�านกึรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาองค์กรย่ังยืนควบคู่
ไปกับการพัฒนาประเทศ บรษิทัจงึก�าหนดนโยบายการด�าเนิน
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โครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าท่ีม ี
รปูแบบโครงการท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม พร้อมทุม่เทปฏิบตัิ
งานอย่างเต็มที่เพ่ือประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับ
ประเทศด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

  นอกจากการค�านึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมได้รับผ่านการด�าเนิน
ธุรกิจของบรษิทัแล้ว บรษิทัยังค�านงึถึงการสนบัสนนุกจิกรรม
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้า
ต่างๆ ท่ีบริษัทเข้าลงทุนและในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือให้เกิดการ
พฒันาของชุมชนและปลูกฝงัส�านกึการมีสว่นรว่มรับผดิชอบ
ต่อสังคมและจิตสาธารณะ

  ทั้งน้ีรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมรายละเอียด 
อยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-กิจกรรมเพ่ือสังคม 
ที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

2.	 	การด�าเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วน 
ได้เสีย

  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน (“Whistleblower”) ถึงการไม่ปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณ การกระท�าผิดกฎหมาย พฤติกรรมท่ีอาจ 
ส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุม
ภายในทั้งจากพนักงานและมีผู้ส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไก
ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการก�าหนดแนวทางการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้

 2.1  การร้องเรยีน : บรษิทัจดัให้มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหรอื
ข้อร้องเรยีนไปยังระดบัผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทั 
3 ช่องทาง ดังนี้

  - เลขานุการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th 
  -  กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการที่  

directors@ckpower.co.th 
  - นักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th 
 2.2  การด�าเนินการ : ผู ้บริหารและคณะกรรมการแต่งตั้ง 

คณะท�างานเพ่ือรวบรวมรายละเอยีด พิจารณาตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและก�าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมใน 
การจัดการในแต่ละเรื่อง

 2.3  การรายงานผล : เลขานกุารบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบและ
รายงานผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

  ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูล 
ข้อร้องเรยีนเป็นความลบัและการจ�ากัดกลุม่ผูร้บัทราบข้อมลู
และเปิดเผยเฉพาะผู ้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น เพ่ือสร้างความ
มั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู ้ร้องเรียน ซึ่งบุคคล 
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือ
ไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจ
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้ม
และสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือ
ไม่ปลอดภัย และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการ
บรรเทาความเสยีหายหรอืค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม
จากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการ
บริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

  บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต 
รูปแบบต่างๆ ใน CG Policy และอยู่ในระหว่างก�าหนด 
แนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพิ่มเติม

  ท้ังน้ี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียด
อยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

3.	 การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ทกุคนจะได้รบัการปฏิบตัจิากบรษิทัและบรษิทัย่อยโดยค�านึง
สิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อย
ได้ก�าหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานท้ังพนักงานประจ�า
และลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และ
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ 
สถานที่ท�างานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม  
และในขณะเดียวกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้อง
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพใน
เกียรตแิละศกัดิศ์รขีองผูอ้ืน่ด้วยเช่นกัน บรษิทัและบรษิทัย่อย 
ได้เปิดช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการท�างาน เพ่ือให้เกิดบุคลากรของบริษัทและ
บริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะ 
ส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรให้กับพนักงาน 
ทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และก่อให้เกิดการตระหนัก 
ถึงพันธะหน้าท่ีท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร  
ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการท�างาน 
ร่วมกัน โดยในขณะเดยีวกันบรษิทัได้เปิดช่องทางการสือ่สาร
เพ่ือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคล
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ภายนอก เพ่ือรบัทราบปัญหา ผลกระทบ หรอืข้อควรปรบัปรงุ
ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการบรหิารจดัการและก�ากับ 
ดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทและ 
บริษัทย ่อยไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาท 
ด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4.	 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
  บริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีสะท้อนถึง 

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งก�าหนดในคู่มือการปฏิบัติการ (Operation 
Manual) เพ่ือประสทิธิภาพในการสือ่สารและการยึดถือปฏิบติั
ของพนักงาน กล่าวคอื ก�าหนดห้ามมใิห้บคุลากรของบรษิทัน�า
ผลงานหรอืข้อมลูอนัมลีขิสทิธ์ิมาใช้ประโยชน์ หรอืกระท�าการ
ใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการสุม่เสีย่งต่อการละเมดิทรพัย์สนิทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเด็ดขาด โดยก�าหนดให้โปรแกรม 
ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพ่ือปฏิบัติงานต้อง
เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5.	 การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
  ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง พร้อมให้ความ

ส�าคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจาก
โครงการต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวียนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแล้ว บรษิทัยังตระหนกัถึง 
ความส�าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบ
นโยบายเพ่ือปลูกจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้า
ของบริษัททั้งที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO  
อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู ่ 
ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  ปัจจบุนัโครงการไฟฟ้าของบรษิทักว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังนำ้�และ
โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ท้ังนี้บริษัทยังมุ่งท่ีจะพัฒนา
โครงการไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนประเภทต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 

  ทั้งน้ี การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร 
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (DISCLOSURE AND 
TRANSPARENCY)
บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส และทันเวลา ท้ังรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยตามรอบระยะเวลาและข้อมูลท่ัวไป ตลอดจนข้อมูล 
ทีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัตามหลกัเกณฑ์ 
ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
และความโปร่งใส ดังนี้

1.	 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
  บริษัทมีการเปิดเผยผลการด�าเนินงานตามรอบระยะเวลา

ต่างๆ และตามเหตุการณ์ส�าคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการ
เปิดเผยผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทท่ี  
www.ckpower.co.th ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและมีระบบตรวจสอบการเข้าเย่ียมชม
เว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูล
ให้ดย่ิีงข้ึนและเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผูถื้อหุน้สามารถ
ค้นหาข้อมูลของบริษัทท่ีต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวก
มากย่ิงขึ้น บริษัทได้น�าเสนอข้อมูลส�าคัญทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 

 -  ข้อมลูทัว่ไปของบรษิทั ได้แก่ ประวตัคิวามเป็นมา วิสยัทศัน์  
พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าท่ี
บรษิทัเข้าลงทนุ ผลการด�าเนินงานโครงการและตามท่ีได้
มกีารเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรอืสาธารณชน โครงสร้างการ
จดัการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึง 
ข้อมูลโครงการในอนาคตท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
เป็นต้น

 -  ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน  
สรปุข้อมลูการวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงานในแต่ละช่วงเวลา  
ข้อมลูการซือ้ขายหลกัทรพัย์ ข่าวหลกัทรพัย์ ข้อมลูส�าหรบั
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจท่ัวไปตามที่ได้มีการ 
น�าเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นต้น

 -  การก�ากับดแูลกิจการ ได้แก่ นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ  
แบบ 56-1 แบบ 56-2 เอกสารการประชุมและวิดีโอภาพ
การประชุมผู้ถือหุ้นช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียน ข่าวการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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  นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้น�าส่ง
หนงัสอืเชญิประชมุหรอืเอกสารต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การน�าส่งเอกสารให้กับ 
ผูถื้อหุน้ของส�านักงาน ก.ล.ต. หรอื ตลาดหลกัทรพัย์ กล่าวคอื 
บริษัทได้น�าส่งแบบ 56-1 ให้กับส�านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้า
ก่อนครบก�าหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปีและน�าส่ง 
รายงานประจ�าปีในรปูแบบ QR Code ให้กับผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 
ก่อนครบก�าหนด 120 วันนบัแต่สิน้สดุรอบบญัชี โดยในแต่ละปี 
บริษัทได้น�าส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจ�าปี 
ในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 
สามญัประจ�าปีไม่น้อยกว่า 14 วัน และน�าส่งรายงานประจ�าปี 
แบบรูปเล่มส�าหรับผู ้ถือหุ ้นท่ีแจ้งความประสงค์รับด้วย  
อีกท้ังได้เปิดเผยรายงานประจ�าปีบนเว็บไซต์ของบริษัทใน 
วันเดียวกันกับที่ได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงาน 
ประจ�าปีให้กับผู้ถือหุ้น เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่าง 
ทั่วถึงและทันท่วงที นอกจากเอกสารที่ต้องน�าส่งตามเกณฑ์
ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว 
บริษัทยังให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวและเปิดเผยผลการ 
ด�าเนินงานของบรษิทัผ่านเว็บไซต์บรษิทัและสือ่สิง่พิมพ์ต่างๆ 
รวมถึงจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทาง
ตลาดหลักทรัพย์หรือท่ีได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นๆ รวมถึง 
ที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาสอีกด้วย

  ท้ังนี้ บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพ่ือ
ให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่าง
ชดัเจน เท่าเทยีม ถูกต้อง ครบถ้วนและทนัท่วงทีผ่านหน่วยงาน
กลางของบรษิทั คือ นกัลงทุนสมัพันธ์ ซึง่มหีน้าท่ีในการตดิต่อ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
นักลงทุนและผู ้ท่ีสนใจท่ัวไป ตามจรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไป 
อย ่างเป ็นธรรมและไม ่ เป ็นการเลือกปฏิบัติตามหลัก 
การก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีโดยในปี 2562 บรษิทัจดัให้มกิีจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

 -  การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพ่ือชี้แจงผลการ 
ด�าเนินงาน (Analyst Meeting) จ�านวน 4 ครั้ง

 -  การประชุมเพ่ือให้ข ้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศท่ีมาพบผู ้บริหาร  
รวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์ (Company Visit and  
Conference Call)  จ�านวน 7 ครั้ง

 -  การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุน
รายย่อย ทั้งในและต่างประเทศ (Road Show) จ�านวน  
13 ครั้ง

 -  การตอบข้อซักถามเก่ียวกับการด�าเนินงานและทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจในอนาคตทางโทรศพัท์และอเีมล เป็นต้น

2.	 การจัดท�าและน�าส่งรายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อรายงาน

งบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล 
และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
การด�าเนินการท่ีผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
รายย่อย ดังน้ัน งบการเงินของบริษัทจึงจัดท�าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏิบตัิ
ถูกต้องตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่�เสมอและ
ใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวัง รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่าง
เพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู ้ความช�านาญใน
วิชาชพีมขีัน้ตอนการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน และมชีือ่เสยีง 
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลท�าให้ขาดความเป็นอิสระ
ในการท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทเพ่ือท�าหน้าท่ี
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของส�านักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและเป็นไปตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการท�า
บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (“Management 
Discussion and Analysis”)เพือ่อธบิายเชงิวเิคราะห์เกีย่วกบั 
ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ี
ส�าคัญทางการเงนิในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมาให้กับผูถื้อหุ้นและ 
นักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่าน
ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการน�าส่ง 
งบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
เพ่ือความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหน่ึงด้วย โดยท่ี 
ผ่านมาบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายป ี
ล่วงหน้าก่อนครบก�าหนดเวลาการเปิดเผย อกีทัง้บรษิทัไม่เคย
มีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

  ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุม
ภายในให้มปีระสทิธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ 
มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว ้
ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ
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3.	 เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหาร	
  บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขาย 

หลกัทรพัย์บรษิทัในช่วงเวลาก่อนวันอนมุตังิบการเงนิไม่น้อย
กว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า  
1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผู้บริหาร
รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะงดเว้นการ 
ซือ้ขายหรอืหลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์  
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดให้พนักงานที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลส�าคัญของบริษัทท่ีอาจมีผลต่อความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
หรือรอจนกระท่ังประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมิน
ข้อมลูนัน้ตามสมควรแล้ว เพ่ือเป็นการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
การป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น 
รูปธรรมตาม CG Policy ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดให้
กรรมการหรอืผูบ้รหิารรายงานมายงัหน่วยงาน Compliance 
เมือ่มกีารซือ้ขายหรอืเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ เพ่ือ
ให้บริษัทร่วมกับกรรมการหรือผู้บริหารคนน้ันๆ ในการจัดท�า
รายงานต่อหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างครบถ้วนและภายใน
ก�าหนดเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่

 -  รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-1) 
เมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ  
ผู้บริหารผู้สอบบัญชี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

 -  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อ 
มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์
ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันท�าการนับแต ่
วันที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครอง 
หลักทรัพย์ดังกล่าว

  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ 
ผู้เก่ียวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้าด�ารง
ต�าแหน่ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทางบริษัทจะ
สอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม�่าเสมอเป็นรายปีเพ่ือใช้
ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
ให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าท�ารายการรวมถึงการ
ด�าเนินการต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการหรือ 
ผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (RESPONSIBILITIES 
OF THE BOARD OF DIRECTORS)

1.	 โครงสร้างคณะกรรมการ
 1.1  คณะกรรมการประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับต�าแหน่ง 
ผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม 
และด้านกฎหมายซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทชั้นน�า 
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
ทีม่กีารด�าเนินงานอนัมปีระสทิธิภาพและมคีณะทีป่รกึษา 
คณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  
ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บญัช ีการเงนิ บรหิาร และวิศวกรรม  
เพ่ือให้ค�าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิค 
และการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง 
สามารถน�าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ 
มาพัฒนาและก�าหนดนโยบายทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 
ของบรษิทัได้อย่างมปีระสทิธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะม ี
บทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวม 
ขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล  
ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ 
และประเมนิผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม 
แผนทีว่างไว้ ซึง่คณะกรรมการของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
จะมีการประชุมเพ่ือทบทวนผลการด�าเนินงานในป ี
ที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณ 
ท่ีก�าหนดหรือไม่อย่างไร ตลอดจนแผนการด�าเนินงาน 
ในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการ 
ด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะส้ันและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

   คณะกรรมการให้ความส�าคญัในการประชมุเพ่ือพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกัน
อย่างต่อเนือ่งสมำ�่เสมอ ตลอดจนพิจารณาอนุมตัธุิรกรรม
ท่ีมีความส�าคัญและแผนการด�าเนินงานประจ�าปีเพ่ือ
ก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจต่อไป 

 1.2  โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 
12 คน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ�านวน 5 คน 
และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน 7 คน โดยมสีดัส่วน
กรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท)  
คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
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ทั้งคณะ ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�าให้เกิด
การถ่วงดุลในการออกเสียง เพ่ือพิจารณาในเรื่องต่างๆ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชุดย่อย จ�านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

 1.3  กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้า
ด�ารงต�าแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปีทกุครัง้ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งใน
สัดส่วน 1 ใน 3 

 1.4  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคล 
เดยีวกันเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย 
ก�ากับดแูลและการบรหิารงานประจ�า โดยคณะกรรมการ 
ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการอย่างชดัเจน  
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมาย 
ของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ
ฝ่ายบริหาร

2.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 2.1  คณะกรรมการจดัให้มนีโยบายการก�ากับดแูลกิจการและ

ก�าหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ดังกล่าวอย่างสมำ่�เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการ 
ประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งส่งเสริมการสื่อสารให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

 2.2  บริษัทก�าหนดให้กรรมการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (“Code of Best 
Practice”) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดย 
คณะกรรมการ ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าทีแ่ละ 
ความรับผิดชอบของตนและต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุ้นด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและ
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ 

 2.3  คณะกรรมการเป ็นผู ้ก�าหนดนโยบาย เป ้าหมาย 
การด�าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบรษิทั 
และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีก�าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

 2.4  คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ท้ังแบบ
รายบุคคลและแบบรายคณะ ซึ่งมีเนื้อหาของแบบ
ประเมินตามตั วอย ่ างแบบประเมินตนเองของ 
คณะกรรมการท่ีออกโดยตลาดหลกัทรพัย์ เพ่ือเป็นแนวทาง 
ให้กับบรษิทัจดทะเบยีนน�าไปใช้เป็นแบบประเมนิตนเอง
ของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

 2.5  เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ี 
บริษัทเข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วย
งานหนึง่ของบรษิทั คณะกรรมการจงึได้ก�าหนดนโยบาย
การควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการท่ีบริษัท
เข้าไปลงทุน (“Control Policy”) เพ่ือใช้เป็นกลไกใน 
การควบคุมดูแลบริษัทย ่อยและบริษัทร ่วมต ่างๆ  
เหล่าน้ัน ด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ดังกล่าวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับ
บริษัทในรายการที่ส�าคัญ 

 2.6  บริษัทก�าหนดเป ็นข ้อบั งคับให ้มีการจัดประชุม 
คณะกรรมการเป็นประจ�าทุก 3 เดอืน อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้  
และขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีและในครั้งที่มีการพิจารณาวาระท่ีส�าคัญ
กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพ่ือ
ร่วมพิจารณาวาระที่ส�าคัญดังกล่าวร่วมกัน 

 2.7  บริษัทให้ความส�าคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้
ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก จึงได้ก�าหนดใน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะ
เวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้อง 
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวนัประชมุ เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรอื
เป็นความลับจะน�าเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม 

  นอกจากหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการตามแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว 
บรษิทัยงัก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏิบตังิานเพ่ือส่งเสรมิ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
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 (1)  นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   บริษัทให้ความส�าคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ 

อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นส�าคัญ จึง
มนีโยบายในการป้องกันรายการทีอ่าจเป็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

  -  กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง 
ความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท 
จะจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารรายนัน้ๆ

  -  หลีกเลี่ยงการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกรรมการ 
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
กับบริษัท ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการให้มีการ 
น�าเสนอรายการที่เก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ 
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการตามหลักการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ ดีและดูแลให ้มีการปฏิบัติตาม 
หลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์และส�านกังาน ก.ล.ต. 
ก�าหนด

  -  กรรมการผู ้มีส ่วนได้เสียในวาระใดจะต้องงด 
ออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

  -  ผู ้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็น 
เรื่องส�าคัญท่ีต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือให้
บริษัทเป็นท่ีเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจ
ในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

 (2)  ข้อก�าหนดเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
   เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมี

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีงามและประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่
เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพตลอด
จนมคีณุธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อเศรษฐกิจและสงัคม 
โดยรวม อกีทัง้เป็นการส่งเสรมิระบบการก�ากับดูแลกจิการ 
ท่ีดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส 
เป็นส�าคัญ จึงก�าหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ โดยได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติด้านต่างๆ ได้แก่

  -  ข ้อพึงปฏิบัติด ้านการด�าเนินธุรกิจของบริษัทท่ี
ก�าหนดให้ต้องด�าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
เป ็นประโยชน์ต ่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม 
และไม ่ เอารัดเอาเปรียบทุกฝ ่ายที่ เ ก่ียวข ้อง  
การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ การปฏิบติัต่อพนักงาน  
การสร้างค่านิยมที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการแจ้งเบาะแสหรอื
ข้อร้องเรียน

  -  ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการท่ีก�าหนดให้กรรมการ
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
รอบคอบ และระมัดระวัง แบ่งแยกการด�าเนิน
ธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างสิ้นเชิง 
โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผย
โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศของหน่วยงานก�ากับ 
ดูแลที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน  
ของขวัญ และไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

  -  ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารที่ก�าหนดให้ผู้บริหารต้อง
ปฏิบตัตินอยู่ภายใต้กรอบศลีธรรมประเพณีอนัดงีาม 
และตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท ผู ้ถือหุ ้น ลูกค้าและพนักงาน รวมถึงต้อง 
ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ
สภุาพ ปกครองผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยความเป็นธรรม 
เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน

  -  ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานท่ีก�าหนดให้พนักงานต้อง
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับในการท�างาน
อย่างเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย์ สุจริต อุตสาหะ  
หมั่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน
ให้ดย่ิีงขึน้ มทัีศนคตทิีด่ ีให้ความเคารพผูอ้าวุโสและ 
ผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม 
ประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสียและ
ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบจาก 
การปฏิบัติหน้าท่ี มีความสามัคคีเอื้อเฟื ้อซึ่งกัน 
และกนั ปฏิบตังิานโดยมุง่ถึงประโยชนส์ูงสุดโดยรวม
ขององค์กร ตลอดจนใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่าและ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  -  ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการบริการท่ีดี มีความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เพือ่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และส่งผลต่อไป
ยังการพัฒนาสังคมโดยรวม

  -  ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ความเสมอภาค 
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 (3) ระบบการควบคุมภายใน
   บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

ส�าหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการ
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ อ�านาจด�าเนินการอย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีส�านักตรวจสอบ
ภายในเพ่ือท�าหน้าท่ีสอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ควบคมุภายใน รวมทัง้มกีารควบคมุดแูลการใช้ทรพัย์สนิ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชี 
และข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพย์สิน 
ออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกัน 
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ยังมีการควบคุมภายใน 
เก่ียวกับระบบการเงนิ โดยบรษิทัได้จดัให้มรีะบบรายงาน
ทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานท่ีรบัผดิชอบ นอกจากนี้  
บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบ
บัญชีรายเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการควบคุมและ
จัดการด้านบัญชีและการเงินและมีการก�าหนดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง บริษัทมีการก�าหนด
เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผล
การด�าเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบ
ผลการด�าเนินงานจริงกับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยจะ
มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอก
และภายในที่พบในการด�าเนินงานวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่
เป็นสาเหตุและมีการก�าหนดมาตรการในการติดตาม
เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมท้ัง
มาตรการในการลดความเสี่ยงรวมถึงมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตามความเสี่ยงน้ันๆ อย่าง 
ต่อเนื่องและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

 (4) การบริหารความเสี่ยง
   คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และบริหารความเสี่ยงเพ่ือท�าหน้าที่พิจารณาอนุมัติการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบการบริหาร 
ความเสีย่งของบรษิทัย่อย ตลอดจนตดิตามและรบัทราบ
แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย  
โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเส่ียง
ที่ส�าคัญและความคืบหน้าการด�าเนินการแก้ไขต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

 (5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
   บริษัทมีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่
ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร-ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

 (6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
   คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบ
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดย 
รายละเอยีดการฝึกอบรมอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนา
บคุลากร-การพัฒนาขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน 

 (7) รายงานของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของ

บริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�า
หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการ
จัดท�ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง 
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป มี
การเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและ 
เพียงพอ โดยฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผู ้สอบบัญช ี
ประชุมร่วมกัน และน�าเสนอรายงานทางการเงินต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงิน (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี  
งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี
รับรองท่ัวไปและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศที่ส�าคัญ ทั้งข้อมูล
ทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิ และด�าเนินการบนพ้ืนฐาน
ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3.	 คณะกรรมการชุดย่อย
  คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน  

4 คณะ เพ่ือติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ�่เสมอ 
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย
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4.	 การประชุมคณะกรรมการ

รายนามกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2562

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล
และบริหาร 
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

ดร.ทนง พิทยะ 6/6

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 5/6 10/10

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ 4/6 3/4

นายณรงค์ แสงสุริยะ 5/6 4/4

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 6/6 4/4 4/4 2/2

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 6/6 10/10

นายประเวศ อิงคดาภา1 - 1/1 0/1

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์2 5/5 3/3 1/1

นายประเสริฐ มริตตนะพร 6/6 10/10 2/2

นายแวน ฮวง ดาว 5/6

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 5/6

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 6/6 10/10

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ 6/6 10/10 3/4

หมายเหตุ : 1  นายประเวศ อิงคดาภา พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562

  2  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562  มมีติอนุมติัแต่งต้ัง ดร.ภัทรตุม ์ทรรทรานนท ์เข้ารบัต�าแหนง่กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

 (1) การประชุมคณะกรรมการ
   บริษัทก�าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบ 

วาระการประชุมหลักประจ�าปีพร้อมจัดท�าแผนการจัด
ประชุมประจ�าปีของบริษัทเพ่ือแจ้งให้กับกรรมการและ
ผูบ้รหิารทราบเปน็การลว่งหน้า เพ่ือสง่เสรมิใหก้รรมการ
และผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่ง
ตามข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดให้ประชมุคณะกรรมการ
ทกุ 3 เดอืน ทัง้น้ี คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ
บริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมี
อ�านาจพิจารณาอนุมตัเิรือ่งส�าคญัตา่งๆ ภายใตข้อบเขต
อ�านาจการพิจารณาอนมุตัขิอคณะกรรมการบรหิารและ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึง 

ตรวจสอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร บริษัทจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสาร
ประกอบการประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหกั้บกรรมการ
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวนัประชมุ เวน้แตว่าระเรง่ดว่นหรอืเปน็ความลบัจะ
น�าเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมี
เวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

   ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ ทั้งส้ิน 6 ครั้งและมีการ
ประชุมระหว่างกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารและ
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพ่ือให้กรรมการ
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ที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง
อิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเข้าร่วม 
การประชมุและเปน็ประธานในทีป่ระชมุ ทัง้นีใ้นกรณีทีม่ ี
การพิจารณาวาระการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน กรรมการ 
ที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือ
เชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามท่ีบริษัท 
ได้น�าส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้า
ทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วม
การประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว 
เพ่ือปฏิบตัติามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบรษิทั
และหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีน

   โดยการประชุมในปี 2562 กรรมการท้ังคณะเข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมคณะกรรมการ
ทัง้หมด และกรรมการทกุคนโดยสว่นใหญ่เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมท้ังปี

   นอกจากนี ้บรษิทัมแีนวปฏิบตัเิก่ียวกับจ�านวนองคป์ระชมุ 
ขั้นต่ำ�ในการประชุมคณะกรรมการกล่าวคือ ขณะท่ี
คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ในท่ี
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด และต้องประกอบไปด้วย
ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นต้น

 (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
  - คณะกรรมการบริหาร
    ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือ 

พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงาน 
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมัติ
เรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานภายใต้อ�านาจ 
ด�าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ท้ังสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งในปีท่ีผ่านมากรรมการบริหาร 
เขา้รว่มประชมุครบองคป์ระชมุรอ้ยละ 100 ของการ
ประชุมทั้งหมด 

    ทัง้น้ี กรรมการบรหิารปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ใีนการทีจ่ะไมเ่ขา้รว่มการประชมุในวาระท่ี
ตนเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียอย่าง
เคร่งครัด

    ส�าหรับ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยอื่นๆ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อรายงานคณะ
กรรมการชุดย่อย

5.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตามแนวทางการก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทัจดทะเบยีน 
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการได้น�าแบบประเมินตนเองของ
กรรมการซึ่งจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย ประกอบไปด้วย

 -  เกณฑ์การประเมินคิดจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของ 
ผู้ประเมินและค่าเฉล่ียถวงน้ำ�หนักในแต่ละหัวข้อการ
ประเมิน ดังนี้

  4 =  เห็นดว้ยอย่างมาก หรอืมกีารด�าเนินการในเรือ่งน้ัน
อย่างดีเยี่ยม

  3 =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�าเนินการใน 
เร่ืองน้ันดี

  2 = เหน็ดว้ย หรอืมกีารด�าเนินการในเรือ่งน้ันพอสมควร
  1 = ไมเ่หน็ดว้ย หรอืมกีารด�าเนินการในเรือ่งน้ันเลก็นอ้ย
  0 =  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง หรือไม่มีการด�าเนินการในเร่ืองน้ัน
 -  การประเมนิตนเองของกรรมการบรษิทัรายคณะ แบง่เปน็  

6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของ 
คณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ (4) การท�า 
หน้าท่ีของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา

   ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนประเมินเฉล่ียรวมสูงข้ึน 
กว่าปี 2561 โดยคะแนนภาพรวมอยู่ท่ีระดับค่อนข้างดีเย่ียม 

 -  การประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยรายคณะและ 
รายบุคคล แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและ 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ  
(3) บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (4) บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ (5) 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

   ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนประเมินเฉล่ียรวมสูงข้ึน 
กว่าปี 2561 โดยคะแนนภาพรวมอยู่ท่ีระดับค่อนข้างดีเย่ียม 

 -  การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล แบ่งเป็น 
3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ (2) บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และ (3) การประชุมคณะกรรมการ 

   ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนประเมินเฉล่ียรวมสูงข้ึน
กว่าปี 2561 โดยคะแนนภาพรวมอยู่ท่ีระดับค่อนข้างดีเย่ียม 
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   เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชดุย่อยตามท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
และบริหารความเส่ียงเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท 
สรุปและน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณารับทราบ
ผลการประเมินและก�าหนดแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพ่ือ
พัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีต่อไป

6.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 - ค่าตอบแทนกรรมการ
   บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ 

อย่างชัดเจนโดยสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดอยู่
ในหัวข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร-คา่ตอบแทน
กรรมการบริษัท 

 - คา่ตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ และคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร
   บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่าย 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ท้ังน้ีรายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทน 
ผู้บริหารของบริษัท

   ทัง้นีจ้�านวนคา่ตอบแทนผูบ้รหิารปรากฏรายละเอยีดอยู่
ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนผู้บริหาร

7.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 (1) การอบรมส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร
   บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม 

และให้ความรู้กรรมการและผู้บริหารบริษัทอย่าง 
ต่อเน่ืองสม่ำ�เสมอ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ของกรรมการและผู้บริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึง 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ 
บริษัท ท้ังน้ี กรรมการบริษัททุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร 
Director Certification Program (“DCP”) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) รวมถึงจัด
ส่งกรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยส�านักงาน 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี การ
อบรมสัมมนาปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบาย
การพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน

 (2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
   บรษิทัจดัใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ 

เขา้ใหม ่เพ่ือใหก้รรมการใหมเ่ขา้ใจธุรกิจและการปฏิบตั ิ
หน้าท่ีของกรรมการและคณะกรรมการโดยส�านักกรรมการ 

ผู้จัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหารจัดท�าเอกสารแนะน�า
บริษัทซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลประวัติความเป็นมา คู่มือ
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีดี  
อ�านาจหน้าที่ของกรรมการ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง
และโครงการท่ีอยู่ในแผนการพัฒนาโครงการ รวมถึง 
ก�าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และส่งเสริม 
ให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD เช่น 
หลักสูตร DCP เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
และผู้บริหาร

8.	 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
  บริษัทจัดให้มีการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession 

Plan) ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง
และต�าแหน่งงานในสายงานหลักเพ่ือการสรรหาบุคลากร
ท่ีมีศักยภาพเข้ามาทดแทนและปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายของบรษิทั โดยมุง่เนน้ 
การสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กรโดยพิจารณาจาก 
ผลการปฏิบตังิาน ศกัยภาพ และความพรอ้มของแตล่ะบคุคล 
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับบุคคลท่ี
จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จ�าเป็นตามต�าแหน่งงาน เพ่ือสืบทอดงานใน
กรณีท่ีกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารในต�าแหน่งดังกล่าว
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพ่ือให้การส่งมอบงานเป็นไป
ด้วยความราบรื่นและต่อเน่ือง โดยในแต่ละปีจะก�าหนดให้
มีการพิจารณาเล่ือนต�าแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้
เติบโตในต�าแหน่งที่สูงขึ้นตามล�าดับขั้นของพนักงาน โดยมี
ขั้นตอนการก�าหนด และสรรหา Successor กล่าวคือ คณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับ
กรรมการผู้จัดการ เพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณากล่ันกรองและ
กรรมการผูจ้ดัการเปน็ผูพิ้จารณาคดัเลอืก Successor ระดบั
รองกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือน�าเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการต่อไป 
และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor 
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

  ส�าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหาร
ระดับกลางลงมา บริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารงาน
บุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตาม ประเมินผล รวมถึงระบบ
การพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม มีการ
ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
มาตรฐานการปฏบิตังิานการพัฒนาบคุลากร และการสือ่สาร
ที่มีประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพ่ือ
ติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและก�าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 5 คน เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ก�าหนดแนวทางและ 
การด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายท่ีก�าหนดโดย
คณะกรรมการและเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว  
โดยมีรายละเอียดผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บรหิาร ตามทีป่รากฏรายละเอยีดในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ–
คณะกรรมการชุดย่อย

	ขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร	ตามที่คณะกรรมการก�าหนดมีรายละเอียดดังนี้
1.  คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ในการบริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบรหิารของบรษิทั กลัน่กรองและก�าหนดนโยบาย 
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ
อ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท การก�าหนดหลักเกณฑ์
ในการด�าเนนิธุรกจิ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือ
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ  
และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ก�าหนด 

2.  น�าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ 
การด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท  
การขยายกิจการ การก�าหนดแผนการเงนิ นโยบายการบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอ
ของฝ่ายบริหารเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ

3.   ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการ

4.  พิจารณาอนุมตักิารด�าเนินงานทีเ่ปน็ธุรกรรมทีเ่ปน็ธุรกิจปกต ิ 
ตลอดจนการด�าเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
ของบรษิทัซึง่มเีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป แตไ่มเ่กินงบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะกรรมการ

ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งน้ี ภายใต้บังคับของ
หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เก่ียวกับ 
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ 

5.  มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือ 
หลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้ 
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ และภายในระยะเวลาตามที ่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือการ
มอบอ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการมอบอ�านาจ
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจ 
ช่วงท่ีท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ 
อนุมั ติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมี  
ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงาน 
ที่ เ ก่ียวข้องก�าหนดและได้รับอนุมัติ ในหลักการจาก 
คณะกรรมการแล้ว

6.  พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปี เพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณากลั่นกรอง 
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย 
8.  พิจารณาอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันใดๆ ท่ีไม่เข้าข่าย

เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ี
ปราศจากอทิธิพลระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนด�าเนินการ
ในข้ันตอนต่างๆ ท่ีจ�าเป็นเก่ียวเนื่องในการท�าธุรกรรมนั้นๆ 
รวมถึงพิจารณามอบหมายให้บุคคลใดด�าเนินการในเร่ือง 
ดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอ�านาจเป็นครั้งคราว โดย
คณะกรรมการบริหารจะรายงานการท�าธุรกรรมประเภท
ดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยส�าคัญในการประชุม 
คณะกรรมการทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของ 
คณะกรรมการ

9.  ปฏิบตัหินา้ท่ีอืน่ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเปน็
คราวๆ ไป

คณะกรรมการชุดย่อย02
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 คน ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด โดย
มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การด�าเนินงานของบริษัท
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลและเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ พร้อมก�าหนดกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือก�าหนดหน้าท่ี ตลอดจนคุณสมบัติ 
การแต่งตั้ง และวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ตามวาระ
ของการด�ารงต�าแหน่งเปน็กรรมการบรษิทัและเมือ่ครบวาระด�ารง
ต�าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งได้
อกีตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ซึง่มรีายละเอยีดผูด้�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 
ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ตามที่คณะกรรมการก�าหนด	มีรายละเอียดดังนี้
1.  สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงิน

อย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
2.  อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และน�าเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบรษิทั เพ่ือทราบในการประชมุคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังถัดไป รวมทัง้พิจารณาสอบทานงบการเงนิประจ�าป ี
เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองและเสนอตอ่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3.  สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน  
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้าง 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4.  อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผล
การตรวจสอบ รวมท้ังพิจารณาติดตามประเด็นท่ีพบจาก
รายงานผลการตรวจสอบ  

5.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทาน
ให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดใน
นโยบายการควบคมุและกลไกการก�ากับดแูลกิจการทีบ่รษิทั
เข้าไปลงทุน

6.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/เลิกจ้างและก�าหนด 
คา่ตอบแทนของบคุคลซึง่มคีวามเปน็อสิระเพ่ือท�าหน้าทีเ่ปน็
ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนนโยบายการควบคมุ
และกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ท้ังน้ี  
เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.  จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปขีองบรษิทั รายงานดังกลา่วตอ้งลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

 8.1  ความเหน็เก่ียวกับความถูกตอ้ง ครบถ้วน เปน็ทีเ่ชือ่ถือได้ 
ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 8.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท

 8.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 8.5  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
 8.6  จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า

ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 8.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 8.8  รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร

ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

10.  ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอื
มีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบ 
อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนิน
งานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี 
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คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร ซึง่ประเภทรายการ หรอื
การกระท�าที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้

 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 10.2  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ี

ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
 10.3  ก า ร ฝ่ า ฝื น ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ 

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หาก
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะ
การเงิน ผลการด�าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับ
คณะกรรมการ และผู้บริหารแล้วว่าต้องด�าเนินการ
ปรบัปรงุแกไ้ขเมือ่ครบก�าหนดเวลาท่ีก�าหนดไว้รว่มกัน 
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉย
ต่อการด�าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานส่ิงท่ี 
พบเห็นดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  แ ล ะ / ห รื อ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน 
กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (กรรมการ 
ผู้จัดการ) 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหาร 
งานของกลุ่มบริษัท และได้มีการบริหาร ติดตาม และจัดการ 
ดา้นความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยกรรมการบรรษทัภิบาล
และบริหารความเสีย่งมวีาระการด�ารงต�าแหนง่ 3 ป ีตามวาระของ
การด�ารงต�าแหน่งเปน็กรรมการ และเมือ่ครบวาระด�ารงต�าแหน่ง
แล้ว อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งได้อีกตาม 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดผู้ด�ารงต�าแหน่งประธาน 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัท 
ภิบาลและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงปรากฏในหัวข้อ 
โครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง

ขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ตามท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนด	มีรายละเอียดดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล
1.  ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และ 
น�าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติ
ในทุกระดับต่อไป

2.  ก�ากับดูแลให้การด�าเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัท
ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.

3.  ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ 
ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ
สากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และน�าเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.  ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการ
ปฏบิตัดิา้นการก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทักับแนวปฏบิตัิ
ของบริษัทชั้นน�า

5.  ดูแลและส่งเสริมให้มีการด�าเนินการในการปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6.  ให้ค�าแนะน�าแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ 
คณะท�างานในเรื่องที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

7.  รายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการ
เพ่ือทราบอย่างสม่ำ�เสมอ และในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญจะต้องรายงาน 
ต่อคณะกรรมการทันทีเพ่ือพิจารณา รวมท้ังให้ความเห็นใน
แนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามความ
เหมาะสม

8.  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
ต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องและในรายงานประจ�าปี โดยต้องน�าเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

9. แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง
1.  ก�าหนดนโยบายและกรอบการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

ของบริษัท รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและ 
ฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2.  พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปีของบริษัทและ
บริษัทย่อยเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุม 
ท้ังปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบกับการด�าเนินงาน 
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ของบรษิทั รวมท้ังพิจารณามาตรการจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่
ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

3.  ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบ
ความส�าเรจ็ โดยมุง่เนน้เพ่ิมการให้ความค�านงึถึงความเสีย่ง
ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

4.  พิจารณาความเสีย่งท่ีส�าคญัของบรษิทัทีส่อดคลอ้งกับธุรกิจ 
ของบรษิทั เชน่ ด้านการลงทนุ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภยั 
ดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบ โดยใหเ้สนอแนะ วิธีปอ้งกันและ
วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้ง 
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการด�าเนินงานเพ่ือ
ลดความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับสภาวะการ
ด�าเนินธุรกิจ

5.  รายงานการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการ
ด�าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบ
เป็นประจ�า ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่าง
มีนัยส�าคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
โดยเร็วที่สุด

6. แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
คา่ตอบแทน ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 2 คน และกรรมการ
ทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร 1 คน รวมทัง้สิน้ 3 คน เพ่ือท�าหนา้ท่ีน�าเสนอบคุคล
ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการและกรรมการ รวมทั้งน�าเสนออัตราค่าตอบแทน  
กรรมการผูจ้ดัการตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมตั ิ 
และน�าเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและน�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนุมตั ิทัง้น้ี กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด�ารงต�าแหน่ง
เปน็กรรมการและเมือ่ครบวาระด�ารงต�าแหน่งแลว้อาจได้รบัการ 
พิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งได้อีกตามมติ ท่ีประชุม 
คณะกรรมการ ซึง่มรีายละเอยีดผูด้�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด 
มีรายละเอียดดังนี้

ด้านสรรหา
1.  พิจารณาคัดเลอืกบคุคลท่ีมคีณุสมบตัหิลากหลาย ด้านทกัษะ

วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ โดยไม่จ�ากัดเพศ ตลอดจน 
ความเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการ
ชุดย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือน�าชื่อเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือน�าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง

2.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการและน�าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง

3.  แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจ
อื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย 

 ทั้งน้ี การสรรหาบุคคลตามข้อ 1. และข้อ 2. ต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการ 
ผู้จัดการ

ด้านก�าหนดค่าตอบแทน
1.  พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน 

การก�าหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและ
ผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทและอัตราการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน 
ในการก�าหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและ
ผลตอบแทนอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการและน�าเสนอทีป่ระชมุ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจ
อื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
กลัน่กรองบคุคลท่ีมคีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ทั้งในด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ท�างานและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังหรือพิจารณา
กลั่นกรองเห็นชอบเพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแล้วแต่กรณี

การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติ
ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2.  ผูถ้อืหุ้นจะใช้สทิธิเลอืกบคุคลเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการ

ก็ได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้น

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็น
กรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละ
คนนั้นได้เท่ากับจ�านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ท้ังน้ีโดยจะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4.  บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเปน็ผูไ้ดร้บั 
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง 
ในคร้ังน้ัน ในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพ่ือ 
ให้ได้จ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งน้ี บริษัทจะน�าเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและ 
เหน็ชอบโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการตอ่ผูถื้อหุ้นพรอ้มกับหนงัสอื 
เชญิประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่ประกอบดว้ย ประวตักิารศกึษา ประวัตกิาร
ท�างาน การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ รวมถึงจ�านวน
คร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพ่ือประกอบการ
พิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนจะ
เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการท่ียังเหลอือยู่  
โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในต�าแหน่งเป็นระยะ
เวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทค�านึงถึงสิทธิ ความส�าคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย 
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่ี 
เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือก 
เป็นกรรมการอิสระ รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมใน
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของ
ตลาดหลกัทรพัย์และเว็บไซตข์องบรษิทัในระหว่างวนัที ่1 ตลุาคม 
ถึง 30 ธันวาคมของแต่ละปี

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบซึง่ระบใุหค้ณะกรรมการมอี�านาจแตง่ตัง้กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตามการเป็นกรรมการ
อสิระตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ.39/2559 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
รวมถึงฉบบัท่ีได้มกีารแก้ไข ตลอดจนขอ้บงัคบัของบรษิทัท่ีวา่ด้วย 
คุณสมบัติของคณะกรรมการเพ่ือรับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด และ 
จะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
เปน็กรรมการอสิระของบรษิทัจะค�านึงถึงขอ้ก�าหนดทางกฎหมาย  

ทัง้นี ้บรษิทัมนีโยบายใหป้ระธานกรรมการเปน็กรรมการอสิระ และ
ประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคล
เดยีวกัน เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบระหว่าง
การก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกับการบริหารงานประจ�า
ด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอ�านาจการด�าเนินงาน มีความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด
ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะ
เป็นผู้เสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมท้ังก�าหนด 
ค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด
ของธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าซ่ึงมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึง
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี  
เพื่อประกอบการเสนอก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
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ส�าหรับการสรรหาผู้บริหารในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการลงไปอยู่ในอ�านาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการ 
ผู้จัดการ

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพ่ือให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการ
ด�าเนนิงานทีเ่ปน็ไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องของ
หนว่ยงานก�ากับดแูล ตลอดจนสอดคลอ้งตามหลกัการก�ากับดแูล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุน 
ทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจงึไดก้�าหนดนโยบายและ
ระเบยีบว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การก�ากับและควบคมุบรษิทัย่อย โดย
มีสาระส�าคัญ ดังนี้

การก�าหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็น 
ลายลักษณ์อักษร
บริษัทได้จัดท�า CG Policy และ Control Policy เป็นลายลักษณ์
อกัษร ซึง่เปน็นโยบายทีก่�ากับดแูลใหม้กีารก�ากับดแูลกิจการเปน็
ไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดแูลตา่งๆ เชน่เดยีวกันกบั
ที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติและ
เพ่ือให้การก�ากับดแูลบรษิทัย่อยสามารถน�าไปปฏิบตัไิดอ้ย่างเปน็
รปูธรรมมากย่ิงข้ึน บรษิทัจงึไดก้�าหนดให้บรษิทัย่อยท่ีบรษิทัเขา้ไป
ลงทุนจัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ 
Charters”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries’ Charters  
จะมีสาระส�าคัญสอดคล้องกับ Control Policy โดยก�าหนดให้
บริษัทย่อยตา่งๆ ยอมรบัหลกัเกณฑท์ีก่�าหนดขึน้และน�าไปปฏบิตัิ
เสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยน้ันๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีสาระ
ส�าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1.	 	การจัดส่งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และ/หรือ 
ผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัจะเปน็ผูค้ดัเลอืกบคุคลเพ่ือเขา้
ด�ารงต�าแหนง่เปน็กรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยน้ันๆ บริษัท 
จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าว 
ข้างต้นเป็นเครื่องมือในการควบคุมและก�าหนดทิศทางการ 
บริหารงานในกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์
เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท ซ่ึงเป็นตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่   
ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเก่ียวข้อง และ
มั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกน�าไป 
สู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่

ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะท�าให้
สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่าง
แท้จริง

2.	 	การก�าหนดแนวทางการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้น

  บริษัทก�าหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยผู้แทนจากบริษัท 
ให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

3.	 	การควบคุมและก�าหนดทิศทางการบริหารงานและ 
การลงทุน 

  บริษัทก�าหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้า
ท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ที่มีนัยส�าคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มี 
นัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ
โดยก่อนเข้าท�ารายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับ
อนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าท�า
รายการ เพ่ือให้บริษัทสามารถควบคุมและก�าหนดทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

  ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน 
หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมต้องน�าเสนอแผนการลงทุน ก�าหนดเวลาการ
พัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและ
รายละเอียดแผนการลงทุน เพ่ือให้บริษัทสามารถประเมิน
ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้เงินและติดตาม
ความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีนัยส�าคัญอาจ
เกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

4.	 การควบคุมด้านการเงิน
  บริษัทก�าหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่น�าส่ง

ผลการด�าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการ 
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจน
ข้อมูลประกอบการจัดท�างบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อย
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และบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูล 
ดังกล่าวเพ่ือประกอบการจัดท�างบการเงินรวมหรือรายงาน
ผลประกอบการของบรษิทั รวมถึงมหีน้าทีจ่ดัท�าประมาณการ
ผลการด�าเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน 
ตามแผนกับการด�าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึง
ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงาน
ต่อบริษัท พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มี 
นัยส�าคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจาก
บริษัทให้ด�าเนินการตรวจสอบและรายงาน

  ทัง้นี ้บรษิทัก�าหนดใหบ้รษิทัยอ่ยมกีารหมนุเวียนผูส้อบบญัช ี
(Auditor Rotation) ตามการหลกัเกณฑข์องส�านักงาน ก.ล.ต. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.	 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติ 
คณะกรรมการ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังกฎบัตรคณะกรรมการ 
บรษิทั บรษิทัย่อยนัน้ๆ รวมถึงมหีน้าท่ีเปดิเผยขอ้มลูเก่ียวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่างกัน 
ของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ทีม่นัียส�าคญัให้แก่บรษิทัทราบโดยครบถ้วน ถูกตอ้ง 
และภายในก�าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทก�าหนด

สาระส�าคัญของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและนโยบาย
การควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไป
ลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1.	 	นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม

  บริษัทได้แต่งต้ังและส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าท่ี และ 
ความรับผดิชอบ ตลอดจนไมม่ลีกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจ
ซึง่ผา่นการพิจารณาและแตง่ต้ังโดยท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผูม้อี�านาจควบคมุในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มอย่างน้อย 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

 1.1  ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทย่อย 
เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อยและนโยบาย 
การควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 
โดยในการพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญโดยผู้แทนของบริษัท 

ได้แก่ การพิจารณาเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน การ 
พิจารณาเข้าท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจ�าปี หรือ 
รายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้า 
ท�ารายการแล้วมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติ 
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าท�า
รายการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด�าเนินการตามขนาดรายการ
ที่ค�านวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศ 
การได้มาจ�าหน่ายไป 

 1.2  ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ 
ตามท่ีไดร้บัมอบหมายและเปน็ไปในทศิทางเดยีวกันกับ
นโยบายการด�าเนินงานของบริษัท

 1.3  กรณีทีม่กีารเพ่ิมทนุไมเ่ปน็ไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม 
ของ ผู้ ถือ หุ้น อันจะ เป็นผลให้ สัด ส่วนการ ถือ หุ้น 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่า 
ในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ช�าระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วน 
การถือหุ้นของบริษัท ท้ังทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อย 
ไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของทนุ 
จดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือการด�าเนิน
การอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ  
ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ 
บริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ  
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าท�ารายการอื่นใดท่ีมิใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือการเลิกกิจการ
ของบริษัทย่อย เมื่อค�านวณขนาดของกจิการบริษัทย่อย 
ทีเ่ลกิน้ันเปรยีบเทียบกบัขนาดของบรษิทั ตามหลกัเกณฑ์ 
ทีก่�าหนดในประกาศการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปแลว้อยู่ใน
เกณฑ์ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
ของบริษัท

 1.4  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคล 
ที่เก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าท่ี 
แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความ
สัมพันธ์และการท�าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
หลีกเล่ียงการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ บ ริ ษั ท ย่ อ ย ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย 
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คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าว 
ให้แก่บริษัททราบ

 1.5  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับ 
มอบหมายของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม รวมถงึคูส่มรส 
และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือ 
บริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระท�าตามหน้าท่ีหรือ
ในทางอ่ืนใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส�าคัญต่อ
บรษิทั บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง
หรือผู้อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2.	 	นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

  เพ่ือให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้
ก�าหนดกลไกการก�ากับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วมผา่นนโยบายและกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัย่อย  
ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

 2.1  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีน�าส่งผลการด�าเนินงาน 
รายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดย 
ผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการ

จัดท�างบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว 
เพ่ือประกอบการจัดท�างบการเงินรวมหรือรายงาน 
ผลประกอบการของบริษัทประจ�าไตรมาสหรือประจ�าปี 
แล้วแต่กรณี

 2.2  บรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มมหีนา้ท่ีจดัท�างบประมาณการ 
ผลการด�าเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน 
ตามแผนการด�าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึง 
ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้เปน็ไปตามแผนเพ่ือรายงาน
ต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีรายงาน
ประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทเมื่อ
ตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ด�าเนินการ
ตรวจสอบและรายงาน

 2.3  บรษิทัย่อยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยาย 
ธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม
ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงาน
ผลการด�าเนินงานประจ�าเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียกให้ 
บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือน�าส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม
อย่างเครง่ครดัทนัที และบรษิทัย่อยตอ้งน�าสง่ข้อมลูหรอื
เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งกับการด�าเนนิงานให้กับบรษิทัเมือ่ได้
รับการร้องขอตามความเหมาะสม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทาง
แห่งหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนักถึงความส�าคัญ
และความรบัผดิชอบทีม่ตีอ่ผูถื้อหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั
ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายในตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน
บริษัทได้ก�าหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในท่ีจะต้อง
ป้องกันไม่ให้ร่ัวไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความส�าคัญและ 
การใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น ส�าหรับ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวน้ันด้วย 

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับแนวทาง
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนท่ีประกาศ

โดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการตัดสินใจ 
และมีความชัดเจนเพียงพอเพ่ือประกอบการตัดสินใจของ 
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้ง น้ี  บริษัทมีหน่วยงานกลางท�าหน้าท่ีเผยแพร่ ข้อมูลแก่
สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนและบริษัทก�าหนดให้การรั่วไหล
ของข้อมูลเป็นหน่ึงในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทท่ีบรรจุไว้
ในแผนการบริหารความเส่ียงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มี
มาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

แนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมท้ัง 
ผู้เก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ทุกครั้งท่ีมีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ต่อส�านักงาน 
ก.ล.ต. ทันทีท่ีมีการท�ารายการ เพ่ือด�าเนินการตามหลักเกณฑ์
ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการ
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การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2562

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บรษิทัไดก้�าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งจดัท�าและเปดิเผย 
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึง 
คูส่มรสและบตุรท่ียังไมบ่รรลนุติภิาวะของกรรมการและผูบ้รหิาร
นั้นๆ ทุกคร้ังที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท 
เพ่ือด�าเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์แหง่พระราชบัญญตัิหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และฉบับท่ีแก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือ 

บริษัท และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชี ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 โดยมี 
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้
1.  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) รวมเป็นจ�านวนเงนิ  

3,522,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีทัง้นี ้ในป ี2562 
กรรมการและผูบ้รหิารไดร้ายงานการถือหลกัทรพัย์บรษิทัรวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ด�าเนินการ 
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง 
รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างสม่ำ�เสมอทกุไตรมาส
ดว้ย โดยทีผ่า่นมาตัง้แตบ่รษิทัด�ารงสถานะเปน็บรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัย์บรษิทัโดยกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร รวมทัง้คูส่มรส
และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียดดังนี้

ของบริษัท จ�านวน 1,000,000.00 บาท และค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จ�านวน 2,522,000.00 บาท 

2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) รวมเป็นจ�านวนเงิน 
1,615,400.00 บาท

และผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในแต่ละคราวไมน่อ้ยกวา่ 1 เดอืน เพ่ือปอ้งกันการใช ้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม 

ทั้งน้ี บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
และหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วันของทุกไตรมาส โดย

จดัสง่เปน็อเีมลเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ท่ีกรรมการและผูบ้รหิาร
แต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับและการใช้ข้อมูล
ภายในและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ ท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
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รายชื่อ ต�าแหน่ง สถานะ
การถือครอง

จ�านวนหุ้น 
ณ ต้นปี (หุ้น)

จ�านวนหุ้น
ณ สิ้นปี (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ)

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

- - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) ซื้อ 2,000,000 2,000,000 0.0246

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

- - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

- - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

ซื้อ/เพิ่มทุน 
ตามสัดส่วน

2,680 2,680 0.0000

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายประเวศ อิงคดาภา1 กรรมการ รับโอน 250,000 250,000 0.0031

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) รับโอน 200,000 200,000 0.0025

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์2 กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -
นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์ รองกรรมการผู้จัดการ ซื้อ 125,000 125,000 0.0015

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -
นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -
นายวรท ศักดิ์สุจริต รองกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

นางสาวรุจิรา ช่วยบ�ารุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

นายธิติพัฒน์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

หมายเหตุ : 1  นายประเวศ อิงคดาภา พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที ่

21 กุมภาพันธ์ 2562

  2  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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การกระท�าผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม
ในรอบปี 2562 ไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารกระท�าผิด 
ด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมท้ังไม่มีกรณีท่ีกรรมการลาออกจาก 
ต�าแหน่งเน่ืองจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดให้มีการรายงานสรุปผลการ
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการชุดย่อย
และคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการ 
กระท�าความผิดซ้ำ�

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ส�าหรับปี 2562 บริษัทเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ตลอดจน
เอกสารทีเ่ผยแพรต่อ่สาธารณะตามหลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีด ี
ของตลาดหลักทรัพย์ (CG Principle) อย่างครบถ้วน รวมทั้ง 
คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนนโยบายของ
บรษิทั แผนการด�าเนนิงาน ภารกิจ วิสยัทศัน์ และกลยุทธ์ของบรษิทั
และบรษิทัในเครอื เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ของ 
ส�านกังาน ก.ล.ต. และหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถึงสอดคลอ้งกับ 
หลัก CG Code ตามแนวทางของส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะเริ่ม
บังคับใช้ในปี 2562

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มกีารน�าหลกั CG Code มาปรบัใช ้
เพ่ือให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัท โดยได้จัดท�า 
แผนการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายที่เก่ียวข้อง โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2562 ไดพิ้จารณาอนมุตักิารทบทวน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิาร
ความเส่ียง ซึ่งก�าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ�าอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2562 ได้
พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยจรรยาบรรณใน
การด�าเนนิธุรกิจ จรรยาบรรณคูค่า้ จรรยาบรรณนักลงทนุสมัพันธ์ 
นโยบายการบัญชี การเงิน งบประมาณและภาษี นโยบายการ
บริหารงานบุคคล นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน และได้จัดให้ 
มีการทบทวนและจัดท�าแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย แนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูล แนวปฏิบัติ
ด้านการใช้ข้อมูลภายใน แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริต
คอรร์ปัชนั และแนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแสการกระท�าผดิ รวมทัง้ 
บริษัทมีแผนในการจัดท�าและ/หรือทบทวนจรรยาบรรณและ
นโยบายที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเพ่ือให้
มัน่ใจวา่บรษิทัและบรษิทัในเครอื ประกอบธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม  
มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไมล่ะเมดิตอ่ผูม้สีว่น 
ได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนในบริษัทสามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์เป้าหมายด้วยความย่ังยืน โดยได้เผยแพร่จรรยาบรรณ 
และนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท 
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CORPORATE 
SOCIAL 
RESPONSIBILITY

ความรบัผิดชอบตอ่สังคม 
บนแนวทางแหง่ความยั่งยนื

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ ดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการสร้างสมดุล
ระหว่างการดำาเนินงานอันมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล 
การรกัษาสิง่แวดลอ้ม และการสานสมัพันธ์อย่างใกลช้ดิกับชมุชน 
ที่อยู่แวดล้อมโรงไฟฟ้า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษทัและบรษิทัในเครอื จงึดำาเนินการเพ่ือความย่ังยืน
ท่ีครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม 
(Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรอือเีอสจ ี(ESG) ดว้ย
ความมุง่มัน่ทุม่เทกับการมสีว่นรว่มในการรกัษาสิง่แวดลอ้มใหไ้ด้
รับผลกระทบจากการดำาเนินกิจการของบริษัทน้อยท่ีสุด รวมถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ควบคู่กับการพัฒนาสังคม ชุมชน
โดยรอบ ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนการให้การสนับสนุน
เปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations 
Sustainable Development Goals: UNSDGs) ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อันได้แก่

เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้าที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงุทน มีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
บรษิทัและบรษิทัในเครอืมุง่มัน่ทีจ่ะสง่เสรมิการมพีลงังานสะอาด
ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และมีความเชื่อถือได้อย่างย่ังยืน 
ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเพ่ิมสัดส่วนของพลังงาน
สะอาดในการผสมผสานการใช้พลังงานของภูมิภาคและใน
ประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและ
เทคโนโลยี เพื่อให้ได้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
บริษัทและบริษัทในเครือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุมและย่ังยืน กอปรกับสร้างการจ้างงาน 
สำาหรับทั้งชายและหญิง รวมถึงแรงงานท้องถ่ินที่มีคุณค่าต่อ 
ทุกสังคมที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุน

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
บริษัทและบริษัทในเครือมีจุดยืนที่จะช่วยทำาให้เมืองและการ 
ตัง้ถ่ินฐานมคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั พรอ้มรบัความเปลีย่นแปลง 
และพัฒนาอย่างย่ังยืน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนน การขยาย
การขนสง่ พรอ้มกับความพยายามท่ีจะปกปอ้งและคุม้ครองมรดก
ทางวัฒนธรรม สนบัสนนุความชว่ยเหลอืทางการเงนิและวิชาการ

เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะรับรองแผนการผลิตและ
บริโภคที่ยั่งยืน โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม

ในการน้ี CKPower ได้กำาหนดนโยบายการบริหารจัดการความ
ย่ังยนืของบรษิทัและบรษิทัในเครอื ซึง่ไดป้ระกาศใชท้ัว่ท้ังองคก์ร 
เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุม
ประเดน็ท่ีชว่ยสรา้งการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิอย่างย่ังยืน เพ่ือเปน็ 
แนวปฏบิติัใหบ้รษิทั บรษิทัในเครอื กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน  
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน โดยมีกรอบ
นโยบายการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้
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1.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้องของประเทศ 
ที่ดำาเนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติในระดับสากล

2.  กำากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และมีจริยธรรมท่ีดี โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก

3.  คำานึงถึงการรกัษาความสมดลุท้ังทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำาเนินงาน 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

4.  สรา้งความตระหนักรูเ้ก่ียวกับนโยบายการบรหิารจดัการความ
ย่ังยืนของกลุ่มซีเค พาวเวอร์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน 
ส่งเสริมการนำาแนวปฏิบัติอย่างย่ังยืนไปประยุกต์ใช้เพ่ือ 
ลดผลกระทบจากการดำาเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain)

5.  นำานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ รักษา 
ส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ 
ที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

6.  ยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate 
Citizenship) ในการมีจิตสำานึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านทาง
ธุรกิจพลังงานสะอาดของกลุ่มซีเค พาวเวอร์เพ่ือมีส่วนร่วม 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะนำาไปสู่ความ
ยั่งยืนของส่วนรวม

ทั้งน้ี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มซีเค พาวเวอร์ทุกคน
มีหน้าท่ีสนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำาหนด

นอกจากนี ้ในป ี2562 บรษิทัยังไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานดา้นการบรหิาร
ความย่ังยืนองคก์ร ขึน้ตรงตอ่สำานกักรรมการผูจ้ดัการ โดยมหีน้าที่
จดัทำาแผนแมบ่ทดา้นความย่ังยืน จดักิจกรรมและประชาสมัพันธ์
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความย่ังยืนภายใน
องคก์รและสูส่าธารณชน พรอ้มกำาหนดเปา้ประสงคใ์นการบรหิาร
ความยั่งยืนขององค์กรไว้ 3 ด้านหลัก ดังนี้

สังคม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วน 
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบริษัทและบริษัท
ในเครือ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

จิกฐษรศเ

มคงัส

สิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างสมดุล
ระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อมและการ
ดำาเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจ
สง่เสรมิความย่ังยืนทางธุรกจิของบรษิทั 
และบริษัทในเครือผ่านการขยายการลงทุน 
ในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายพลังงาน 
สะอาดสู่ประเทศไทยและภูมิภาค 
อาเซียน เพ่ือร่วมสร้างความมั่นคงด้าน 
พลังงานให้แก่ภูมิภาค และเพ่ือสร้าง 
ผลตอบแทนท่ีดีและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
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นอกจากนี้  บริษัทยังได้จัดตั้งคณะทำางานด้านความย่ังยืน  
(CKPower Sustainability Working Team) ซึ่งประกอบไปด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติหลากหลายภายในองค์กร ได้แก่  
งานตรวจสอบภายใน งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งานบรหิารองคก์ร งานกำากับดแูลและกฎหมาย งานบรหิารความ
ย่ังยืน งานทรัพยากรบุคคล งานสิ่งแวดล้อม และงานวิศวกรรม  
คณะทำางานชุดนี้ ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
แนวทางการดำาเนินงาน ดัชนีชีวั้ดประสทิธิภาพ แผนงาน เครือ่งมอื 
เพ่ือความย่ังยืน และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วย 
ผลกัดนัรวมถึงตรวจตดิตามการดำาเนนิงาน ให้คำาแนะแนวในการ 
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนรายงานผลการ
ดำาเนินงานเพ่ือให้มั่นใจว่า การดำาเนินงานด้านความย่ังยืนน้ัน  

ไดส้อดผสานไปกับการดำาเนินธุรกิจของบรษิทัและบรษิทัในเครอื  
รวมท้ังมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และมีการสื่อสารที่ชัดเจน  
คณะทำางานชุดน้ีมีกำาหนดการประชุมไตรมาสละหนึ่งครั้ง พร้อม
รายงานผลการดำาเนินงานต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัท
ให้รับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงาน
ประจำาปีและรายงานความย่ังยืน เพ่ือให้เกิดการกำากับดูแลการ
บริหารธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล 
ซึ่งครอบคลุมดังนี้
• การกำากับดูแลกิจการที่ดี
• การจัดการและบริหารความเสี่ยง
• การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน

ประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญและกรอบการดำาเนินงาน

1.  การบริหารจัดการความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อมและ 
ผลการดำาเนินงานในปี 2562

  ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำาในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า ท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ผ่าน
กลยุทธ์นโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ เพ่ือสร้างเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกโครงการท่ีบริษัท
เข้าไปลงทุน ล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
บรษิทัมุง่เนน้ลงทุนในโครงการพลงังานไฟฟ้าสะอาด พลงังาน
หมุนเวียนท่ีสร้างมลภาวะน้อยท่ีสุด และใช้ทรัพยากรใน
ขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น  
การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน ้ำ� โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
และโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น บริษัท
ยังเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ระดับสากล ตลอดจนควบคุมให้โรงไฟฟ้าของบริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อกำาหนดด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ รวมถึง 
หลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟ้ืนฟู 
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดุลและการเติบโต
ของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน นอกจากน้ี บริษัทได้ให้ความสำาคัญในเรื่องความ 
รับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
จงึกำาหนดมาตรการปอ้งกันอนัตรายตา่งๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนทัง้ใน
พ้ืนที่โรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยทุกโครงการ  
มีการกำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าว 
เปน็ประจำา พรอ้มนำาระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล เชน่  
ISO 9001:2015 OHSAS 18001:2007 และ ISO 14001:2015  
มาใช้ในการบริหารจัดการท้ังกระบวนการผลิตไฟฟ้าและ 
กระบวนการซอ่มบำารงุ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการดำาเนนิงาน 
ของธุรกิจ โดยป ี2562 บรษิทัไมไ่ดร้บัรายงานการเกิดอบุติัเหตุ
หรอืเหตกุารณ์ท่ีทำาให้สง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่ชมุชน และ/หรอื 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า บริษัทและบริษัทในเครือ 
ได้ดำาเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือความย่ังยืนด้าน 
สิ่งแวดล้อมโดยสรุป ดังนี้
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กว่าร้อยละ 75 ของไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทย 
ผลิตจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภท 
ทรพัยากรทีใ่ช้แล้วหมดไป ในขณะทีไ่ฟฟ้าพลงันำ้�
เป็นพลงังานหมนุเวียน ปราศจากการใช้เชือ้เพลงิ 

อาศัยความต่างระดับของนำ�้และการไหลของนำ�้เท่านั้น จึงไม่ม ี
ความร้อนเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และสามารถลด 
ก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อหน่วยไฟฟ้า 
(kWh) เมื่อเทียบแล้ว โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรีผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 
อยู่ท่ี 7,600 ล้านหน่วยไฟฟ้าต่อปี มีความสามารถในการลด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งเท่ากับ 
การดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากป่าไม้ประมาณ 2.1 ล้านไร่ 
ในทุกๆ ปีของการผลิตไฟฟ้าพลังนำ�้จากไซยะบุรี (ข้อมูลอ้างอิง
จาก : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติและสถาบันปลูกป่า ปตท.)

ปี 2562 เป็นปีท่ีโรงไฟฟ้าพลังนำ้� ไซยะบุรีดำาเนินการก่อสร้าง 
แล้วเสรจ็และเดนิเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้าครบทัง้ 7 เครือ่ง จำานวน 
1,285 เมกะวัตต์ เพ่ือเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date: COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) อย่างเป็นทางการ เมือ่วนัท่ี 29 ตลุาคม ทีผ่่านมา โรงไฟฟ้า 
แห่งน้ีเรยีกได้ว่าเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าแห่งความย่ังยืนบนแม่นำ�้โขง  
โดยได้ดำาเนินการออกแบบและวางแผนก่อสร้างโดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อกำาหนด และพันธสัญญาที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด
เพ่ือมุง่มัน่จะดำาเนินการบนความย่ังยนื (Sustainable Operation) 
โดยสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ได้รับ

การออกแบบโดยใช้วิศวกรรมศาสตร์ชั้นเยี่ยมด้านไฟฟ้าพลังนำ้า

แม่นำา้โขงแม่นำา้สายหลกัของเอเชยี เป็นพ้ืนทีท่ีม่คีวามหลากหลาย 
ทางชวีภาพสงู เป็นทัง้แหล่งนำา้ แหล่งพันธ์ุปลา พันธ์ุพืช เป็นแหล่ง 
ความมั่นคงทางอาหาร หล่อเล้ียงวิถีชีวิต และบ่อเกิดประเพณี
วัฒนธรรม สิ่งบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่นำ้าสากล
แห่งนี้ นอกจากปลาน้อยใหญ่กว่าพันชนิดแล้ว ยังมีสัตว์อีก
มากมาย ทัง้สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม สตัว์เลือ้ยคลาน นก และพันธ์ุพืช
ต่างๆ ความหลากหลายน้ีส่งผลโดยตรงต่อความอดุมสมบรูณ์ของ
ดิน นำ้า และอากาศ ให้ประโยชน์กับผู้คนที่อาศัยในลุ่มแม่นำ้าโขง
สืบตลอดมา ด้วยระยะที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรีอยู่ห่าง 
จากปากแม่นำ้าโขงก่อนไหลลงสู่ทะเลเป็นระยะทางประมาณ 
1,900 กิโลเมตร และมีประชาชนท่ีต้องใช้ประโยชน์ส่วนท้ายนำ้า 
4 ประเทศ ได้แก่ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม บริษัทจึงนำา 
ข้อกังวลและข้อห่วงใยจากประเทศท้ายนำา้ในเรือ่งของจำานวนปลา 
และการระบายตะกอนที่พัดพามากับนำ้าในช่วงนำ้าหลาก ที่อาจ 
ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มนำ้าโขงมาพิจารณา 

โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี ถูกออกแบบและพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ตามคำาแนะนำาของผูเ้ชีย่วชาญจากทีป่รกึษา 
ระดบัโลกจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ Pöyry Energy Limited,  
AF-Consult Ltd. จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Compagnie  
Nationaledu Rhône (CNR) จากประเทศฝรั่งเศส และทีมกรุ๊ป 
จากประเทศไทย นอกจากนี ้ยังได้ปรกึษาและได้รบัคำาแนะนำาจาก
คณะกรรมาธิการแม่นำา้โขง (Mekong River Commission-MRC) 
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อย่างใกล้ชิด ในประเด็นข้อห่วงใยที่สำาคัญ เช่น การพัฒนาระบบ
ทางปลาผ่านแบบผสม และการระบายตะกอน โดยคำานึงถึง
ด้านการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในลำานำ้าและปริมาณ
การไหลของกระแสนำ้าในแม่นำ้าโขงด้วย จึงได้ประยุกต์ใช้หลัก
วิศวกรรมศาสตร์สากลในการออกแบบประตูระบายนำ้าและ
ตะกอน ระบบทางปลาผ่าน และระบบการเดินเรือ เพ่ือป้องกัน 
หลีกเลี่ยง และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ให้ได้มากที่สุด

บริษัทได้ลงทุนเพ่ิมเติมเป็นจำานวน 19,400 ล้านบาท เพ่ือศึกษา
และออกแบบโรงไฟฟ้าพลงันำา้ ไซยะบรุใีห้ตอบโจทย์ประเดน็เรือ่ง 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยท่ีสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ปลา  
ตะกอน และความปลอดภยัของโรงไฟฟ้า ปลาถือเป็นทรพัยากรหลกั 
ที่สำาคัญของผู้คนริมฝั่งนำ้าโขง มีความสำาคัญทั้งในการดำารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพ บริษัทพร้อมด้วยทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อม  
ผู ้ชำานาญการด้านประมง รวมทั้งชาวประมงท้องถ่ินและทีม
ที่ปรึกษาผู ้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมปลาในสาขาต่างๆ  
ดำาเนินการศึกษาเก็บข้อมูลพบว่า วงจรชีวิตของปลานำ้าโขงมี
การอพยพทั้งตามนำ้าและทวนนำ้า ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในวงจรชีวิต  
ปลาท่ีตวัโตเตม็วัยในลำานำา้โขงเมือ่ถึงฤดูวางไข่ ปลาจะมพีฤตกิรรม 
ว่ายทวนนำ้าย้ายจากแหล่งที่อยู่เดิมเพ่ือไปยังแม่นำ้าสาขาต่างๆ 
ในลำานำา้โขงหากระแสนำา้ทีส่งบนิง่ในการวางไข่ ก่อนท่ีจะกลายเป็น 
ลูกปลาที่มีความแข็งแรง จึงเริ่มการว่ายเข้าสู ่ลำานำ้าสายหลัก  
โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรีจึงได้ออกแบบระบบทางปลาผ่าน  

(Fish Passing Facilities) เป็นระบบทางปลาผ่านแบบผสม  
(Multi-System Fish Passages)

ระบบทางปลาผ่านแบบผสม (Multi-System Fish Passages) 
สำาหรับปลาว่ายทวนนำ้า ประกอบด้วยช่องทางปลาเข้าที่มีหลาย
ช่องทาง (Multi-Fish Entrance) ทางปลาผ่าน (Fish Ladder) มช่ีอง 
ปลาความกว้าง 3 ขนาด คอื 0.5, 1.0 และ 1.5 เมตร ตลอดระยะทาง  
460 เมตร ทางปลาผ่านยังถูกออกแบบให้มีความลาดชันเฉลี่ย 
1.2 เปอร์เซ็นต์ คือในระยะทางราบ 1 เมตร จะเพิ่มความลาดชัน 
เพียง 1.2 ซม. นำ้าท่ีผ่านเข้าสู ่ช่องที่มีขนาดต่างกัน เกิดเป็น 
ความแรงของกระแสนำ้าต่างกัน ซึ่งมีความใกล้เคียงธรรมชาต ิ 
เพ่ือดงึดดูปลาในแต่ละขนาดให้ว่ายด้วยความเรว็ท่ีต่างกันออกไป  
วิธีนี้ช่วยลดจำานวนปลาใหญ่กินปลาเล็ก และช่องยกระดับปลา  
(Fish Lock) จำานวน 2 หน่วย จะทำางานสลับกันเพ่ือให้ได ้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการนำาปลาผ่านไปสู ่ เหนือนำ้าได้  
เทคโนโลยทีีบ่รษิทัเลอืกใช้ช่วยให้ฝงูปลามโีอกาสในการรอดชวิีต 
มากท่ีสุดและกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด โดยฝูงปลาจะถูก 
ปรับระดับข้ึนมาพร้อมกับนำ้า เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบ 
ทางปลาผ่านแบบผสมนี้เป็นแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
พฤติกรรมปลาในแม่นำ้าโขง หรือกล่าวได้ว่าระบบทางปลาผ่าน  
ณ โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรีน้ีถูกออกแบบให้สอดแทรกใน 
ทุกส่วนของโครงสร้างหลัก ตั้งแต่ทางเดินเรือ ประตูระบายนำ้าล้น  
(Spillway) เกาะกลางนำา้ (Intermediate Block) ไปจนถึงด้านหน้า 
โรงไฟฟ้าซึ่งมีอุโมงค์สำาหรับปลาขนาดใหญ่และมีกังหันนำ้า 
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ผลติไฟแบบแนวต้ัง ชนิด Kaplan Turbine 5 ใบพัด ทีถู่กออกแบบมา 
เป็นมิตรต่อปลา (Fish Friendly Turbine) มีความเร็วของ 
รอบหมนุช้า รวมทัง้มช่ีองว่างระหว่างใบพัดมากกว่ากังหนัชนดิอืน่  
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าปลาสามารถว่ายผ่านไปได้โดยมีอัตราการ 
รอดชีวิตสูง

นอกจากนี้  บริษัทยังได้กำาหนดโซนห้ามจับปลาข้ึน (Fish  
Conservation Zone) อีกด้วย เพ่ือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ปลาในแม่นำ้าโขง และยัง 
ก่อต้ังศูนย์อนุบาลปลานำ้าโขงเพ่ือทำาการศึกษาและพัฒนาเพ่ือ
สิ่งท่ีดีท่ีสุดในการคงไว้ซึ่งทรัพยากรปลานำ้าโขง โดยอนาคตอาจ
พัฒนาเป็นสถานศึกษาและเพาะพันธุ์ปลานำ้าโขง

สิง่ท่ีโรงไฟฟ้าพลงันำา้ ไซยะบรุใีห้ความสำาคญัไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน 
ก็คือเรื่องของการระบายตะกอน ท่ีมีผลอย่างมากต่อระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพของแม่นำ้าโขง ไม่ว่าจะเป็น 
กรวด หนิ ดนิ ทราย ทีม่ากบันำา้หลาก ซึง่จะเป็นแหล่งหลบภยั เป็น
อาหารของสัตว์นำ้า และแร่ธาตุต่างๆ ท่ีมากับตะกอนจะไหลไป 
ทับถมกันเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดี ให้คุณต่อการเพาะปลูกของ
ผู ้คนที่อาศัยตลอดริมฝั ่งโขง ทีมผู ้ออกแบบโรงไฟฟ้าพลังนำ้า
ไซยะบุรีได้ทำาการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือประเมินปริมาณและ

ลักษณะของตะกอนต่างๆ ในลำานำ้า เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การออกแบบโครงสร้างประตูระบายตะกอนที่มีความแข็งแรงสูง  
และมีลักษณะเฉพาะ ส่งผลให้ตะกอนทุกชนิด ทุกขนาดสามารถ
ระบายผ่านโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรีไปได้ เสมือนว่า
ไม่มสีิง่กีดขวาง เปรยีบได้กับการไหลของกระแสนำา้ตามธรรมชาติ  
ส่วนท่ีเป็นโรงไฟฟ้า (Powerhouse) ใช้พ้ืนที่เพียงครึ่งเดียวของ 
โครงสร้างหลกั คัน่กลางด้วยเกาะกลางนำา้ (Intermediate Block)  
ก่อนจะไปถึงพ้ืนที่ของประตูระบายนำ้า (Spillway) และประตู
ระบายตะกอน (Low Level Outlet) ท่ีติดตั้งเรียงรายไว้ทั้งหมด 
11 บาน ทำาหน้าที่สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการนำ้า  
รักษาระดับนำ้าเหนือโรงไฟฟ้าไว้ให้คงท่ีในระดับ 275 เมตร
เหนือระดับนำ้าทะเลปานกลาง เพ่ือประโยชน์ของการผลิตไฟฟ้า  
สามารถระบายนำา้ได้สงูสดุ 47,500 ลกูบาศก์เมตร/วินาที ลดความ 
รุนแรงจากภัยธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ทำาอีกหน้าท่ีหนึ่งคือ
ระบายตะกอนแขวนลอยท่ีถูกพัดพามากับกระแสนำ้า และ 
ตะกอนหนักท้องนำ้า จึงมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าไซยะบุรีไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเดินทางของตะกอนจากเหนือนำ้าลงสู่ท้องนำ้า

การออกแบบประตูระบายตะกอนทั้ง 11 บาน นอกจากความ 
แข็งแรงแล้ว ยังมีลักษณะเฉพาะคือสามารถระบายตะกอนได ้
ทัง้ 2 ระดบั แบ่งเป็นประตูระบายตะกอนระดบัผวินำา้ (Surface Gate)  
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กิจกรรม Hero! Solar Zero Waste
เมือ่วันท่ี 19 กันยายน 2562 บรษิทัรว่มกับบรษิทั บางเขนชยั จำากัด 
บริษัทในเครือ จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม “เฮือนเคียงโฮง (ไฟฟ้า)” 
ภายใต้แนวคิด “Hero! Solar Zero Waste” เพ่ือปลูกจิตสำานึก 
ให้แก่เด็กนกัเรยีนใหรู้จ้กัการรกัษาสิง่แวดลอ้มและแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ตำาบลเมืองปัก อำาเภอ
ปักธงชัย นครราชสีมา ซึ่งต้ังอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์  
ในการจัดกิจกรรมครั้งน้ี มีพนักงานอาสาสมัครของบริษัท
ประมาณ 60 คน ร่วมทำากิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเก่ียวกับ
พลังงานสะอาด การคัดแยกขยะ และการนำาขยะรีไซเคิลกลับ
มาใช้ใหม่อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบคอมพิวเตอร์ 
จำานวน 15 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ให้แก่โรงเรียนเพ่ือเป็นการ 
ส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ในด้านการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย

บริษัท บางเขนชัย จำากัด

ขนาด 19x21 เมตร จำานวน 7 บาน เป็นทางพัดพาตะกอน
ผิวนำ้าให้ไหลไปพร้อมนำ้าล้นให้ได้อย่างสะดวก ขณะท่ีระดับ
ความลึกระดับท้องนำ้าได้รับการออกแบบให้มีช่องประตูระบาย
ตะกอนขนาด 12x16 เมตร จำานวน 4 บาน เรียกว่า Low Level  
Outlet เพ่ือระบายนำ้าไปพร้อมกับตะกอนขนาดใหญ่ที่มีนำ้าหนัก 
บริเวณท้องนำ้าให้ผ่านไปได้ นอกจากน้ี บานประตูระบายนำ้า 
ยังสามารถปรับระดับความสูงตำ่าเพ่ือรองรับและควบคุมการ
ระบายนำ้าและระบายตะกอนที่มากับแม่นำ้าโขงท่ีปริมาณ 
แตกต่างกันในแต่ละฤดกูาล อย่างไรก็ตาม ด้วยความต่างของระดบั 
เหนือนำ้าและท้ายนำ้าที่ 30 เมตร การเปิดบานประตูระบายนำ้า 
ในช่วงนำ้าหลากจะมีความแรงของนำ้าสูง ซึ่งมีผลต่อการกัดเซาะ
ตลิ่งท้ายนำ้าได้ ดังนั้น ทีมวิศวกรจึงออกแบบโครงสร้างพ้ืนท่ี
รองรับนำ้าและช่วยปรับความแรงนำ้าให้กลับมาสู่สภาพใกล้เคียง 
ธรรมชาติ เรียกว่า แอ่งสลายพลังงาน (Stilling Basin) ทำาหน้าที่ 
รับพลังงานตกกระทบของนำ้าที่ปล่อยจากประตูระบายนำ้า 

(Spillway) ป้องกันไม่ให้กระแสนำ้ากระแทกลงสู่ลำานำ้าโดยตรง 
ออกแบบและเพ่ิมปริมาตรคอนกรีตให้หนาและสูงข้ึนแทนท่ี 
ท้องนำ้า พ้ืนท่ีของอ่างสลายพลังงานมีช่วงโค้งรับแรงของนำ้าท่ี 
ม้วนตวัอยูใ่นอ่างจนลดความแรงลง ก่อนจะกระจายตวัไปรวมกับนำา้ 
ท้ายนำ้าและไหลลงสู่แม่นำ้าโขงโดยไม่กัดเซาะตลิ่ง เป็นการรักษา 
สภาพตลิ่งช่วงท้ายนำ้าให้คงธรรมชาติดั้งเดิมไว้ให้ได้มากท่ีสุด  
ทัง้น้ี การดำาเนินงานตัง้แต่ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง ภายหลงั 
ส้ินสุดการก่อสร้าง และภายหลังการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
อย่างเป็นทางการ ทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทยังคงติดตาม 
ข้อมูลของแม่นำ้าโขง ท้ังส่วนที่อยู่เหนือโรงไฟฟ้า ไล่ไปสู่ท้ายนำ้า 
ของโรงไฟฟ้าเพ่ือเปรียบเทียบการระบายตะกอนอย่างต่อเนื่อง  
โดยวางแผนตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวัดตะกอนท่ีผ่านโรงไฟฟ้าพลงันำา้ 
ไซยะบุรีแบบตามเวลาจริง (Real Time) ในต้นปี 2563 เพ่ือให ้
มั่นใจได้ว่า โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรีให้ความสำาคัญกับการผลิต
ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
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กิจกรรมปลกูตน้ไม้เนือ่งในวนัตน้ไม้แหง่ชาตขิอง สปป.ลาว
เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี  
จำากัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติของ  
สปป.ลาว ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ 
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว โดยปลูกต้นพะยูง (Siamese  
Rosewood) จำานวน 100 ต้น และต้นยางนา (Yang) จำานวน 100 ตน้  
บริเวณลานข้างสนามฟุตบอล เนื่องจากต้นพะยูงเป็นไม้มงคล 
ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง นิยมนำามาใช้ทำาเครื่องเรือน เกวียน 
เครื่องกลึงแกะสลัก หวี ไม้เท้า ด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ หรือแม้แต่ 
ทำาเคร่ืองดนตรี นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรได้ ต้นพะยูง 
ยังจดัเปน็ไมม้งคลทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งอาคาร หรอืก่อฐานประดษิฐ์

ถาวรวัตถุต่างๆ ซึ่งคนไทยได้จัดลำาดับ “พะยูง” ให้อยู่ใน 9 ชนิด 
ไม้มงคลที่ปลูกไว้ในบ้าน ส่วนต้นยางนาเป็นหนึ่งในพันธ์ุไม้  
ซึ่ งกำาลังสูญหายไปจากระบบป่าของไทย ยางนาเป็นไม้
อเนกประสงค์ แทบทุกส่วนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2454 ได้ให้
ความสำาคัญของไม้ยางนาเท่าเทียมกับไม้สัก ยางนาให้มูลค่า 
ทางเศรษฐกิจมาก เมือ่มอีายุ 20 ป ีจะมมีลูคา่ 15,000-20,000 บาท  
เทา่กบัมมีลูคา่เฉลีย่วันละ 8 บาท หากปลกูยางนาไว้ 100 ตน้ จะม ี
รายได้วันละ 800 บาท เดือนละ 24,000 บาท เฉล่ียปีละ 288,000 บาท

ในการนี้ บริษัทจะได้วางแผนเรื่องการปลูกป่าอย่างเป็นระบบ  
ณ พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในปตีอ่ๆ ไป เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัและบรษิทั
ในเครือมีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจแก่ทุกสังคมทุกที่ที่บริษัทเข้าไปลงทุน

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด

บริษัทได้ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่อย่าง 
ต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศ ณ บรเิวณต่างๆ โดยรอบท่ีตัง้โครงการ จำานวน  
6 จุด ได้แก่ วัดคลองพุทรา วัดชุมพลนิกายาราม บ้านบางกระสั้น  
วัดวิเวกวายุพัด โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และบ้านคลองพุทรา  
การตดิตามตรวจสอบคณุภาพจากปล่องระบายอากาศ การตดิตาม 
ตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป การติดตามตรวจสอบระดับเสียง 
ในสถานที่ทำางาน เส้นระดับของเสียง (Noise Contour) โดยมี
ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง (Leq(8)) และการติดตามตรวจสอบ 
คณุภาพนำา้ ซึง่จากการตดิตามตรวจสอบคณุภาพทางสิง่แวดล้อม
ดังกล่าวข้างต้น ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด
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  เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ที่เข้มแข็งย่ิงข้ึนกับชุมชนโดยรอบ 
โรงไฟฟ้า ในปี 2562 บริษัทจึงจัดกิจกรรม “เฮือนเคียงโฮง (ไฟฟ้า)”  
กิจกรรมสานสัมพันธ์แบบย่ังยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้กับชาวบ้านบริเวณรอบโรงไฟฟ้าในเครือของ CKPower 
และยังไดด้ำาเนนิกิจกรรมอืน่ๆ โดยยึดหลกัการเปน็พลเมอืงทีด่ ี
ของสงัคม (Good Corporate Citizenship) ในการมจีติสำานกึ
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของกลุ่ม 
ซเีค พาวเวอร ์เพ่ือมสีว่นรว่มในการยกระดบัคณุภาพชวิีตของ
ชุมชน อันจะนำาไปสู่ความย่ังยืนของส่วนรวมผ่านกิจกรรม 
และโครงการต่างๆ ดังนี้ 

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแก่ชุมชนและโรงเรียน กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมส่งมอบของเครื่องใช้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด

2.  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ย่ั ง ยื น ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ 
ผลการดำาเนินงานในปี 2562

  บรษิทัรว่มพัฒนาชมุชนและสงัคมมาโดยตลอด และตระหนัก
ถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรภาคธุรกิจไทย 
ดำาเนินธุรกิจด้วยสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย่ังยืนจึง
อยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง เติบโตอย่าง
ย่ังยืน เพ่ือมสีว่นรว่มพัฒนาประเทศใหเ้จรญิรดุหนา้ นอกจาก
การคำานึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมได้รับผ่านการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำานึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทาง
สงัคมอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมสำาหรบัชมุชน
บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาของชุมชนใกล้เคียง และปลูกฝังสำานึกการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะของพนักงาน
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กิจกรรมชุมชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
เพ่ือสานสมัพันธ์กบัชมุชนรอบโรงไฟฟ้าให้แนบแน่นย่ิงขึน้ บรษิทั
ได้จัดกิจกรรมชุมชนเย่ียมโรงไฟฟ้าขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชน 
ได้สัมผัสการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เกิดความมั่นใจและ 
แลกเปลี่ยนข้อห่วงใย รวมทั้งให้ความรู้ด้านการตรวจวัดแก่ 
ชุมชนอีกด้วย

หมู ่บ ้านโยกย้ายหมู ่บ ้านหยับย้าย (Resettlement &  
Relocation)
บรษิทัได้ดำาเนนิการดแูลประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ 612 ครวัเรอืน 
ใน 15 หมูบ่า้น ประกอบไปดว้ย 6 หมูบ่า้นในแขวงไซยะบรุ ีและอกี  
9 หมู่บ้านในแขวงหลวงพระบาง ซึ่งเดิมอยู่อาศัยริมสองฝ่ังโขง 
โดยไดด้ำาเนินการโยกย้ายถ่ินฐานของประชาชน พรอ้มท้ังยกระดบั 
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแผนการ 
โยกย้ายและฟ้ืนฟูความเป็นอยู่ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สปป.ลาว โดยมีการปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาโครงการ เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลกลางและ 
หนว่ยงานทอ้งถ่ิน ประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ และผูม้สีว่นไดเ้สยี
กับโครงการทุกกลุม่อย่างใกลช้ดิ ซึง่สามารถสรปุผลการดำาเนนิการ 
ได้ดังนี้
• 7 หมู่บ้านโยกย้าย จัดสรรที่ดิน พร้อมที่อยู่อาศัยใหม่ 
 โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค โดยการนำา 
 หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่จะทำาการสร้างโรงไฟฟ้า 
 มารวมกันเปน็หมูบ่า้นทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ เพ่ืองา่ยตอ่การพัฒนา 
 มากขึ้น
• 8 หมูบ่า้นหยับย้าย จากการยกระดบัน้ำ� บางพ้ืนท่ีของหมูบ่า้น 
 มีระดับน้ำ�สูงเท่าระดับน้ำ�ในช่วงฤดูน้ำ�หลาก จึงย้ายหมู่บ้าน 
  จากที่ลุ่มให้สูงขึ้นมาพ้นเขตน้ำ�ท่วมถึง 

  บริษัทมีส่วนร่วมพัฒนาให้หมู่บ้านเล็กๆ ที่กระจายตัวและ 
ตั้งอยู่ห่างไกลด้วยลักษณะทางภูมิประเทศให้กลายมาเป็น
ชุมชนใหญ่ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

สภาพความเป็นอยู่ก่อนการโยกย้าย

สภาพความเป็นอยู่หลังการโยกย้าย

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด
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• สร้างบ้านใหม่ 663 หลัง พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า  
 น้ำ�ประปา และเส้นทางคมนาคม 
• ค่าตอบแทนเพ่ือชดเชยการสูญเสียท่ีดินทำากิน และรายได้ 
 จากท่ีดินเดิม รวมทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือในช่วงท่ียังไม่มี 
 รายได ้โดยดำาเนนิการจา่ยตรงให้แก่ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ รวมท้ัง 
 ชดเชยอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
• โปรแกรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 22 รายการ 
 สำาหรับประชาชนทีถู่กย้ายมาและประชาชนในพ้ืนทีเ่ดมิ ไดแ้ก่  
 อาชีพที่เก่ียวกับการเกษตร 10 ประเภทและอาชีพนอกภาค 
 เกษตร 12 ประเภท แตล่ะครอบครวัจะสามารถประกอบอาชพี 
  ได้มากกว่า 1 อาชีพ

  บริษัทได้เข้าไปร่วมส่งเสริมการเลี้ยงตนเองได้อย่างย่ังยืน 
ในชุมชนด้วยการจัดสรรพ้ืนท่ีเกษตรกรรมให้แต่ละครัวเรือน 
ปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด เพาะพันธุ์ปลา เลี้ยงไก่ หมู เพื่อใช้ 
เน้ือและไข่ยังชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับนำาไป 
แลกเปลี่ยนหรือขายหากมีปริมาณเกินความต้องการบริโภค

• โปรแกรมฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยู่หลังการโยกย้ายหยับย้าย 
  (Livelihoods Restoration Program) 

  บริษัทมีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน เช่น ซ่อมรถ 
จักรยานยนต์ ตัดผม เพ่ือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

•  ตรวจสอบรายได้ครัวเรือน 

  รฐับาล สปป.ลาว ไดม้กีารแตง่ตัง้เจา้หน้าทีจ่าก 2 กระทรวง คอื  
กระทรวงพลงังานและบอ่แร ่และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือติดตามผลการดำาเนินงานทุกไตรมาส  
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 รายได้ครัวเรือนอยู่สูงกว่า 
ขีดความยากจนตามที่ สปป.ลาว กำาหนด 633 ครัวเรือน จาก  
663 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ที่พ้นขีดความยากจน 
หรอืมรีายไดไ้มน้่อยกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงรายได้ 
ครัวเรือนน้ีจะได้รับการตรวจสอบอย่างตอ่เนือ่ง โดยมเีปา้หมาย 
ที่ทุกครัวเรือนหลุดพ้นจากขีดความยากจนร้อยละ 100

หน่ึงในตัวอย่างแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ได้แก่ บ้านนาต่อใหญ่ 
ซ่ึงเป็นหมู่บ้านโยกย้ายต้นแบบท่ีสามารถหลุดพ้นจากเส้น 
ทุกข์ยากได้สำาเร็จ หมู่บ้านนาต่อใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า 
พลังน้ำ�ไซยะบุรี 35 กิโลเมตร โยกย้ายจากบ้านห้วยซุยเดิม 
มาตัง้อยู่ใกลเ้มอืงไซยะบรุเีพียง 4 กิโลเมตร เริม่โยกยา้ยในป ี2555 
มีการส่งเสริมอาชีพ การปูพ้ืนฐานสาธารณูปโภค มีผลิตภัณฑ์ที่ 
สร้างรายได้ให้ชาวบ้านหลากหลายประเภท อาทิ การเลี้ยงหมูดำา 
การทำาส้มปลา และการทอผ้า
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ตัวอย่างครัวเรือนที่สามารถหารายได้จากการส่งเสริมอาชีพที่บริษัทสนับสนุน ณ หมู่บ้านนาต่อใหญ่

อาชีพ รายได้ การมีส่วนร่วมของบริษัท

เลี้ยงหมูด�า ทำารายได้มากที่สุดต่อวัน 1.5 ล้านกีบต่อวัน สอนอาชีพ

ส้มปลา ทำารายได้กิโลกรัมละ 40-50 พันกีบ  
รายได้เฉลี่ย 3 ล้านกีบต่อเดือน

สอนอาชีพ

ทอผ้า ทำารายได้เมตรละ 1,000 บาท สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยบริษัท 
รับซื้อเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก 
ในงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ

กิจกรรมปันน�้าใจช่วยเหลือชาวเมืองนาน สปป.ลาว
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ�ไซยะบุรีร่วมกับบริษัท มอบถุงยังชีพพร้อมด้วย
สิ่งของเคร่ืองใช้ที่จำาเป็นประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารสำาเร็จรูป 
น้ำ�ดืม่ ยารกัษาโรค และผา้หม่ ใหกั้บชาวบา้นเมอืงนาน สปป.ลาว  
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักและน้ำ�หลากล้นเข้าท่วม 
บ้านเรือนประชาชนจำานวน 358 ครัวเรือน ณ ห้องการเมืองนาน  
แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2562 
ในการนี ้บรษิทัมุง่เน้นการบรรเทาทกุขจ์ากภัยน้ำ�ทว่มอย่างย่ังยืน
โดยส่งทีมวิศวกรสาขาโยธาและธรณีวิทยา รวมท้ังที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่สำารวจร่วมกับทางเจ้าหน้าท่ี
รัฐบาลลาวภายหลังน้ำ�ท่วม เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ หาสาเหตุ 

ของปัญหาน้ำ�ท่วมเฉียบพลันและน้ำ�ป่าหลาก กำาหนดมาตรการ
โดยใช้องค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคทางด้านวิศวกรรมประเมิน
สาเหตุและเสนอแผนมาตรการป้องกันผลกระทบจากเหตุ 
น้ำ�หลาก เพ่ือเป็นแนวทางการลดโอกาสเกิดน้ำ�ท่วมเฉียบพลัน
รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดน้ำ�ท่วม น้ำ�ป่าไหลหลากใน 
อนาคต มุ่งเน้นการแก้ท่ีสาเหตุและการลดปัญหาแบบย่ังยืน  
ลดการใชจ้า่ยงบประมาณของรฐับาลลาวในการดำาเนินการฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซมภายหลังน้ำ�ท่วม เมืองนานอยู่ในแขวงหลวงพระบาง 
มีเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนท่ีฝั่งซ้ายแม่น้ำ�โขง ซึ่งอยู่
ด้านเหนือน้ำ�ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�ไซยะบุรีไป 40 กิโลเมตร  
ถือได้ว่าเป็น “บ้านใกล้เฮือนเคียง” กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรี 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

02
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562138



กิจกรรม Run as One
การจัดกิจกรรม Run as One เป็นการชักชวน 
ให้พนักงานในกลุ่มบริษัทหันมาออกกำาลังกาย  
ใส่ใจสขุภาพโดยร่วมว่ิงเพ่ือรวบรวมเงนิบรจิาค 
มอบให้กับมูลนิธิเพ่ือสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาล 
ราชวิถี ในการว่ิงครบรอบในแต่ละรอบนักว่ิงจะได้รับสายรัด 
ข้อมือ (ริสแบนด์) มาหนึ่งเส้น โดยริสแบนด์เส้นนั้นจะแทน 
เงินบริจาคจำานวน 165 บาท ทำาให้พนักงานหลายคนมุ่งมั่นที่จะ 
ว่ิงให้ได้หลายๆ รอบเพ่ือให้ได้ริสแบนด์หลายๆ เส้น เพราะเขา 
รู้ว่าศักยภาพของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนในการ 
ผ่าตัดเพ่ือช่วยเหลือเด็กๆ ท่ีต้องการผ่าตัดหัวใจได้ เมื่อกิจกรรม 
เสร็จสิ้น หมดเวลา 1 ชั่วโมง CKPower Group ว่ิงได้ทั้งหมด  
1,917 รอบ คิดเป็นเงนิมลูค่า 316,305 บาท รวมกับเงนิท่ีพนกังาน
และผู้บริหารสมทบเพ่ิมทั้งหมดรวมเป็นมูลค่า 350,000 บาท 
โดยการผ่าตัดโรคหัวใจในเด็กแต่ละคนนั้นจะใช้เงินประมาณ 
30,000-50,000 บาท
 
ที่มาของกิจกรรม “Run as One” และมูลค่าของริสแบนด์ มูลค่า 
เส้นละ 165 บาทนั้น ได้แก่ “เลข 1 คือการรวมกันเป็นหนึ่ง เลข 6  

คือการรวมกันของกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด 
(มหาชน) บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด บริษัท ไฟฟ้านำ้างึม 2  
จำากัด บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด บริษัท บางเขนชัย 
จำากัด และบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด ส่วนเลข 5  
คือแนวคิดของค่านิยมองค์กรทั้งห้า (Coaching and Learning,  
Accountability, Work Ethics, Teamwork และ Adaptability)”  
กิจกรรมน้ีได้ช่วยผู้ป่วยเด็กผ่าตัดหัวใจเป็นท่ีเรียบร้อย และ 
สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเด็กท่ัวไป จำานวนรวม  
11 ราย ซึง่ประกอบไปด้วยเดก็ชาวลาว 1 ราย และชาวไทยอกี 10 ราย

กิจกรรมปล่อยปลาลงโขง (Happy Fish)
บริษัทร่วมกับโรงไฟฟ้าในเครือ จัดกิจกรรม “Happy Fish” ปลา
ลงโขง...โรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรี ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรี 
แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้บริหารและพนักงาน สร้างจิตสำานึกในการทำาความดีร่วมกัน 
สถานทีใ่นการจดักิจกรรม Happy Fish คอื “วังปลา” บรเิวณเหนือน้ำ� 
โรงไฟฟ้าพลงัน้ำ� ไซยะบรุ ีจดุทีม่ปีลาชกุชมุแห่งนีผ้า่นพิธีบวชปลา 
เพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุปลาท้องถ่ิน เพ่ือให้ปลาท่ีเป็นทรัพยากร 
สำาคัญได้เจริญเติบโตและคงอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนใน 
ลุ่มน้ำ�โขงต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูล 
การปล่อยปลาและพันธ์ุปลาท่ีเหมาะสมจากนักวิชาการประมง  
ท่ีปรึกษาและวิศวกรสิ่งแลดล้อมผู้ชำานาญการ และปลาทั้งหมด 
ทีป่ลอ่ยลงวังปลาเปน็ปลาน้ำ�โขงโดยเฉพาะซึง่ไดร้บัการสนับสนนุ
พันธุ์ปลาจากกรมประมงลาว

ด้วยเหตุท่ีกล่าวมาน้ี จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� 
ไซยะบรุไีมไ่ดแ้คผ่ลติกระแสไฟฟ้า แตยั่งสามารถสรา้งความสมดลุ 
ระหว่างธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
พนักงานผ่านกิจกรรมปลูกจิตสำานึกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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โครงการหิ่งห้อยปี 4
ได้จัดขึน้เป็นปีที ่4 โดยเรยีกชือ่กิจกรรมว่า “เฮอืนเคยีงโฮง (ไฟฟ้า)” 
ซึ่งมีความหมายว่า ชุมชุมหรือบ้านเรือนใกล้โรงไฟฟ้าในเครือ
ของ CKPower ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังนำ�้ 2 แห่ง ได้แก่
โรงไฟฟ้าพลังนำ้� ไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว และโรงไฟฟ้า
พลังนำ้� นำ้�งึม 2 แขวงไซยสมบูน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม ได้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่นท่ี 1  
จังหวัดอยุธยา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์ และโรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร ์
จงัหวัดนครราชสมีา และโรงไฟฟ้าเชยีงราย โซลาร์ จงัหวัดเชยีงราย

เหล่าพนักงานจิตอาสาของ CKPower และโรงไฟฟ้าในเครือ
ได้ร่วมกันคิดค้นกิจกรรมสานสัมพันธ์แบบย่ังยืน โดยแบ่งเป็น 
2 ทีม เริ่มตั้งแต่ การจัดบอร์ด Pop up DIY ให้ความรู้แก่เด็กๆ 
โดยมีเหล่าวิศวกรของโรงไฟฟ้าพลังนำ้� ไซยะบุรี รับบทบาทเป็น
คณุครสูอนความรูเ้รือ่งไฟฟ้ามาจากไหน ควบคูไ่ปกับของเล่นเดก็ 

เพ่ือสาธิตวธีิทีน่ำ�้ไหลลงมาตามหลกัการไหลตามแรงโน้มถ่วงโลก 
(Gravity Flow) ผ่านกังหันของเล่น พร้อมกับการให้ข้อคิดใน
การรักษาทรัพยากรนำ้�อย่างไร เพ่ือให้เราได้มีไฟฟ้าใช้ไปรุ่นสู่รุ่น 
ในส่วนของจติอาสาทีเ่ตม็ไปด้วยความสามารถสงิห์นกัเตะแฝงอยู่ 
ก็ได้ร่วมกันตัง้คลนิกิฟุตบอล เพ่ือสอนเดก็ๆ เล่นฟุตบอล ตัง้แต่การ
เลี้ยงลูกฟุตบอล เทคนิคการเตะบอลเข้าประตู และอื่นๆ กิจกรรม 
“เฮือนเคียงโฮง (ไฟฟ้า)” (หิ่งห้อยปีที่ 4) ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน 
ประถมศึกษาบ้านกาง แขวงหลวงพระบาง เป็นโรงเรียนท่ีม ี
ชาวบ้านถึง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านกาง หมู่บ้านป่าสัก และ 
หมูบ้่านโพนส ีใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน ภายใต้กรอบแนวคดิตาม
หลักการพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อชนรุ่นหลัง (Sustainable Power for 
The Future Generation) นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบอุปกรณ ์
การเรยีนการสอน อปุกรณ์กีฬา กระเป๋านักเรยีนพร้อมชดุกล่องข้าว  
กระบอกนำา้คูใ่จ ชดุกีฬาพร้อมถุงเท้าและรองเท้า รวมทัง้ซ่อมแซม
ซุ้มกิจกรรมพร้อมเครื่องเล่น และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีโรงเรียนใช้ใน
การจัดกิจกรรม
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กิจกรรมบริจาคเตียงผู้ป่วยและตู้ยาแก่โรงพยาบาลวังเวียง 
สปป.ลาว
บริษัทร่วมกับบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด บริจาค
เตียงผู้ป่วย จำานวน 7 เตียง โต๊ะข้างเตียง จำานวน 5 โต๊ะ และตู้ยา
จำานวน 2 ตู้ แก่โรงพยาบาลวังเวียง สปป.ลาว เพื่อร่วมยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนโดยรอบโครงการต่างๆ ของบริษัทและ
บริษัทในเครือ

กิจกรรมวันเด็ก
บรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจำากัด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นที่ โรงเรียนประถม 
สมบรูณ์ม่วงสมุ โดยมอบอปุกรณ์การเรยีน อปุกรณ์กีฬา และเลีย้ง
อาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด

นอกจากกิจกรรมหลักต่างๆ ข้างต้น บริษัทและบริษัทในเครือ 
ยังได้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสงัคมอืน่ๆ เพ่ือแสดงให้เหน็ถึง 
ความมุ ่งมั่นตั้งใจของบริษัทท่ีจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
(Good Corporate Citizenship) ในการมจีติสำานกึร่วมรบัผดิชอบ
ต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม
• งานบุญช้าง
• สนับสนุนงานแสดงรูปวาดกระทรวงแถลงข่าว
• ผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านร่วมใจห่วงใยดูแลเด็กพิการ

สนับสนุนด้านการศึกษา
• กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนประถมสมบูรณ์ม่วงสุม
• สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสชมศิลปะละครเวที
•  สนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการ

วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
สนับสนุนด้านภัยพิบัติและอุทกภัย 
• ช่วยเหลือนำ้าท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
• ช่วยเหลือนำ้าท่วมที่ลาวใต้
• สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว 200 ผืน
สนับสนุนด้านกีฬา
• สนับสนุนชุดกีฬากองบัญชาการ ปกส. แขวงไซสมบูน
• สนบัสนนุชดุกีฬาการปกครองบ้านดอนสมัพัน แขวงไซสมบนู

02
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 141



ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทัมกีารไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับรฐัวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว เปน็ลกูคา้หลกั และมภีาคประชาชนเปน็ลกูคา้โดยออ้ม
บริษัทและบริษัทในเครือจึงตระหนักดีถึงความสำาคัญในการ 
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นหลัก 
ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่าง 
เคร่งครัดและบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามที่สัญญากำาหนด สำาหรับ 
ปี 2562 เป็นปีที่โรงไฟฟ้าไซยะบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดขาย 
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งบริษัทผ่านการทดสอบ 
จ่ายไฟเข้าสู่ระบบของ กฟผ. ด้วยมาตรฐานท่ีเข้มงวดท้ังการทดสอบ 
สมรรถนะการเดินเครื่องแยกเป็นแต่ละเครื่อง (Individual  
Test) และทดสอบเดินเครื่องพร้อมกันเป็นชุด (Joint Test) เพ่ือ 
ให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรีสามารถทำาหน้าที่เป็น 
โรงไฟฟ้าหลัก ท่ีมีเสถียรภาพสูงสามารถรองรับความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าของประเทศท้ังในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาท่ีมี  
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงของแต่ละวัน (Daily Peaking) รวมถึง 
สามารถทำาหน้าท่ีรองรับสภาวะฉุกเฉินกรณีที่มี โรงไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่บริเวณข้างเคียงเกิดขัดข้อง โดย กฟผ. ได้ออก 
หนังสือรับรองความพร้อมของโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทก่อนกำาหนด
เปิดการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: 
COD) ในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2562 นอกจากนี ้การก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
พลังน้ำ� ไซยะบุรีได้ดำาเนินการก่อสร้างเสร็จตรงเวลาอีกด้วยและ 
ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื สบืเนือ่งจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวใน สปป.ลาว  
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ท่ีผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นถึงความ 
แข็งแรงและปลอดภัย (Dam Safety) ของโครงสร้างโรงไฟฟ้า 
ภายในกลุ่มบริษัทในสภาวการณ์แผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี  
เน่ืองจากโครงสร้างและอุปกรณ์ทุกส่วนของทั้งเขื่อนน้ำ�งึม 2  
และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ไซยะบุรีไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด  
ยังสามารถเดินเครื่องผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวตามสัญญาได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ

ผลประเมินการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

BIC
บริษทัจดัให้มกีารสำารวจความพึงพอใจลกูคา้ 2 ครัง้ตอ่ป ีคอืในชว่ง 
มกราคมถึงมิถุนายน และในช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคม  
โดยประเมินลูกค้ารวม 11 ราย ในการประเมินครั้งแรก บริษัทได้ 
คะแนนเฉลี่ยท่ี 95.71 จาก 100 คะแนน บริษัทไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินจากลูกค้า 2 รายซึ่งตั้งเกณฑ์ความพึงพอใจไว้ที่  
98 คะแนน และ 100 คะแนนตามลำาดับ ซึ่งบริษัทได้คะแนนที่  
96.25 และ 97.70 ตามลำาดับในการน้ี บริษัทได้สอบถาม
ความคิดเห็นของลูกค้าเ พ่ิมเ ติมและนำามาปรับปรุงการ
ดำาเนินงานภายในจนเห็นพัฒนาการชัดเจนในการสำารวจ

ความพึงพอใจลูกค้าครั้งท่ี 2 บริษัทได้คะแนนเฉล่ียท่ี 98.72  
หรือเพ่ิมขึ้น 3.01 คะแนน และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จากลูกค้าทั้ง 2 ราย ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในการประเมิน
ครั้งแรก

NN2
บริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ด้วยเกณฑ์การ
ประเมิน 4 มิติ ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้าน
บุคลากร และด้านภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้า ในปี 2562 บริษัท 
ไดค้ะแนน 90.63 จาก 100 คะแนน ซึง่ม ี1 ประเดน็ทีไ่ดผ้ลคะแนน
ในระดบัปานกลาง คอื การแจง้เอกสารตา่งๆ ตามข้อกำาหนด PPA 
โดยบริษัทได้นำาผลท่ีได้ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการ
ดำาเนนิงานให้มคีวามเหมาะสมตามขอ้เสนอแนะของลกูคา้ต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทในเครือได้ดำาเนินธุรกิจด้วยการคำานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิพลเมืองของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน
ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนด อีกท้ังเคารพกฎหมาย 
ท้องถ่ิน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและค่านิยมต่างๆ 
โดยยึดมัน่ตอ่หลกัการขององค์กรสากลดา้นสทิธิมนุษยชน ซึง่คณะ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ 
ทุกคน ร่วมตระหนักถึงความสำาคัญ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
ในทกุดา้นตลอดจนสงัคม ชมุชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิซึง่สำาหรบัในการจา้งงานนัน้ บรษิทัไมไ่ดป้ดิก้ัน
การจา้งงานบคุคลพิการและยังจา้งงานบคุลากรอายุมากกว่า 60 ป ี
บริบูรณ์อีกด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์ ความรู้ความ
สามารถในงานเฉพาะดา้น และยังตอ้งการสนบัสนุนการก้าวเขา้สู ่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ของประเทศไทย 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ยังคงมีการจ้างงาน อน่ึง 
บริษัทมุ่งม่ันสนับสนุนให้พนักงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำาหรือพนักงานรายวันใช้สิทธิตาม 
ชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าว  
จะตอ้งไมล่ะเมดิสทิธิของผูอ้ืน่ นอกจากน้ี บรษิทัและบรษิทัในเครอื 
เปิดช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้พนักงานเสนอแนะ และร้องทุกข์ 
ในเรื่องที่ เ ก่ียวกับการทำางานอยู่เสมอ เพ่ือให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหน่ึงในการ
พัฒนาองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทยังคงไม่ได้รับรายงาน
หรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แต่อย่างใด ไม่ว่าจะท้ังในส่วนของข้อพิพาทระหว่างผู้บริหาร 
กับพนกังาน และพนักงานกับพนกังาน ในการนี ้บรษิทัอยู่ระหว่าง
การเตรียมจัดทำานโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Policy) ขึ้นด้วย เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมด้าน 
สิทธิมนุษยชนเพ่ิมเติมจากเน้ือหาที่ระบุในจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานบุคคล
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทให้ความสำาคัญกับบุคลากรเสมอมา เพราะเชื่อว่าใน 
การขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายและ
เติบโตอย่างย่ังยืนได้ในอนาคต ต้องอาศัยการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ว่า 
จะเปน็เพศสภาพ เชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา หรอืสถานะทางสงัคมใด 
ทั้งยังไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทจึงยึดใน
หลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย พร้อมกับมีนโยบาย 
การพิจารณาคา่ตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณา
จากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ
พิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงการ
จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานในระดับ
ที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิ กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพ 
ประจำาป ีและเงนิชว่ยเหลอืในกรณีตา่งๆ และทีส่ำาคญัไมย่ิ่งหย่อน
ไปกว่ากัน บริษัทยังจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่คำานึงถึงสุขภาพ 
และความปลอดภัยในการทำางาน รวมท้ังการจัดสันทนาการให้
แก่พนักงานอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้า
ในสายงานอย่างเทา่เทียมกัน ไมม่กีารแบง่แยก ผา่นการฝกึอบรม
ที่จำาเป็นกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมอื่นๆ เพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพในการทำางาน โดยในป ี2562 บรษิทัยังคงมกีารประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบดัชนีชี้วัด 
ผลสำาเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชัดเจน เป็นธรรม 
และสามารถนำาผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพัฒนา
ศกัยภาพของผูบ้รหิารและพนกังานตอ่ไปไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ
สำาหรบัการสนบัสนนุให้ผูบ้รหิารและพนกังานนำาหลกัการ Kaizen 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ นั้น บริษัทยังคงส่งเสริม
ให้เกิดข้ึนทั่วท้ังองค์กรตลอดท้ังปี โดยในปี 2562 มีพนักงานส่ง 
แผนงานตามหลักการ Kaizen มามากถึงร้อยละ 99 ซึ่งบริษัทได้ 
สง่เสรมิให้พนกังานนำาแผนงานดงักลา่วมาปรบัปรงุประสทิธิภาพ
ในการทำางานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการทำางานจากพนักงานตลอดเวลา

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในการทำางานเพิ่มสูงย่ิงข้ึน บริษัทได้ดำาเนินการ
ปรับปรุงสำานักงานใหม่ ณ สำานักงานใหญ่ ช้ัน 17 และบริเวณ
โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจและ
จำานวนพนักงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนการจัดให้มีการตรวจ

สุขภาพประจำาปีให้กับพนักงานของท้ังบริษัทและบริษัทย่อย
เป็นประจำาเช่นทุกปี และที่สำาคัญอีกประการหน่ึงคือ บริษัทได้
รณรงค์สร้างจิตสำานึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณและ
หลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ในชีวิตประจำาวันพร้อมนำาหลักการความย่ังยืน และเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม และการฝึกอบรม 
ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงไฟฟ้าต่างๆ

BIC
สถิติความปลอดภัยในการทำางาน สถิติจำานวนวันสูงสุดที่ทำาได้
โดยปราศจากอบุตัเิหตถึุงขัน้หยุดงานคอื 2163 วัน จากเป้าหมาย 
ที่ต้ังไว้ท่ี 2500 วัน บริษัทจึงได้ปรับปรุงแผนการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
รวมไปถึงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การอบรม
ปฐมพยาบาล การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉนิกรณีสารเคมรีัว่ไหล การซ้อม 
แผนฉุกเฉินกรณีหม้อนำ้าระเบิด การอบรมความปลอดภัยใน
การทำางานเก่ียวกับไฟฟ้า และการจัดสัปดาห์ความปลอดภัยขึ้น 
เพ่ือให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการ
ทำางานตลอดเวลา

BKC
ในปี 2562 ไม่มีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นตลอดทั้งปี

NN2
ในป ี2562 เปน็ปแีรกทีเ่กิดอบุตัเิหตถึุงขัน้หยุดงานกับพนกังานและ 
ผู้รับเหมารวม 2 ราย ซ่ึงบริษัทได้ปรับปรุงการทำางานและจัดฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมให้เข้มข้นย่ิงขึ้น  
โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์เหมือนเช่นปีก่อนหน้า

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(พ.ย.)

อุบัติเหตุถึงขั้น 
เสียชีวิต (Fatality)

• พนักงาน 0 0 0

• ผู้รับเหมา 0 0 0

อุบัติเหตุถึงขั้น 
หยุดงาน (LTI)

0

• พนักงาน 0 0 1

• ผู้รับเหมา 0 0 1
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แห่งสหประชาชาติ (UNSDG) ข้อที่ 4 เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียม
อย่างเป็นรูปธรรมสำาหรับปีงบประมาณถัดไป นอกจากน้ี ในปี 
2562 บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือดำาเนินโครงการ 
การเปล่ียนแปลงองค์กรหรือธุรกิจโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงให้ธุรกิจมี 
ความพร้อมในโลกดิจิทัลมากขึ้น (Digital Transformation)  
บริษัทได้นำา SAP S/4 HANA มาใช้ พร้อมโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน และลดความซับซ้อนด้านไอที 
ในองค์กร รวมไปถึงการปรับเปล่ียนกระบวนการทำางานภายใน 
องค์กร สำาหรับปรับปรุงกระบวนการทำางานเดิมและเตรียมพร้อม 
เ พ่ือการเติบโตในอนาคตควบคู่กับการปรับกระบวนการ 
ทำางานให้ทันสมัย ด้วยการใช้ Industry Framework ซึ่งเป็น 
รูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมสำาหรับกระบวนการทำางาน 
ของธุรกิจ (Industry Standard Model for Business  
Processes) เพ่ือให้ CKPower สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ของการทำาดิจิทัลทรานส์ฟอร์ เมชั่นภายในเวลาและตาม 
งบประมาณที่กำาหนดไว้ จนสามารถบรรลุผลของโครงการได้ 
ด้วยคุณภาพท่ีสูง  และสามารถสื่อสารภายในองค์กรได้  
อย่างราบรื่น

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�ต้นแบบ
แห่งแม่น้ำ�โขงท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูงสุด โรงไฟฟ้าพลังน้ำ� 
ไซยะบุรีไม่เพียงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำาเสนอนวัตกรรม
การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�ที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน
ภูมิภาค ได้แก่ ระบบทางปลาผ่านแบบผสมท่ีเป็นมิตรกับปลา
และตะกอน แต่บริษัทยังมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ประสบการณ์ และความสำาเร็จในด้านต่างๆ ให้แก่ทุกภาคส่วน
ผ่านการเย่ียมชมโรงไฟฟ้า การให้บรรยายการดำาเนินงานตั้งแต่
ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการ
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ รวมถึงการเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ
พลงังานสะอาด พลงังานหมนุเวยีน และนวตักรรมในการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจำาเป็นต่อ
เสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต อีกท้ังได้เข้าร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ โดยในปี 2562 
บริษัทมุ่งเน้นด้านการศึกษา เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน
รอบๆ โครงการต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำาเนินการ เป็นการเตรียม
ความพรอ้มในการวางแผนสนับสนนุเปา้หมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ตามทีบ่รษิทัมมีาตรการลงโทษบคุลากรผูก้ระทำาทุจรติคอรร์ปัชนั
ตามลำาดับขั้นตอนไว้ชัดเจน สำานักตรวจสอบภายในไม่ได้รับ
แจ้งเบาะแสประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2562 แต่อย่างใด
ทั้งน้ี บริษัทยังอยู่ในกระบวนการร่างนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน เพื่อเตรียมประกาศและบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กรต่อไป

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จำานวนข้อร้องเรียน
ที่ได้รับ/จำานวน 
ข้อร้องเรียนที่ 
ดำาเนินการเสร็จสิ้น

0 / 0 0 / 0 0 / 0

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จำานวนเบาะแส 
ที่ได้รับ/จำานวน
เบาะแสที่ดำาเนินการ
พิจารณาเสร็จสิ้น

0 / 0 0 / 0 0 / 0

การประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
สำาหรับผลการประเมินผลการกำากับดูแลกิจการท่ีดีโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้รับการ
ประเมิน “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกัน

3.  การบริหารจัดการความย่ังยืนด้านธรรมาภิบาลและ 
ผลการดำาเนินงานในปี 2562

 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
  ตามท่ีบริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนท่ีน่าเช่ือถือและ 

เป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่  
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ การกระทำาผดิกฎหมาย หรอืพฤตกิรรม 
ท่ีอาจส่อถึงการกระทำาทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล 
ในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน 
ท้ังจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ ผ่าน 3 ช่องทาง  
ได้แก่

 1)  ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงท่ีหน่วยงานนักลงทุน 
สัมพันธ์ www.ckpower.co.th/th/ir

 2)  ผา่นทางอเีมลถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
บริษัทโดยตรงที่  directors@ckpower.co.th หรือ 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th

 3)  แจ้งทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึงประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จำากัด (มหาชน) เลขที ่587 
อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธสิารวนิจิฉัย แขวงรชัดาภเิษก 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทยังคงไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
แต่อย่างใด

เพ่ือเปน็การแสดงใหเ้หน็ถึงความ
มุ่งมั่นของบริษัทต่อประเด็นการ
ทุจรติคอรร์ปัชนั ในป ี2562 บรษิทั
ยังได้ออกประกาศแนวทางการ 
งดรับและให้ของขวัญของบริษัท
และบรษิทัในเครอืข้ึนเปน็ครัง้แรก 
และแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้ เสีย 
ทุกกลุ่มของบริษัทให้ได้รับทราบ 
อย่างทั่วถึง รวมไปถึงผ่านทาง 

เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของบริษัทอีกด้วย ในการนี้ บริษัทยังได้ 
เตรียมนำาประกาศแนวทางการงดรับและให้ของขวัญของบริษัท 
และบริษัทในเครือดังกล่าวจัดทำาเป็นนโยบายขององค์กร
อย่างเป็นทางการในปีหน้า เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน 
ในการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยแนวคิด “ความอดทนต่อ
การทุจริตเท่ากับศูนย์” ในทุกกรณี (Zero Tolerance)
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INTERNAL 
CONTROL AND 
RISK MANAGEMENT

การควบคมุภายในและ 
การบรหิารจัดการความเส่ียง

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสทิธิผล เพ่ือปอ้งกันและลดความเสีย่งอย่างตอ่เนือ่ง โดย
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ 
กำากับดูแลระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในทำาหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการปฏิบัติงาน 
ในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นอิสระตาม 
แผนงานตรวจสอบภายในท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เพ่ือให้ความเชือ่มัน่ว่าระบบการควบคมุภายในมคีวาม
เพียงพอ เหมาะสมและมปีระสทิธิผล เปน็ไปตามมาตรฐานสากล
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุมด้านการ 
ดำาเนินงาน (Operational Control) การบัญชแีละการเงิน (Financial 
Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 
2563 คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุม
ภายใน จากรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ฝ่ายบริหาร โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของ ก.ล.ต. ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็น 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
คอื สภาพแวดลอ้มการควบคมุ การประเมนิความเสีย่ง มาตรการ
ควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลการ
ดำาเนนิงานใหส้ามารถปอ้งกันทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
จากการที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำาไปใช้ในทางมิชอบ 
หรอืโดยไมม่อีำานาจ รายงานทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกตอ้ง 
เชือ่ถือได ้นอกจากน้ี ในป ี2562 คณะกรรมการ และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 
เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำาคัญในการนำาระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ใน
การดำาเนินธุรกิจให้มั่นคง ย่ังยืน และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงทำาหน้าที่กำากับ
ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพ และ
ครอบคลุมทั้งบริษัทและบริษัทย่อย รวมท้ังติดตามความเสี่ยง
สำาคัญที่มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท 

คณะทำางานบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย 
ประกอบด้วยผู้บริหารทุกสายงาน ได้แก่ สายงานวางแผนธุรกิจ  
สายงานวิศวกรรม ฝ่ายเดินเครื่องและบำารุงรักษา ผู้จัดการ 
โรงไฟฟ้า เป็นต้น รับผิดชอบในการจัดทำาแผนการบริหาร 
ความเสี่ยงเป็นรายปี โดยมีการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คือ  
1. ดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
3. ด้านการดำาเนินงาน (Operational Risk) 4. ด้านกฎหมายและ 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Risk)  และ 5. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และสังคม (Environment and Social Risk) และพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะ 
เกิดขึ้น รวมท้ังกำาหนด Risk Appetite/Risk Tolerance 
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) และตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง 
มาตรการจดัการความเสีย่ง และรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง 
เป็นรายไตรมาส เพ่ือประเมินและติดตามมาตรการจัดการ 
ความเสี่ยงว่ายังเป็นปัจจุบันและสามารถจัดการความเส่ียง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทมอบหมายให้ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบการติดตามและสอบทาน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยแยกการทำางานเป็นอิสระกับ
คณะทำางานบริหารความเส่ียง รวมท้ังแต่งตั้งผู้มีความรู้ความ
สามารถทำาหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง และ
รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการ 
สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำากับดูแลของบริษัท
อย่างเป็นระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ ดำารงตำาแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
การทำางานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมลีกัษณะเดยีวกับ 
บริษัท รวมทั้งได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และได้รับ 
วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified 
Professional Internal Auditor of Thailand) และมีความเข้าใจ
ในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจำาปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท)

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

บรษิทัมอบหมายให้ นางสาวรจุริา ชว่ยบำารงุ ดำารงตำาแหนง่ผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ดัการ - สายงานควบคมุและกำากับดแูลธุรกิจ ทำาหน้าที ่
กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้า
งานกำากับดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั (รายละเอยีดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2562 (แบบ 
56-1) ของบริษัท)
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CONNECTED 
TRANSACTIONS

รายการระหวา่งกัน

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารท�ารายการระหว่างกันกับบคุคลทีอ่าจ 
มีความขัดแย้งในปี 2562 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าท�า
รายการ ดังนี้

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันของ
บริษัท บริษัทย่อย กับบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน มีเงื่อนไข
การค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับ 
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทาง 
การค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็น
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มี
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมัุตกิารท�ารายการ
ระหว่างกัน

1.  พิจารณาว่ารายการท่ีเกิดขึน้เป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ระหว่าง  
บริษัท บริษัทย่อย กับบริษัท/บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยี ตามค�านิยามบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

2.  กรณีที่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ค�านวณมูลค่ารายการที่
เก่ียวโยงกัน และเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  
(Net Tangible Asset: NTA) ของบริษัทเพ่ือพิจารณาขนาด 
ของรายการ และพิจารณาประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
ตามทีส่�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่  
ได้แก่ รายการธุรกิจปกติของบริษัท รายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการ
เก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการความช่วยเหลือ
ทางการเงิน  

3.  กรณีรายการที่เก่ียวโยงกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

หลักการโดยก�าหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการ  
โดยรายการดังกล่าวต้องเป็นรายการตามเงื่อนไขการค้า 
ทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายการที่ผ่านการพิจารณา
โดยฝ่ายบรหิารจะต้องสรปุรายการดงักล่าวให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

4.  กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทอื่น จะพิจารณาขนาด
รายการแต่ละประเภทและอ�านาจด�าเนินการตามทีส่�านกังาน 
ก.ล.ต. ก�าหนด ซึ่งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความ 
สมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ โดยค�านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส�าคญั 
เสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 
ทกุราย และน�าเสนอรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 
หรือผู้ถือหุ้นตามลักษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท  
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ารายการระหว่างกัน 
จะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องได้

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
ในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการท�ารายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก  
โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการในปัจจุบัน 
เช่น สัญญาซ่อมบ�ารุง สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน�้าดิบ 
สัญญาจ้างบริหาร เป็นต้น โดยจะเป็นไปตามลักษณะการค้า
ปกติและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย  
ซึง่ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีพิจารณาให้ความเหน็ 
การท�ารายการประเภทดังกล่าวว่ามีความจ�าเป็น สมเหตุสมผล 
ในการเข้าท�ารายการ และราคาท่ีก�าหนดมคีวามเหมาะสมเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพ่ือมิให้มี
เงื่อนไขแตกต่างจากการท�ารายการประเภทเดียวกันกับบุคคล
ภายนอก และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทัง้น้ี บรษิทัได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
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ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
(CKP หรือ บริษัท)

บรษิทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบรษิทัอืน่  
(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ 
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ และ 
ให้บรกิารงานท่ีปรกึษาและบรกิารอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
กับโครงการผลิตไฟฟ้า

บรษัิท เซาท์อีสท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจ�ากัด  
(SEAN)

ถือหุ้นร้อยละ 61.33 โดย CKP SEAN ประกอบธุรกิจลงทนุและพัฒนาธุรกิจผลติ 
ไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(สปป.ลาว)

บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด (NN2) ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN 
(สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ 
CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 46) 
NN2 เป็นบริษัทแกนของ CKP

NN2 เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ 
ไฟฟ้าพลงัน�า้ โดยเป็นผูไ้ด้รบัสมัปทานจากรฐับาล  
สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้า 
น�้างึม 2 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์ 
โดยโครงการต้ังอยู่ท่ีแขวงไซสมบูน นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด 
(BIC)

ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและ 
ไอน�า้จากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีก�าลังการ 
ผลิตไฟฟ้ารวม 237.5 เมกะวัตต์ (BIC1: 117.5  
และ BIC2: 120) และไอน�้า 19.6 ตันต่อชั่วโมง  
( ส� า ห รั บ  B I C 1 ) โ ค ร ง ก า ร ตั้ ง อ ยู ่ ใ น นิ ค ม
อตุสาหกรรมบางปะอนิ อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา

บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด (BKC) ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP BKC เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม  
7 โครงการ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 14.7 
เมกะวัตต์

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบรษิทัท่ีจดัตัง้มาเพ่ือเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบรษิทัท่ีจดัตัง้มาเพ่ือเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบรษิทัท่ีจดัตัง้มาเพ่ือเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า

บริษัท วิส โซลิส จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบรษิทัท่ีจดัตัง้มาเพ่ือเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบรษิทัท่ีจดัตัง้มาเพ่ือเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า
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รายละเอียดของรายการระหว่างกันส�าหรับปี 2562
 
1. รายการระหว่าง CKP และบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) (CK)
  CK ประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบรหิารโครงการสมัปทานระบบสาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐานขนาดใหญ่ 

ในประเทศและภูมภิาคอย่างครบวงจร และเปน็บรษิทัทีเ่ก่ียวขอ้งกันกับ CKP เน่ืองจาก CK เปน็ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK 
ถือหุน้ CKP ในสดัสว่นรอ้ยละ 31.901 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแลว้ของ CKP ทัง้นี ้CK และ CKP มกีรรมการรว่มกันจ�านวน 
4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร และ (4) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

การเช่าพ้ืนท่ีสำานักงานบริษัท
และบริการส่ิงอำานวย 
ความสะดวกในอาคาร 
วิริยะถาวร
 • ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน
• เจ้าหนี้อื่น
• ลูกหนี้เงินประกัน

10.82
0.79

2.2

10.36
0.38
2.05

7.28
1.03
2.05

CKP และ BIC ไดใ้ชพ้ื้นท่ีชัน้ CH, ชัน้ 17, ชัน้ 18 
และ ชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK 
โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานและอัตราค่า
สาธารณูปโภคเปน็อตัราปกติที ่CK เรยีกเก็บ 
จากผู้เช่าทั่วไป 

การเช่าพ้ืนท่ี Virtual Private 
Server
• ค่าเช่า
• เจ้าหนี้อื่น

0.60
0.05

0.60
0.05

0.60
0.11

BIC ไดเ้ชา่พ้ืนท่ี Server 3 ชดุ ชดุละ 430 GB  
ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2558 หรือตามระยะเวลาการเช่าท่ีอาจ
ขยายออกไปเนื่องจากการต่ออายุสัญญา 
โดยหากคู่สัญญาไม่มีการบอกเลิกสัญญา  
ให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ  
1 ปี โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราปกติที่ CK  
ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และพิจารณาถึงความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ

การจ้างเหมาก่อสร้าง
•  ต้นทุนโครงการระหว่าง

ก่อสร้าง
• เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง

-

-

-

-

896.00

11.97

BIC ว่าจ้างให้ CK ออกแบบด�าเนินงานด้าน 
วิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ก่อสร้าง 
ตดิตัง้ และด�าเนนิการทดสอบ (Commission) 
ส�าหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 
โครงการ 2 (BIC2) 

หมายเหตุ : 1  ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 27 ธันวาคม 2562
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2. รายการระหว่าง CKP และบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำากัด (CHK)
  CHK เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน สปป.ลาว เนื่องจาก CHK ถือหุ้นทั้งหมด

โดย CK จึงท�าให้ CHK เป็นผู้เกี่ยวข้องของ CK ดังนั้น CHK กับ CKP จึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน และ CHK เข้าข่ายเป็นบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ CHK และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับ 
แรงดันไฟฟ้าและก่อสร้าง 
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
230/500 กิโลโวลต์
•  ต้นทุนโครงการระหว่าง

ก่อสร้าง
• เจ้าหนี้ค่าโครงการ

-

-

223.66

-

1,345.94

49.18

NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ด�าเนินการปรับปรุง 
ยกระดบั และก่อสรา้งสถานไีฟฟ้าย่อยนาบง 
ให้เป็นระดับ 500 กิโลโวลต์ ระยะเวลา 
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
2561 โดยเปน็การปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เพ่ือให้สถานีไฟฟ้าย่อย 
นาบงสามารถรองรับโครงการไฟฟ้าต่างๆ 
ใน สปป.ลาว ที่มีสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ได้ 

การว่าจ้างซ่อมแซมถนนภายใน
โครงการ

12.76 - - NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ด�าเนินการปรับปรุง
ซอ่มแซมถนนภายในโครงการ โดยด�าเนินการ 
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
2562 ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาที่มี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ

การว่าจ้างซ่อมทางระบายนำ้า 
(Spillway)

- -          5.14 NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ซ่อม Spillway ที่เกิด 
การช�ารุด โดย CHK ได้ด�าเนินการซ่อมแซม
เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยและส่งมอบให้กับ NN2 
แล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
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รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

การซือ้ขายนำา้ประปา
• ค่าน�้าประปา
• ค่าบ�าบัดน�้าเสีย
• เจ้าหนี้การค้า

50.47
3.26
4.16

45.88
2.97
4.47

34.76
2.42
8.16

BIC ได้ท�าสญัญาซือ้ขายน�า้ประปา (อตัราค่าน�า้ประปา 
ตามประกาศการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
และบ�าบัดน�้าเสียกับ TTW ส�าหรับโครงการ BIC1 
และ BIC2 ตัง้แต่ช่วงด�าเนนิการก่อสร้าง และเริม่เปิด 
ด�าเนินการจนถึงปัจจุบัน รายการดังกล่าวเป็นการ 
ซื้อขายน�้าประปาเพื่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติ และ
เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา

การขายไฟฟ้า
• รายได้ขายไฟฟ้า
• ลูกหนี้การค้า

7.16
1.16

-
-

-
-

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา 
หรอืพ้ืนดนิของ BKC ท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ TTW 
โดยรายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายท่ีอ้างอิงกับราคา
ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

เพิม่สดัส่วนการถอืหุ้น
ใน XPCL
• เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 2,065.00 - เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2561 ของ CKP ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้น 
ของ บรษิทั ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ จ�ากัด (“XPCL”) สดัส่วน
ร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็น
มลูค่ารวมประมาณ 2,065.00 ล้านบาท จาก BEM ทัง้น้ี  
ราคาซือ้ขายเป็นราคาทีผ่่านการเจรจาต่อรองระหว่าง 
CKP และ BEM และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล อ้างอิง 
ได้จากความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอสิระของทัง้
ผู้ซื้อ (CKP) และผู้ขาย (BEM) ที่น�าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติของทั้งสองบริษัท

3. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) (TTW)
  TTW ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา เน่ืองจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP  

ในสัดส่วนร้อยละ 24.981 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วของ CKP ดังน้ัน TTW จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
กันกับ CKP ท้ังนี้ TTW และ CKP มีกรรมการร่วมกันจ�านวน 3 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ  
(3) ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

4. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM)
  BEM ด�าเนนิธุรกิจเป็นผูด้�าเนนิการก่อสร้างและบรหิารทางพิเศษศรรีชั (ทางด่วนข้ันที ่2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และประกอบธุรกิจ

การเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เนือ่งจาก BEM เป็นหนึง่ในผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุน้ CKP ในสดัส่วนร้อยละ 16.171  

ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วของ CKP ดังน้ัน BEM จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันกับ CKP ท้ังนี้ BEM และ CKP  
มีกรรมการร่วมกันจ�านวน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

หมายเหตุ : 1  ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 27 ธันวาคม 2562
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5. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด (XPCL)
  XPCL ด�าเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CKP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 

XPCL โดยถือหุ้นร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ดังนั้น XPCL จึงถือเป็นบริษัทร่วมของ CKP ทั้งนี้ XPCL และ CKP 
มีกรรมการร่วมกันจ�านวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

รายได้บริหารโครงการ
• รายได้บริหารโครงการ
• รายได้อื่น
• ลูกหนี้การค้า-บริษัทร่วม
• รายได้ค้างรับ

149.10
3.21

14.79
0.18

119.87
3.00

 11.38
0.07

105.01
-

10.26
-

XPCL ได้ท�าสญัญาว่าจ้าง CKP ในการบรหิารจดัการ 
โครงการไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี โดย CKP จะให ้
การสนับสนุน XPCL ทั้งในด้านบุคลากรผู ้มี
ประสบการณ์และมคีวามเชีย่วชาญในการบรหิาร
จดัการ ให้ค�าปรกึษา และสนับสนนุงานด้านต่างๆ 
อาทิ การให้ค�าปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหาร
จัดการบุคลากร การด�าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
การบริหารเงิน การจัดท�าบัญชี เป็นต้น ทั้งน้ี  
การก�าหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจา 
ต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอ�านาจอนุมัติแล้ว  
ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล เน่ืองจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจาก
อัตราค ่าจ ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

รายได้จากการให้กู้ยืม
• เงินให้กู้ยืม
• ดอกเบี้ยค้างรับ
• ดอกเบี้ยรับ

3,000.00
54.31
33.94

-
-
-

-
-
-

CKP ได้เข้าท�าสัญญาให้กู้ยืมกับ XPCL ตาม
รายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่ก�าหนดไว้ในสัญญา
สนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support 
Agreement) โดยมีอัตราดอกเบี้ยและอัตราการ
ช�าระคืนเป็นอัตราเดียวกับเงินกู้ยืมท่ีเป็นสกุล 
เงนิบาทจากธนาคารผูใ้ห้สนิเชือ่แก่ XPCL ซึง่เป็น 
เงื่อนไขการให้กู้ยืมปกติของธนาคารผู้ให้สินเชื่อ 
ทั้งน้ี XPCL จะช�าระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยน้ี  
จากเงินสดคงเหลือภายหลังจากท่ีได้ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของ
ธนาคารผู้ให้สินเชื่อของ XPCL ครบถ้วนแล้ว
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6. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พีที จำากัดผู้เดียว (PT)
  PT ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ใน สปป.ลาว ประธานของ PT เป็นผู้เก่ียวข้องของกรรมการ CKP 1 ราย ได้แก่  

นายแวน ฮวง ดาว ทั้งนี้ PT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการ NN2  
(Implementation of EMP&RAP 
during Operation Phase)
• ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
• เจ้าหนี้การค้า

4.80
3.53

4.80
7.95

5.00
3.15

NN2 ว่าจ้าง PT เพ่ือด�าเนินการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม จัดเตรียมเสบียงอาหาร ดูแล
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนิน
โครงการ NN2 ให้อพยพมายังเมืองเฟือง  
รวมถึงฝึกอาชีพให้ประชาชนตลอดอายุ
สัมปทาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาว

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการ NN2
โครงการปลูกยางพาราเพื่อฟื้นฟ ู
ชีวิตความเป็นอยู่และแผนพัฒนา 
ประชาชน (Implementation of  
EMP&RAP during Operation 
Phase) (Para-Rubber)
• ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
• เจ้าหนี้การค้า

-
16.25

13.00
16.25

13.00
3.25

NN2 ว่าจ้าง PT ให้ด�าเนินการฝึกอาชีพและ 
ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู ่ให้กับประชาชนท่ี 
ได้รับผลกระทบและอพยพมายังเมืองเฟือง
เพ่ิมเติมโดยการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ี 
ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตลอดอายุ
สัมปทาน โดยเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
สัญญาสัมปทาน
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7. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (RATCH)
  RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนน�าของกลุ่มบริษัท RATCH ในการก�าหนดทิศทาง 

การด�าเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังน้ัน 
RATCH จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

การจ้างบรหิารงาน
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
• เจ้าหนี้

-
-

-
-

3.03
0.27

SEAN ได้ท�าสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นของ 
SEAN ได้ก�าหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่ง 
บุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนการเงินของ  
SEAN ส�าหรบัโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2  
เนื่องจาก RATCH เป็นผู ้มีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
โครงการไฟฟ้าพลังน�้า (ยกเลิกสัญญาเมื่อ
เดือนมกราคม 2561)

การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการ 
เดินเครื่องและบำารุงรักษา
โครงการไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2
•  ค่าบรกิารปรกึษางานปฏบิตักิาร 

เดินเครื่องและบ�ารุงรักษา
25.00 25.00 25.00 NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ท�า

สัญญาบริการปรึกษางานเดินเครื่องและ
บ�ารงุรกัษาโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2 กับ  
RATCH โดยก�าหนดให้ RATCH เป็นท่ีปรกึษา 
เก่ียวกับการพัฒนาโครงการ งานเก่ียวกับ
เอกสารของสัญญาแนะน�าด้านเทคนิคและ
การก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์
อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจโดยสญัญาจะสิน้สดุ 
เมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรืออัตรา
ผลตอบแทนมีค่าไม่น้อยกว่าที่ตกลงกันใน
สัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 
ทั้งนี้ การก�าหนดค่าตอบแทนของสัญญา 
ดงักล่าวได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณา 
โดยผู้มีอ�านาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าว 
มคีวามเหมาะสมและสมเหตสุมผล เนือ่งจาก
ได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้าง
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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8. รายการระหว่างบรษิทัย่อย  กับ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จำากัด (มหาชน) (GPSC) และ บรษิทั ปตท. จำากัด (มหาชน) (ปตท.)
  GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าส�าหรับอุตสาหกรรมให้กับลูกค้า

อตุสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เน่ืองจาก GPSC ถือหุ้น BIC ในสดัส่วนร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบยีน
ของ BIC ดังนั้น GPSC จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ CKP ทั้งนี้ GPSC และ CKP 
ไม่มีกรรมการร่วมกัน

  ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลยีมและด�าเนนิการอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองหรอืสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลยีม รวมท้ังร่วมลงทนุในบรษิทั
ที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม เนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.581 ของทุนจดทะเบียนของ GPSC ปตท. จึงเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ GPSC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ ปตท. และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.
• ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ
• เจ้าหนี้การค้า

3,334.15
262.60

3,163.16
302.01

2,163.19
470.25

BIC ท�าสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. 
จ�านวน 2 สัญญา (ส�าหรับ BIC1 และ BIC2) 
โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญา
มาตรฐานส�าหรับการขายก๊าซธรรมชาติ 
แก่โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 
ทกุโครงการ โดยมอีายุสญัญา 25 ปี นบัจากวนัท่ี 
เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ือการค้า โดยสัญญา 
ระบใุห้ซือ้ก๊าซธรรมชาตจิาก ปตท. ไม่ต�า่กว่า
ร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปีค�านวณจาก
สตูรทีร่ะบใุนสญัญา ซึง่ราคาตามสญัญาเป็น
ราคาทีม่เีงือ่นไขทางการค้าปกตทิี ่ปตท. ขาย
ให้กบัโครงการอืน่ทีม่ลีกัษณะเดียวกันทกุราย

หมายเหตุ : 1  ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 จาก www.set.or.th
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9. รายการระหว่าง CKP และบริษัทย่อย กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำากัด (BLDC)
  BLDC ประกอบธุรกจิบรหิารจดัการนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ ขายพ้ืนทีใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ และให้บรกิารสาธารณูปโภค

บางส่วนภายในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ ตัง้อยูบ่รเิวณกิโลเมตรท่ี 4 ถนนอดุม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลขที ่308) แยกจาก 
ถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 ต�าบลบางกระสั้น อ�าเภอบางปะอิน 
จงัหวัดพระนครศรอียุธยา เนือ่งจาก BLDC และ CKP มกีรรมการร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลวิ ตรวิีศวเวทย์ และ (2) ดร.สภุามาส  
ตรีวิศวเวทย์ ดังนั้น BLDC จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

การเช่าพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรม 
เพือ่วางท่อก๊าซ
• ค่าเช่าที่ดิน 0.22 0.22 0.22 BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ 

ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและ
ซ่อมบ�ารุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ BIC โดยเป็นราคาที่  
BLDC เรยีกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนทีเ่พ่ือใช้ประโยชน์ 
ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

การเช่าพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรม 
เพือ่วางท่อไอนำา้ และปักเสาไฟฟ้า
• ค่าเช่าที่ดิน 1.32 1.32 1.24 BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์

ในการปักเสาไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวางท่อ 
ไอน�้า เพ่ือขายไฟฟ้าและไอน�้าให้ลูกค้าใน
นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ โดยอตัราค่าเช่า 
พ้ืนที่เป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่า
พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน 
ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

การเช่าพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อเป็นพื้นที่สำานักงานและ
บ้านพักพนักงาน
• ค่าเช่าที่ดิน - - 5.44 BIC ท�าสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการปลูกสร้างส�านักงานและเป็นบ้านพัก 
พนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลาก่อสร ้าง
โครงการ BIC2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 
โดยปัจจุบันด�าเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นท่ี
เรียบร้อยและได้ท�าการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง
และคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับ BLDC แล้ว
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รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

การเช่าพื้นที่เพื่อวาง 
ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน  
115 กิโลโวลต์ 
• ค่าเช่าที่ดิน 0.90 0.90 0.60 BIC ได้เช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือวัตถุประสงค์

ในการด�าเนินการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 
115 กิโลโวลต ์  เ พ่ือขายไฟฟ้าให ้ลูกค ้าใน 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่า 
พ้ืนท่ีเป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผู ้ เช ่า 
พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงกัน

บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ 
ติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ (AQMs)
• ค่าเช่าที่ดิน
• เจ้าหนี้การค้า

0.03
0.01

0.03
-

0.03
0.02

BIC ได้เช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
อัตโนมัติ (AQMs) โดยราคาค่าเช่าที่ดินเป็นราคา
ที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่
เพื่อวางระบบสายไฟฟ้า  
22 กิโลโวลต์ 
• ค่าเช่าที่ดิน 2.22 2.22 1.30 BIC ได้เช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือวัตถุประสงค ์

ในการด�าเนินการวางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์  
เพ่ือขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอิน โดยราคาค่าเช่าท่ีเป็นราคาที่ BLDC  
เรียกเก็บจากผู ้ เช ่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช ้ประโยชน์ใน
ลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

ค่าจ้างบริการ
• ค่าใช้จ่ายการบริการ
• เจ้าหนี้อื่น

-
-

-
-

0.72
0.06

BIC จดัหาบคุลากรท่ีมปีระสบการณ์เข้าด�าเนินงาน 
ชัว่คราวในระหว่างการสรรหาบคุลากรทีเ่หมาะสม  
โดยค่าจ้างอ้างอิงตามอัตราเฉลี่ยของค่าจ้าง
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและปฏิบัติหน ้า ท่ีใน
ต�าแหน่งดังกล่าว

ค่าบำารุงรักษาสิ่งอำานวย
ความสะดวก และค่าบริการ
สาธารณูปโภค
• ค่าใช้จ่ายการบริการ
• เจ้าหนี้อื่น

0.70
0.06

0.70
0.06

0.06
0.06

BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ด�าเนนิงานบ�ารงุรกัษา จดัหา 
ส่ิงอ�านวยความสะดวก และให้บริการเก่ียวกับ 
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยอัตราเรียกเก็บดังกล่าว 
เป ็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย โดย BLDC จะเรียกเก็บ 
ค่าบริการในอัตราดังกล่าวจากผู้ประกอบการใน 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย
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10 . รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)
  GOL เป็นผูใ้ห้สมัปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2 แก่ SEAN (ซึง่ต่อมาได้โอนสญัญาสมัปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี  

นบัตัง้แต่วนัเดนิเครือ่งไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดย NN2 มภีาระผกูพันในการจ่ายค่าตอบแทนสมัปทานและภาษใีห้กับ GOL ตามระยะเวลา 
และอัตราที่ก�าหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ GOL แล้ว นับตั้งแต่วันเริ่มด�าเนินการขาย
ไฟฟ้าช่วงต้น (26 มีนาคม 2554) โดย GOL เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ซึ่ง EdL ถือหุ้นใน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว 
มหาชน (EDL-Gen) ในสัดส่วนร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้น NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่ง NN2  
เป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น GOL จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ CKP ทั้งนี้ 
GOL และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

การจ่ายค่าตอบแทน
สัมปทาน (Royalty 
Fee)
•  ค่าตอบแทน

สัมปทาน
• เจ้าหนี้การค้า

104.85

41.23

133.11

88.10

113.34

63.70

NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่ GOL 
ก�าหนดให้แก่ GOL ซึ่งการเข้าท�าสัมปทานดังกล่าว 
มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการท�าสัญญากับ 
ภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
ก�าหนดราคาท่ีชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติ 
เข้าท�ารายการโดยผู้มีอ�านาจอนุมัติของ SEAN แล้ว 

ค่าภาษี
• ค่าภาษี
• ค่าภาษีค้างจ่าย

11.90
(1.34)

44.29
10.06

16.22
2.46

NN2 มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเงื่อนไข
แห่งสัญญาสัมปทานจากวันเริ่มด�าเนินการขายไฟฟ้า
ช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุ
สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 โดย NN2  
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีแรก นับต้ังแต ่
วันท่ีเริ่มด�าเนินการขายไฟฟ้าในช่วงต้น โดย NN2  
เริ่มเสียภาษีให้แก่ GOL ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2559

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

บันทึกข้อตกลงเพื่อ
ชำาระค่าก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันนำ้าท่วมนิคม 
อุตสาหกรรมบางปะอิน
• ค่าบริการ
• เจ้าหนี้การค้า

0.85
0.08

0.64
0.08

-
-

BIC ได้เข้าท�าบนัทึกข้อตกลงเพ่ือช�าระค่าก่อสร้างเขือ่น 
ป้องกันน�้าท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย
สัญญามีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 
2561 ถึงมีนาคม 2571 โดยค่าบริการอ้างอิงราคา 
ที่ BLDC เรียกเก็บจากลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม
ของ BLDC
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11. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)
  EdL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดแูลของกระทรวงพลงังานและเหมอืงแร่ของ สปป.ลาว ด�าเนินธุรกิจหลกัในการผลติ จดัให้ได้มา  

และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้งน�าเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ EdL ยังท�าหน้าที่พัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน�้าของ สปป.ลาว ด้วย เนื่องจาก EdL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้น 
ร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NN2 โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังน้ัน EdL จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ CKP ทั้งนี้  
EdL และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

การบรกิารด้าน 
ปฏบิตักิารบำารงุรกัษา
สถานไีฟฟ้าย่อยนาบง 
และระบบส่งไฟฟ้า
•  ค่าบริการภายใต้

สัญญาด�าเนินการ 
ให้บริการด้าน 
ปฏิบัติการและบ�ารุง
รักษาสถานีไฟฟ้า
ย่อยนาบงและระบบ
สายส่งไฟฟ้า

• เจ้าหนี้การค้า

11.80

4.30

18.86

1.58

19.52

1.57

NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการ 
และบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่ง 
ไฟฟ้าจากโครงการไปยังจดุส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่ง
ไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อย 
บ้านนาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จาก 
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงมายังจุดขายไฟฟ้าก่ึงกลาง 
แม่น�้าโขง โดย EdL เป็นผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบ 
สายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเข้าท�าสัญญา 
ดงักล่าวกับหน่วยงานภาครฐัของ สปป.ลาว มรีะเบยีบ
วิธีปฏิบัติในการก�าหนดราคาท่ีชัดเจน และผ่านการ
พิจารณาอนุมัติเข้าท�ารายการโดยผู้มีอ�านาจอนุมัติ
ของ NN2 แล้ว

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

สญัญาเช่าการเงนิ-
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
•  รายได้ดอกเบี้ยตาม

สัญญาเช่าการเงิน
• รายได้ค่าบริหาร
• ค่าผ่านสาย
• ลกูหน้ีตามสญัญาเช่า
• ลูกหนี้อื่น

351.81

4.80
216.89

3,859.79
81.56

- 

-
-
-
-

- 

-
-
-
-

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 NN2 ได้ลงนามในสัญญา 
ปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับ GOL โดย  
GOL จะเช่าทรัพย์สินของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
ทั้งหมดจาก NN2 ตามอัตราค่าเช่าที่ก�าหนดไว้ใน
สัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทาน
โครงการไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 และในวันเดียวกัน 
NN2 ได้ลงนามในสัญญาเชื่อมต่อและผ่านสายกับ 
รฐับาลของ สปป.ลาว ตามอตัราค่าผ่านสายท่ีก�าหนด 
ไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทาน
โครงการไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
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12. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
  EGAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RATCH โดยถอืหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ RATCH และ RATCH ถอืหุ้นร้อยละ 33.33 

ของทุนจดทะเบียนของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น EGAT จึงถือเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันกับ CKP ทั้งน้ี 
EGAT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 
60

การส่งพนักงานจาก 
EdL ปฏิบัติงานให้แก่ 
NN2
• ค่าใช้จ่ายการบริหาร
• เจ้าหนี้การค้า

1.14
0.10

1.14
0.10

1.49
0.09

EdL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงาน
เข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จ�านวน 1 รายในต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการ (General Manager-General Affair)  
ท�าหน้าที่ดูแลงานระบบส่งของสถานีไฟฟ้านาบง  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2 
จะจ่ายค่าบริการประจ�าเดือนให้กับ EdL ตามท่ี EdL 
และ NN2 ก�าหนดร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง NN2 กับ EGAT
• รายได้ค่าขายไฟฟ้า
•  ค่าน�าเข้าไฟฟ้า  

(Import Energy)
• ลูกหนี้การค้า
• รายได้อื่น
• ลูกหนี้อื่น
• หนี้สินระยะยาวอื่น

3,048.03
17.01

416.60
0.09
0.15

289.60

 

3,949.29
12.46

 
461.68

0.01
0.16

270.75

3,318.34
13.38

 
416.90

0.10
0.13

182.57

NN2 ขายไฟฟ้าให้กับ EGAT ท่ีราคาและปริมาณท่ี 
เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  
(Power Purchase Agreement: PPA) ระหว่าง NN2 
กับ EGAT โดย PPA มีอายุ 25 ปีนับจาก COD

ค่างานจ้างเหมาภายใต้ 
สญัญาบรกิารปฏบิตักิาร 
และบำารุงรักษา (OMA)1 
ของโครงการไฟฟ้า
พลังนำ้า นำ้างึม 2
•  ค่าจ้างงานภายใต้

สัญญา
• เจ้าหนี้การค้า

109.61

9.13

106.87

8.87

105.72

8.61

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบตักิารและบ�ารงุรกัษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 
น�้างึม 2 ซึ่งการเข้าท�าสัญญามีความเหมาะสม ราคา 
ค่าจ้างงานเป็นไปตามเงือ่นไขทีไ่ด้จากการเจรจาต่อรอง 
และระเบยีบวิธีปฏิบัติในการก�าหนดราคาของ EGAT 
ที่ชัดเจน

หมายเหตุ : 1 OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance
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ค่างานซ่อมแซมอื่นที่
เกี่ยวข้องกับงาน Partial 
Overhaul
• ค่างาน
• เจ้าหนี้การค้า

-
-

1.95
1.95

-
-

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด�าเนินงาน Partial Overhaul  
เพ่ิมปี 2561 ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ในการก�าหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

ค่าใช้จ่ายงานสื่อสาร 
ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า
•  ค่างาน - 0.75 0.67 NN2 ท�าสญัญากับ EGAT เพ่ือใช้บรกิารโทรศพัท์สายตรง 

ส�าหรับการส่ือสารของเจ้าหน้าที่ EGAT โดย NN2  
จะพิจารณาความจ�าเป็นเพ่ือต่ออายุสญัญาคราวละ 1 ปี

ค่างานจ้างเหมางาน 
บริการปฏิบัติการและ 
บำารุงรักษาสถานี 
ไฟฟ้าย่อยนาบง 
230/500 กิโลโวลต์
• ค่าด�าเนินการ
• เจ้าหนี้การค้า
• เจ้าหนี้อื่น

-
3.49

-

15.28
-

2.16

-
-
-

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
ซึ่งราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการ
เจรจาต่อรองและระเบยีบวิธีปฏิบติัในการก�าหนดราคา
ของ EGAT ที่ชัดเจน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

ค่างานจ้างเหมาภายใต้ 
สัญญาการซ่อมบำารุง
รักษาใหญ่ (MMA)2 
ของโครงการไฟฟ้า
พลังนำ้า นำ้างึม 2
•  ค่าจ้างงานเหมา 

ภายใต้สัญญา MMA
• เจ้าหนี้การค้า

21.37

3.56

52.54

4.38

51.01

4.25

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบตักิารและบ�ารงุรกัษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้  
น�้างึม 2 ซึ่งการเข้าท�าสัญญามีความเหมาะสม ราคา 
ค่าจ้างงานเป็นไปตามเงือ่นไขทีไ่ด้จากการเจรจาต่อรอง 
และระเบยีบวิธีปฏิบัติในการก�าหนดราคาของ EGAT 
ที่ชัดเจน

ค่างานซ่อมบำารุงอื่น
•  ค่าซ่อมแซม 

บ�ารุงรักษา
• เจ้าหนี้การค้า

0.59

-

1.64

0.36

2.11

1.64

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด�าเนินการงานซ่อมบ�ารงุรกัษา 
อืน่ๆ นอกเหนอืจากสญัญา OMA และ MMA ซึง่ค่าจ้าง 
ดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทีไ่ด้จากการเจรจาต่อรองและ 
ระเบยีบวธีิปฏบิตัใินการก�าหนดราคาของ EGAT ทีช่ดัเจน

หมายเหตุ : 2  MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services
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13. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท นำ้าเทิน 1 พาวเวอร์ จำากัด (NT1)
  NT1 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น EdL โดย EdL ถือหุ้นใน NT1 ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของ NT1 และ EdL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

ของ EDL-Gen โดย EdL ถือหุ้นใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นใน NN2 ร้อยละ 25 ดังนั้น NT1 และ NN2 จึงมี 
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ทั้งนี้ NT1 และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจำาเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 60

ค่างานปรับปรุง
สถานีไฟฟ้าย่อย
นาบง
• ลูกหนี้ - - 4.09 NN2 ท�าบนัทกึข้อตกลงกบั NT1 เพ่ือร่วมรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย 

งานเพ่ิมเติมในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยง 
ระบบส่ง 500 กิโลโวลต์ ระหว่างโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้เทนิ 1  
(โครงการน�า้เทนิ 1) กับสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง เพ่ือรองรบัการส่ง
ไฟฟ้าจากโครงการน�า้เทนิ 1 โดย NN2 และ NT1 ตกลงรบัผดิชอบ 
ร่วมกันรายละครึ่ง ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
ในการท�ารายการ เนือ่งจากเป็นการแบ่งส่วนความรบัผดิชอบ 
ระหว่าง NN2 ที่เป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง กับ NT1  
ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องส่งไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
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สว่นที่ 3
ฐานะการเงนิ 
และผลการด�าเนนิงาน



FINANCIAL POSITION 
AND OPERATIONAL 
RESULTS ฐานะการเงนิ 

และผลการด�าเนนิงาน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�าหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813  
บริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ด้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ได้แสดงความเห็นแบบไม่มเีงือ่นไข และน�าเสนอเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคือเรือ่งเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและกิจการทีค่วบคมุร่วมกัน  
ทัง้นีง้บการเงนินีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันของ 
บรษัิทและบริษทัย่อยและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบการเงินที่น�าเสนอประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

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

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,197,480,517 3.6 2,586,577,697 4.1 4,214,184,164 6.6 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 351,281,753 0.6 507,165,600 0.8 - - 
เงินลงทุนชัว่คราว 2,266,936,735 3.7 1,647,791,836 2.6 694,854,506 1.1 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,161,854,893 1.9 1,313,450,266 2.1 1,292,196,206 2.0 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

87,265,115 
 

0.1 
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 47,335,915 0.1 61,817,692 0.1 61,473,814 0.1 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 137,098,980 0.2 65,395,684 0.1 7,645,773 0.0 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 132,001,211 0.2 90,451,581 0.1 248,616,077 0.4 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,293,990,004 10.4 6,272,650,356 10.0 6,606,235,655 10.3 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 980,592,511 1.6 1,034,530,094 1.7 459,335,947 0.7 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 3,054,308,219 4.8 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
 ช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3,772,521,935 

 
 

5.9 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 291,345,757 0.5 319,665,842 0.5 343,735,530 0.5 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,835,861,960 13.0 11,154,499,380 17.8 11,971,263,062 18.6 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 

4,524,840,786 
 

7.5 
 

4,282,493,769 
 

6.9 
 

4,387,131,688 
 

6.8 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 ของบริษทัยอ่ย 

 
 

5,763,154,779 

 
 

9.5 

 
 

5,484,217,972 

 
 

8.8 

 
 

4,858,296,229 

 
 

7.6 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 2,462,947,873 4.1 3,075,480,261 4.9 105,057,547 0.2 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ญัญาสมัปทาน 22,167,289,937 36.7 21,096,265,056 33.8 19,108,398,692 29.8 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,870,653,617 16.3 9,483,396,592 15.2 9,246,964,400 14.4 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 93,669,576 0.2 93,684,692 0.1 83,720,684 0.1 
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รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,631,601 0.0 113,859 0.0 - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 174,622,603 0.3 206,104,304 0.3 193,960,183 0.3 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 54,167,611,000 89.6 56,230,451,821 90.0 57,584,694,116 89.7 
รวมสินทรัพย์ 60,461,601,004 100.0 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771 100.0 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,064,974,172 1.8 875,620,455 1.4 690,088,222 1.1 
หน้ีสินตามสญัญาการเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี 
 

411,266 
 

0.0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

1,540,885,347 
 

2.5 
 

1,519,657,611 
 

2.4 
 

522,494,325 
 

0.8 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 2,100,000,000 3.3 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,472,220 0.0 10,325,541 0.0 170,779 0.0 
เงินประกนัผลงาน 704,080 0.0 1,478,077 0.0 1,647,613 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 59,917,988 0.1 80,632,479 0.1 79,350,431 0.1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,669,365,073 4.4 2,487,714,163 4.0 3,393,751,370 5.3 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

16,943,411,140 
 

28.0 
 

12,732,914,091 
 

20.4 
 

6,178,407,594  
 

9.6 
หุ้นกู ้– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,943,050,247 16.4 15,428,902,210  24.7 18,709,860,714  29.1 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 21,265,771 0.0 7,937,056  0.0 -  - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 43,419,168 0.1 52,883,302  0.1 64,538,746  0.1 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน - - -  - 8,064,827  0.0 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,569,933 0.3 270,752,440  0.4 289,602,186  0.5 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 27,133,716,259 44.9 28,493,389,099  45.6 25,250,474,067  39.3 
รวมหนีสิ้น 29,803,081,332 49.3 30,981,103,262  49.6 28,644,225,437  44.6 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 15.3 9,240,000,000 14.8 9,240,000,000 14.4 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 7,370,000,000  12.2 7,370,000,000 11.8 8,129,382,039  12.7 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 9,522,332,101  15.7 9,522,332,101 15.2 13,319,242,296  20.7 
ก าไรสะสม       

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 80,868,226  0.1 232,457,595 0.4 328,879,305  0.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 17,748,412,776  29.4 18,333,427,135 29.3 23,548,682,845  36.7 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,910,106,896 21.4 13,188,571,780 21.1 11,998,021,489  18.7 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,658,519,672  50.7 31,521,998,915 50.4 35,546,704,334  55.4 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,461,601,004  100.0 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771  100.0 
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รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,631,601 0.0 113,859 0.0 - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 174,622,603 0.3 206,104,304 0.3 193,960,183 0.3 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 54,167,611,000 89.6 56,230,451,821 90.0 57,584,694,116 89.7 
รวมสินทรัพย์ 60,461,601,004 100.0 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771 100.0 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,064,974,172 1.8 875,620,455 1.4 690,088,222 1.1 
หน้ีสินตามสญัญาการเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี 
 

411,266 
 

0.0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

1,540,885,347 
 

2.5 
 

1,519,657,611 
 

2.4 
 

522,494,325 
 

0.8 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 2,100,000,000 3.3 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,472,220 0.0 10,325,541 0.0 170,779 0.0 
เงินประกนัผลงาน 704,080 0.0 1,478,077 0.0 1,647,613 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 59,917,988 0.1 80,632,479 0.1 79,350,431 0.1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,669,365,073 4.4 2,487,714,163 4.0 3,393,751,370 5.3 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

16,943,411,140 
 

28.0 
 

12,732,914,091 
 

20.4 
 

6,178,407,594  
 

9.6 
หุ้นกู ้– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,943,050,247 16.4 15,428,902,210  24.7 18,709,860,714  29.1 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 21,265,771 0.0 7,937,056  0.0 -  - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 43,419,168 0.1 52,883,302  0.1 64,538,746  0.1 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน - - -  - 8,064,827  0.0 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,569,933 0.3 270,752,440  0.4 289,602,186  0.5 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 27,133,716,259 44.9 28,493,389,099  45.6 25,250,474,067  39.3 
รวมหนีสิ้น 29,803,081,332 49.3 30,981,103,262  49.6 28,644,225,437  44.6 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 15.3 9,240,000,000 14.8 9,240,000,000 14.4 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 7,370,000,000  12.2 7,370,000,000 11.8 8,129,382,039  12.7 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 9,522,332,101  15.7 9,522,332,101 15.2 13,319,242,296  20.7 
ก าไรสะสม       

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 80,868,226  0.1 232,457,595 0.4 328,879,305  0.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 17,748,412,776  29.4 18,333,427,135 29.3 23,548,682,845  36.7 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,910,106,896 21.4 13,188,571,780 21.1 11,998,021,489  18.7 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,658,519,672  50.7 31,521,998,915 50.4 35,546,704,334  55.4 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,461,601,004  100.0 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771  100.0 
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รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,631,601 0.0 113,859 0.0 - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 174,622,603 0.3 206,104,304 0.3 193,960,183 0.3 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 54,167,611,000 89.6 56,230,451,821 90.0 57,584,694,116 89.7 
รวมสินทรัพย์ 60,461,601,004 100.0 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771 100.0 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,064,974,172 1.8 875,620,455 1.4 690,088,222 1.1 
หน้ีสินตามสญัญาการเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี 
 

411,266 
 

0.0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

1,540,885,347 
 

2.5 
 

1,519,657,611 
 

2.4 
 

522,494,325 
 

0.8 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 2,100,000,000 3.3 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,472,220 0.0 10,325,541 0.0 170,779 0.0 
เงินประกนัผลงาน 704,080 0.0 1,478,077 0.0 1,647,613 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 59,917,988 0.1 80,632,479 0.1 79,350,431 0.1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,669,365,073 4.4 2,487,714,163 4.0 3,393,751,370 5.3 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

16,943,411,140 
 

28.0 
 

12,732,914,091 
 

20.4 
 

6,178,407,594  
 

9.6 
หุ้นกู ้– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,943,050,247 16.4 15,428,902,210  24.7 18,709,860,714  29.1 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 21,265,771 0.0 7,937,056  0.0 -  - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 43,419,168 0.1 52,883,302  0.1 64,538,746  0.1 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน - - -  - 8,064,827  0.0 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,569,933 0.3 270,752,440  0.4 289,602,186  0.5 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 27,133,716,259 44.9 28,493,389,099  45.6 25,250,474,067  39.3 
รวมหนีสิ้น 29,803,081,332 49.3 30,981,103,262  49.6 28,644,225,437  44.6 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 15.3 9,240,000,000 14.8 9,240,000,000 14.4 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 7,370,000,000  12.2 7,370,000,000 11.8 8,129,382,039  12.7 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 9,522,332,101  15.7 9,522,332,101 15.2 13,319,242,296  20.7 
ก าไรสะสม       

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 80,868,226  0.1 232,457,595 0.4 328,879,305  0.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 17,748,412,776  29.4 18,333,427,135 29.3 23,548,682,845  36.7 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,910,106,896 21.4 13,188,571,780 21.1 11,998,021,489  18.7 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,658,519,672  50.7 31,521,998,915 50.4 35,546,704,334  55.4 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,461,601,004  100.0 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771  100.0 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

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

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,197,480,517 3.6 2,586,577,697 4.1 4,214,184,164 6.6 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 351,281,753 0.6 507,165,600 0.8 - - 
เงินลงทุนชัว่คราว 2,266,936,735 3.7 1,647,791,836 2.6 694,854,506 1.1 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,161,854,893 1.9 1,313,450,266 2.1 1,292,196,206 2.0 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

87,265,115 
 

0.1 
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 47,335,915 0.1 61,817,692 0.1 61,473,814 0.1 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 137,098,980 0.2 65,395,684 0.1 7,645,773 0.0 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 132,001,211 0.2 90,451,581 0.1 248,616,077 0.4 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,293,990,004 10.4 6,272,650,356 10.0 6,606,235,655 10.3 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 980,592,511 1.6 1,034,530,094 1.7 459,335,947 0.7 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 3,054,308,219 4.8 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
 ช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3,772,521,935 

 
 

5.9 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 291,345,757 0.5 319,665,842 0.5 343,735,530 0.5 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,835,861,960 13.0 11,154,499,380 17.8 11,971,263,062 18.6 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 

4,524,840,786 
 

7.5 
 

4,282,493,769 
 

6.9 
 

4,387,131,688 
 

6.8 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 ของบริษทัยอ่ย 

 
 

5,763,154,779 

 
 

9.5 

 
 

5,484,217,972 

 
 

8.8 

 
 

4,858,296,229 

 
 

7.6 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 2,462,947,873 4.1 3,075,480,261 4.9 105,057,547 0.2 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ญัญาสมัปทาน 22,167,289,937 36.7 21,096,265,056 33.8 19,108,398,692 29.8 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,870,653,617 16.3 9,483,396,592 15.2 9,246,964,400 14.4 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 93,669,576 0.2 93,684,692 0.1 83,720,684 0.1 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

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

ไฟฟ้า 
 

101,215,680  
 

1.5 
 

97,696,320  
 

1.1 
 

95,427,840  
 

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

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

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

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

จ าหน่าย 
 

521,283,824 
 

7.5 
 

521,283,824 
 

5.7 
 

521,283,824 
 

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

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
 

1,586,517,407  

 
 

22.9 

 
 

2,502,672,613  

 
 

27.5 

 
 

1,823,290,500  

 
 

20.6 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 31,111,340  0.4 40,320,085  0.4 40,869,688  0.5 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (25,929,516) (0.4) (33,650,551) (0.4) 392,234,624  4.4 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,591,699,231  23.0 2,509,342,147  27.5 2,256,394,812  25.5 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,267,857,721 18.3 1,100,426,415 12.1 1,161,294,032 13.1 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16,329,610 0.2 44,859,885 0.5 12,277,780 0.1 
ก าไรส าหรับงวด 307,511,900 4.4 1,364,055,847 15.0 1,082,823,000 12.2 
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รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง       

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขาย 

 
16,861,597  

 
0.2 

 
3,774,412  

 
0.0 

 
(19,185,248) 

 
(0.2) 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสด 

 
469,520,084  

 
6.8 

 
164,814,963  

 
1.8 

 
9,063,166  

 
0.1 

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

ในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงนิได้ 
 

560,423,912  
 

8.1 
 

243,705,602  
 

2.7 
 

(46,815,425) 
 

(0.5) 
       

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง       

(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
(11,288,631) 

 
(0.2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 339,047  0.0 - - - - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง 
 

(10,949,584) 
 

(0.2) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 549,474,328  7.9 243,705,602 2.7 (46,815,425) (0.5) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 856,986,228  12.4 1,607,761,449 17.6 1,036,007,575 11.7 
การแบ่งปันก าไร       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 158,773,091  2.3 599,068,450  6.6 768,901,766  8.7 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 
 

148,738,809  
 

2.1 
 

764,987,397  
 

8.4 
 

313,921,234  
 

3.6 
 307,511,900  4.4 1,364,055,847  15.0 1,082,823,000  12.2 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 446,876,435  6.4 750,657,819  8.2 716,830,284  8.1 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 
 

410,109,793  
 

5.9 
 

857,103,630  
 

9.4 
 

319,177,291  
 

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

รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 323,841,510 1,408,915,732 1,095,100,780  
รายการปรับกระทบยอดก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,438,033,658 1,553,597,442 1,517,820,856 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (31,111,340) (40,320,085) (40,869,688) 
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25,929,516  33,650,551  (392,234,624) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ญัญา

สมัปทาน 
 

- 
 

7,373,958  
 

- 
ขาดทุนจากการจ าหน่าย / ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 88,877  2,169,955  3,846,903  
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 34,088,829  15,494,079  (1,375,155) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายใน 

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

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824  521,283,824  521,283,824  
ดอกเบ้ียรับ -  -  (385,752,226) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,320,863,270  1,078,735,111  871,694,329  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,309,719  11,471,934  14,330,378  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น
ด าเนินงาน 

 
3,650,956,437  

 
4,603,771,706  

 
3,236,123,356  

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (441,428,611) (153,098,940) 22,563,719  
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (13,209,091) (14,481,777) (358,040) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (32,827,239) 200,381,279  169,770,898  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (958,276) (39,658,908) 3,966,915  

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 391,643,187  (162,711,662) (58,967,752) 
เงินประกนัผลงาน (102,412) 773,997  169,536  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,435,132  20,714,491  (1,282,048) 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -  (2,007,800) (2,674,934) 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  73,116,718  -  

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,577,509,127  4,526,799,104  3,369,311,650  
จ่ายดอกเบ้ีย (179,301,076) (205,570,007) (219,488,422) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (19,613,026) (38,104,298) (25,245,114) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,378,595,025  4,283,124,799  3,124,578,114  
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รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมข้ึน) (141,063,022) (157,372,583) 507,165,600  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (208,500,213) (57,634,169) 575,194,147  
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 1,945,639,275  622,919,311  933,752,082  
ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงินและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง - -  432,000,000  
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน - -  (3,000,000,000) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - (681,464,240) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (1,668,049,200) (3,274,654,000) (481,474,125) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (2,401,184,168) (469,094,275) (171,427,302) 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ญัญาสมัปทานเพ่ิมข้ึน -  (10,287,774) -  
อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (88,566,845) (103,505,350) (74,634,544) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 36,299  1,916,982  6,140,636  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (56,417,638) (44,904,792) (969,900) 
เงินปันผลรับจากบริษทักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12,000,000  12,000,000  16,800,000  
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหวา่ง

ก่อสร้าง (157,978,745) (150,877,917) (4,122,915) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,764,084,257) (3,631,494,567) (1,943,040,561) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 347,137,500  (1,625) -  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,052,387,783) (4,164,644,863) (7,812,120,374) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 6,000,000,000  9,500,000,000  6,000,000,000  
ช าระคืนหุ้นกูย้มืระยะยาว -  (4,000,000,000) (600,000,000) 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู ้ (2,815,796) (206,443) -  
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (55,033,213) (31,172,527) (39,460,111) 
จ่ายดอกเบ้ีย (870,586,655) (814,595,901) (772,740,877) 
เงินปันผลจ่าย (442,200,000) (165,643,460) (206,360,000) 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (609,532,249) (578,637,121) (679,770,150) 
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั -  -  4,556,292,234  
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (685,418,196) (254,901,940) 445,840,722  
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (11,197,237) (7,631,112) 228,192  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (82,104,665) 389,097,180  1,627,606,467  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,279,585,182  2,197,480,517  2,586,577,697  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 2,197,480,517  2,586,577,697  4,214,184,164  
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 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 30.6 32.5 25.6 
อตัราก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (%) 51.2 50.3 48.6 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 2.3 6.6 8.7 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.022 0.081  0.100  
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) 0.97 0.98 0.81 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) 0.74 0.76 0.62 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 0. 9 3.3 3.7 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 0.3 1.0 1.2 
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MANAGEMENT 
DISCUSSION 
AND ANALYSIS

การวเิคราะหแ์ละ 
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจ

บริษทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ประกอบธุรกจิหลกั 
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ท่ีประกอบ
ธุรกิจผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ปัจจบุนั
บริษัทถือหุ้นใน 6 บริษัท ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน 3 
ประเภท ได้แก่ (1) โรงไฟฟ้าพลังน�้า คือ โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2  
(“NN2”) ด�าเนนิการโดย บรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจ�ากัด 
(“SEAN”) และโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี (“Xayaburi HPP”)  

ด�าเนินการโดย บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (“XPCL”)  
(2) โครงการไฟฟ้าระบบพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) คอื  
โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ โครงการที ่1 และ 2 (“BIC1” และ  
“BIC2”) ด�าเนินการโดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด  
(“BIC”) และ (3) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จ�านวน 9 โครงการ  
ด�าเนนิการโดย บรษิทั บางเขนชยั จ�ากัด (“BKC”) บรษิทั เชยีงราย 
โซล่าร์ จ�ากัด (“CRS”) และ บรษิทั นครราชสมีา โซล่าร์ จ�ากัด (“NRS”)

1,900 MW 238 MW 29 MW
พลังน้�า พลังงานความร้อนร่วม พลังงานแสงอาทิตย์

15 MW

บริษัท บางเขนชัย
จ�ากัด (BKC)

238 MW

118 MW 120 MW

บริษัท บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (BIC)

บริษัท เซาท์อีสท์  
เอเชีย เอนเนอร์จี  
จ�ากัด (SEAN)

75.0%

61.3% 37.5% 65.0% 100.0%

30.0%

30.0%

โรงไฟฟ้าพลังน้�า
น้�างึม 2 (NN2) 

บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
โครงการ 1 (BIC1)

บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
โครงการ 2 (BIC2)

1,285 MW

615 MW

บริษัท ไซยะบุรี
พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL)

8 MW

บริษัท เชียงราย  
โซล่าร์ จ�ากัด (CRS)

6 MW

บริษัท นครราชสีมา  
โซล่าร์ จ�ากัด (NRS)

หมายเหตุ : ข้อมูลก�าลังการผลิตติดตั้งรวม
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เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี 2562

1. การขายหุ้นกู้ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทั ไฟฟ้าน�า้งึม 2 จ�ากัด
  เมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2562 บรษิทั ไฟฟ้าน�า้งมึ 2 จ�ากัด (“NN2”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 
1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ  
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวนรวม 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

 •  หุ้นกู้อายุ 3 ปี ประเภททยอยช�าระคนืเงนิต้น อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 3.18 ต่อปี จ�านวน 3,200 ล้านบาท

 •  หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.44 ต่อปี จ�านวน 
800 ล้านบาท

 •  หุ้นกู้อายุ 8 ปี ประเภททยอยช�าระคืนเงินต้น และผู้ออก
หุ้นกู้มีสิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก�าหนด อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.88 ต่อปี จ�านวน 2,000 ล้านบาท

  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด (“ทริสเรทติ้ง”) จัดอันดับเครดิต 
หุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2652 ท่ีอนัดบั “A” และปรบัเพ่ิมอนัดบัเครดติหุ้นกู้ 
ชุดอื่นๆ ท้ังหมดของ NN2 เป็นอันดับ “A” และมีแนวโน้ม 
อันดับเครดิต “คงท่ี” โดย NN2 ได้น�าเงินจากการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวช�าระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน 
ที่เหลือทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

2.  การคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

  เมือ่วันท่ี 11 เมษายน 2562 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กร
ของบริษทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ทีอ่นัดับ “A” แนวโน้ม 
อนัดบัเครดติ “คงที”่ พร้อมทัง้คงอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ  
ไม่มหีลกัประกนัของบรษิทั ทีอ่นัดบั “A-” แนวโน้มอนัดบัเครดติ  
“คงที่”

3. การอนมัุตจ่ิายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี 2561
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  

2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน  
ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0280 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 206.4  
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 
ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีการจ่าย
เงินปันผลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

4.  การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ�ากัด

  เมือ่วันท่ี 23 เมษายน 2562 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตอินุมตัิ 
การซือ้หุ้นบรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจ�ากัด (“SEAN”) 
เพ่ิมในสดัส่วนร้อยละ 5.33 จาก พีท ีโฮลดิง้ส์ ลมิเิต็ด เป็นมลูค่า 
รวม 681.5 ล้านบาท โดย SEAN เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ใน NN2  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ส่งผลให้
บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN จากร้อยละ 56.0 เป็น
ร้อยละ 61.3 ของทุนจดทะเบียน และเพ่ิมสัดส่วนการลงทุน
ทางอ้อมใน NN2 จากร้อยละ 42.0 เป็นร้อยละ 46.0 โดยได้
ด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

5.  การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
หลังคาและแบบตดิตัง้บนพืน้ดินของบรษิทั บางเขนชัย จ�ากัด

  ในปี 2562 บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด (“BKC”) ได้ลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งเป็นแบบติดตั้งบน
หลังคาจ�านวน 5 โครงการและแบบติดตั้งบนพ้ืนดินจ�านวน 
1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 •  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก�าลังการผลิตติดตั้ง 0.89  
เมกะวัตต์ เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชน 
ในเดือนกุมภาพันธ์

 •  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 
บางเลน จังหวัดนครปฐม ก�าลังการผลิตติดตั้ง 0.97  
เมกะวัตต์ เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชน 
ในเดือนพฤษภาคม

 •  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา  
พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
0.97 เมกะวัตต์ เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน

 •  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 
มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ก�าลังการผลิตติดต้ัง 0.72  
เมกะวัตต์ เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชน 
ในเดือนมิถุนายน

 •  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก�าลังการผลิตติดต้ัง 
0.51 เมกะวัตต์ เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม

 •  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน  
คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา ก�าลังการผลิตติดตั้ง 2.67 
เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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6.  โรงไฟฟ้าบางปะอนิโคเจนเนอเรช่ัน โครงการที ่1 ด�าเนนิการ 
ซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Major Overhaul)

  เมือ่วันที ่2 มถุินายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่ 
โครงการที่ 1 ได้ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงใหญ่ซึ่งเป็นไปตามแผน 
ที่วางไว้

7.  การใช้สิทธติามใบส�าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทนุ 
ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (CKP-W1)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2562

  ในปี 2562 มีผู ้มาใช้สิทธิตามใบส�าคัญที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุนของบรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“CKP-W1”) 
รวม 4,556.3 ล้านบาท แบ่งเป็น

 •  วันที ่30 มถุินายน 2562 มผีูม้าใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจ�านวน 
594.2 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 3,565.4 ล้านบาท โดยบริษัท 
ได้ด�าเนินการจดทะเบยีนเพ่ิมทุนแล้วเมือ่วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2562 และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันท่ี 4 
กรกฎาคม 2562

 •  วันท่ี 30 กันยายน 2562 มผีูม้าใช้สทิธิซือ้หุน้สามญัจ�านวน 
165.1 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 990.9 ล้านบาท โดยบริษัท 
ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 
2562 และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันท่ี 4 
ตุลาคม 2562 

  ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะใช้เงินดังกล่าวเพ่ือลงทุนขยายธุรกิจ 
ต่อไปในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการด�าเนนิงาน  
โดยภายหลงัการจดทะเบยีนเพ่ิมทุน บรษิทัมทุีนออกจ�าหน่าย
และช�าระเตม็มลูค่าแล้วเพ่ิมขึน้เป็น 8,129.4 ล้านบาท และม ี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็น 13,319.2 ล้านบาท

8. การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด
  ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท  

ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (“XPCL”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ 
บริษัทตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่ก�าหนดไว้ในสัญญา
สนบัสนนุทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดย 
ณ สิ้นปี 2562 มียอดเงินกู้ยืมรวม 3,000 ล้านบาท

9.  ได้รับคะแนนการก�ากับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับ 
ดีเลิศ (Excellent)

  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ  
“ดีเลิศ” ในโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจ�าปี 2562 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10.  การเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน�้า  
ไซยะบุรี

  โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบฝาย 
น�า้ล้นขนาดใหญ่ (Run-of-River Hydroelectric Power Plant) 
ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ โดยจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) รวม 
1,220 เมกะวัตต์ และจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม 60 เมกะวัตต์  
ให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ได้เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  
(Commercial Operation Date หรือ “COD”) โดยจ�าหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แล้วตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซึ่ง 
เป็นไปตามก�าหนดเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

03
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562176



การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวมส�าหรับปี 2562

รายการ
รายปี เปลี่ยนแปลง

2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า 8,949.9 8,223.0 (726.9) (8.1)

รายได้ค่าบริหารโครงการ 119.9 153.9 34.0 28.4

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน - 351.8 351.8 -

รายได้อื่น 45.0 111.5 66.5 147.8

รวมรายได้ 9,114.8 8,840.2 (274.6) (3.0)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (6,613.8) (7,019.2) 405.4 6.1

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม 
ร่วมกันและบริษัทร่วม

6.7 433.1 426.4 -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.7 2.3 0.6 38.2

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 2,509.3 2,256.4 (252.9) (10.1)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,100.4) (1,161.3) 60.9 5.5

ภาษีเงินได้ (44.9) (12.3) (32.6) (72.6)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

(765.0) (313.9) (451.1) (59.0)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 599.1 768.9 169.8 28.3

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า

ปริมาณการขาย
ไฟฟ้า/ไอน�้า  

(ล้านหน่วย)/(ตัน)
เปลี่ยนแปลง รายได้ (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายไฟฟ้า

NN2 2,454.9 1,684.9 (770.0) (31.4) 3,949.3 3,048.0 (901.3) (22.8)

BIC 1,552.9 1,560.8 7.9 0.5 4,801.0 4,967.7 166.8 3.5

BKC 12.3 15.5 3.3 26.7 136.1 144.8 8.7 6.4 

รวม 4,020.1 3,261.3 (758.8) (18.9) 8,886.3 8,160.5 (725.8) (8.2)

รายได้จากการขายไอน�า้

BIC 94,459 87,486 (6,973) (7.4) 63.6 62.4 (1.2) (1.8)

รวม 8,949.9 8,223.0 (726.9) (8.1)

หน่วย : ล้านบาท
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ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2

ประเภทไฟฟ้า
รายปี เปลี่ยนแปลง

2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

Primary Energy 1,980.1 1,674.5 (305.5) (15.4)

Secondary Energy 130.1 4.2 (125.9) (96.8)

Excess Energy 343.9 - (343.9) -

Test Energy 0.8 6.2 5.4 635.7

รวม 2,454.9 1,684.9 (770.0) (31.4)

ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ปริมาณน้�าไหลเข้าอ่างเก็บน้�ารวม (ล้านลูกบาศก์เมตร) 10,535.2 3,689.4 (6,845.8) (65.0)

ระดับน้�าในอ่างเก็บน้�า ณ สิ้นปี (เมตรเหนือระดับน้�าทะเลปานกลาง) 368.4 355.2 (13.2) (3.6)

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้าในปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
•  NN2: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ลดลงตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงในปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจาก

ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่างเก็บน�้ามีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉล่ีย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 ในขณะที่ปีก่อนมีปริมาณน�้าไหล 
เข้าอ่างเก็บน�า้เป็นสถิตสิงูสดุ NN2 จงึประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าลดลงตามหลกัการบรหิารจดัการน�า้อย่างระมดัระวัง เพ่ือรกัษา 
ระดับน�้าให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าทั้งปี

ปริมาณน�้าไหลเข้าและระดับน�้าในอ่างเก็บน�้าของเขื่อนน�้างึม 2
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หน่วย : ล้านหน่วย
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ผู้ซื้อไฟฟ้า
รายปี เปลี่ยนแปลง

2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 1,277.4 1,250.3 (27.1) (2.1)

ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 275.5 310.5 35.0 12.7

รวม 1,552.9 1,560.8 7.9 0.5

•  BIC: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BIC เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ถึงแม้จะมีการซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผนในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562  
เนื่องจาก (1) ปริมาณการขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จากการขายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้เพ่ิมขึ้น และ
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ BIC1 ดีข้ึนหลังจากการซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผน และ (2) ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยปี 2562  
สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ซึ่งผันแปรตามราคาก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้น

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ BIC

•  BKC: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BKC เพ่ิมขึน้เนือ่งจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนหลงัคาภายใต้การลงทนุของ 
BKC ได้แก่ โรงไฟฟ้าภาชี โรงไฟฟ้าบางเลน โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โรงไฟฟ้ามหาชัย และโรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน เริ่มทยอย 
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 เป็นต้นมา ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในปี 2562  
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้ค่าบริหารโครงการ
บริษัทรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการปรับเพ่ิมอัตราค่าบริหารโครงการตาม 
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทเริ่มรับรู้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงินของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562

รายได้อื่น
บริษัทมีรายได้อื่นในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากก�าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว และดอกเบี้ยจากการ 
ให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่ก�าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement)  
โดย ณ สิ้นปี 2562 มียอดเงินกู้ยืมรวม 3,000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านหน่วย
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ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

รายการ
รายปี เปลี่ยนแปลง

2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน�้า 5,538.9 5,964.8 425.9 7.7

ค่าเชื้อเพลิง 3,163.2 3,334.2 171.0 5.4

ค่าเสื่อมราคา 1,523.9 1,484.0 (39.9) (2.6)

ค่าด�าเนินการและซ่อมบ�ารุง 615.4 724.1 108.7 17.7

ค่าผ่านสาย - 216.9 216.9 -

ค่าสัมปทาน 133.1 104.9 (28.3) (21.2)

อื่นๆ 103.3 100.8 (2.5) (2.5)

ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าตัดจ�าหน่าย

521.3 521.3 - -

ต้นทุนบริหารโครงการ 88.4 90.8 2.3 2.6

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 465.1 442.3 (22.8) (4.9)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 6,613.8 7,019.2 405.4 6.1

สาเหตุหลักที่ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นในปี 2562 มาจาก
• ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน�้าเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
 - ค่าเชื้อเพลิงของ BIC เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
 - ค่าเสื่อมราคาลดลงจากการปรับการรับรู้สินทรัพย์สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
 -  ค่าด�าเนินการและซ่อมบ�ารุงเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Major Overhaul)  

ตามแผนของ BIC ในไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นหลัก
 -  ค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) เริ่มรับรู ้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 โดยรับรู ้ตามพลังงานไฟฟ้าท่ี NN2 ขายผ่าน 

สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
 - ค่าสัมปทานลดลงตามรายได้ขายไฟฟ้าของ NN2
• ต้นทุนบริหารโครงการเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายได้ค่าบริหารโครงการที่เพิ่มขึ้น

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
 ปี 2562 บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่ง
ก�าไรใน XPCL โดยรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจาก XPCL จ�านวน 392.2 ล้านบาท ในปี 2562 เปรยีบเทยีบกับส่วนแบ่งขาดทุนจ�านวน 33.7 ล้านบาท 
ในปี 2561 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก
•  การเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรีในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่งผลให้ XPCL มีรายได้จากการขายไฟฟ้า

จ�านวน 1,565.1 ล้านบาท ในปี 2562
• การรับรู้ก�าไรจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐของ XPCL ในระหว่างปี 2562

หน่วย : ล้านบาท
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รายการ ณ 31 ธ.ค. 
2561

ณ 31 ธ.ค. 
2562

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

สินทรัพย์ 62,503.1 64,190.9 1,687.8 2.7

หนี้สิน 30,981.1 28,644.2 (2,336.9) (7.5)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 31,522.0 35,546.7 4,024.7 12.8

ปริมาณน�้าเฉลี่ยต่อเดือนที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี และปริมาณการขายไฟฟ้าในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2562 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก (1) การรบัรูค่้าธรรมเนยีมการจดัการเงินกู้
รอตดับญัชขีอง NN2 จ�านวน 56.7 ล้านบาท จากการจ่ายคนืเงนิกู้
จากสถาบนัการเงินท้ังหมดในเดอืนมนีาคม 2562 ซึง่เป็นรายการ
ทีเ่กิดขึน้เพียงครัง้เดยีว (2) การเริม่รบัรูด้อกเบีย้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับ
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วง 
สิน้ปี 2561 และ (3) ดอกเบีย้จ่ายของบรษิทัทีเ่พ่ิมขึน้จากการออก
หุ้นกู้เพิ่มจ�านวน 2,500 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2561

ภาษีเงินได้
ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามผลประกอบการ
ของ NN2 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นหลัก

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในภาพรวม ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ ้นของบริษัทในป ี
2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษิทัร่วม (XPCL) เน่ืองจากการเริม่ 
ซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรีเป็นหลัก

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2562 ปริมาณน้�าเฉลี่ยที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้�า ไซยะบุรี ปี 2562
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ปี 2562

ปริมาณน้�าเฉลี่ยที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้�า ไซยะบุรี (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 1,745

ปริมาณการขายไฟฟ้า (ล้านหน่วย) 835
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 โดย
มีสาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น  
ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตาม 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (CKP-W1) ของ 
ผูถื้อหน่วยในช่วงเดอืนมถุินายนและกันยายน 2562 โดยส่วนหนึง่
น�าไปใช้เป็นเงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่ XPCL จ�านวน 3,000 ล้านบาท 
และในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน SEAN

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินรวมลดลงจากสิ้นปี 2561 โดย
มีสาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 

เนื่องจาก NN2 จ่ายคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมดในเดือน
มีนาคม 2562 และการทยอยช�าระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ตามก�าหนด
ของบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561  
โดยมีสาเหตุหลักจากทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัเพ่ิมขึน้จากการใช้สทิธิตามใบส�าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (CKP-W1) ในช่วงเดือน
มิถุนายนและกันยายน 2562 และก�าไรสะสมเพ่ิมข้ึนจาก 
ผลประกอบการของบริษัทในปี 2562

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมี
จ�านวน 4,214.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,627.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 62.9 จากสิ้นปี 2561

•  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน ส่วนใหญ่มาจาก 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

•  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิม
สัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN การให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL และ
การทยอยเพิ่มทุนใน XPCL สุทธิกับการไถ่ถอนสิทธิเรียกร้อง
ในบัญชีเงินฝากที่เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันจากการจ่ายคืน 
เงินกู้จากสถาบันการเงินท้ังหมดของ NN2 และการขายเงิน
ลงทุนชั่วคราว

•  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่มาจาก
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ของ NN2 และเงินสดรับจากการ
ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ ้นสามัญเพ่ิมทุน 
(CKP-W1) ในเดือนมถุินายนและกันยายน สทุธิกับการจ่ายคนื 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ รวมถึงการ
จ่ายเงินปันผล

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2562

เงนิสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 3,124.6

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,943.0)

เงนิสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 445.8

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

0.2

เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

1,627.6
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ในปี 2562 อัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทาง 
การเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายลดลงจากปีก่อน 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2  
ทีล่ดลงตามปริมาณน�า้ไหลเข้าอ่างเก็บน�า้ ขณะทีค่่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 
จากการเริ่มรับรู ้ค่าผ่านสายของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง และ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมบ�ารุงใหญ่ของ BIC

อัตราก�าไรสุทธิในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทรับรู้ 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (XPCL) เพ่ิมขึน้จากการ 
เริม่ซ้ือขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุเีป็นหลกั

ความสามารถในการท�าก�าไร
รายปี

เปลี่ยนแปลง
2561 2562

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 32.5 25.6 (6.9)

อัตราก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจ�าหน่าย (%)

50.3 48.6 (1.7)

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 6.6 8.7 2.1

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.081 0.100 0.019

ความสามารถในการช�าระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 
2561

ณ 31 ธ.ค. 
2562 เปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.98 0.81 (0.18)

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)

0.76 0.62 (0.14)

ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 
2561

ณ 31 ธ.ค. 
2562 เปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.52 1.95 (0.57)

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 อตัราหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
และอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวมลดลงจากสิน้ปี 2561 สาเหตหุลกัมาจาก (1) การจ่ายคนื 
เงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมดของ NN2 (2) การทยอยจ่ายคืน 
เงินกู้และหุ้นกู้ตามก�าหนด และ (3) การเพ่ิมขึ้นของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้จากการใช้สทิธิตามใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั
เพ่ิมทุน (CKP-W1) ขณะท่ีอัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลง
จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน
หนึ่งปีเพิ่มขึ้น
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รายงานความรบัผิดชอบของ 
คณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัย
สำาคญัท่ีแสดงให้เหน็ถึงการมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความสำาเร็จ
ในภาพรวมของบริษัทในฐานะท่ีเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม ซึง่จะชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่และความมัน่ใจตอ่ผูถื้อหุ้น 
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ 
ทำาหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง 
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม รวมท้ัง
การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่างบการเงนิประจำาป ี2562 ของบรษิทั
และบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับ 
ฝา่ยบรหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสม  
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รอบคอบ และใช้ประมาณการ 
ท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ 
อย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ งบการเงนิดงักลา่ว 
ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ โดยงบการเงินแสดงฐานะ
ทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ที่เป็นจริง โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

(นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์) 
กรรมการผู้จัดการ

(ดร.ทนง พิทยะ)  
ประธานกรรมการ
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บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2562 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแส       
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ   
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                           
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                               
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 12 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือ
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 12,433 ลา้นบาท                                    
ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีมีนยัส าคญั ฝ่ายบริหารจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน และ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุน รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและ
อตัราการเติบโตในระยะยาว และขอ้สมมติอ่ืนท่ีเหมาะสม ในการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการพิจารณาของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและประเมินกระบวนการพิจารณาแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
เลือกใช ้ประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเงินลงทุนดงักล่าว 
โดยการท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และสอบทานประมาณการกระแสเงินสดกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ประเมินอตัราคิดลดโดยวเิคราะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนและขอ้มูลอ่ืน ๆ และทดสอบการ
ค านวณประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตตามแบบจ าลองทางการเงิน รวมถึงพิจารณาผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการ
เติบโตของรายได ้  
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี                     
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้การ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป   

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ                                               
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า                              
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                                       
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
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บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 4,214,184,164    2,586,577,697    1,539,625,273    103,197,589       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น 7 -                          507,165,600       -                          -                          
เงินลงทุนชัว่คราว 8 694,854,506       1,647,791,836    461,655,722       1,454,285,121    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 1,292,196,206    1,313,450,266    34,241,893         32,170,706         
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 87,265,115         -                          -                          -                          
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 61,473,814         61,817,692         -                          -                          
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                          -                          8,493,830           11,628,050         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 7,645,773           65,395,684         -                          -                          
   อ่ืนๆ 248,616,077       90,451,581         183,055,084       11,777,100         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,606,235,655    6,272,650,356    2,227,071,802    1,613,058,566    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 10 459,335,947       1,034,530,094    -                          -                          
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                          -                          270,630,000       67,400,000         
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 6 3,054,308,219    -                          3,054,308,219    -                          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 3,772,521,935    -                          -                      -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          12,240,207,782  11,679,092,100  
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12 343,735,530       319,665,842       192,938,970       192,938,970       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 11,971,263,062  11,154,499,380  11,585,926,525  11,104,452,400  
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ
   ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 14 4,387,131,688    4,282,493,769    -                          -                          
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ
   ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14 4,858,296,229    5,484,217,972    -                          -                          
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 15 105,057,547       3,075,480,261    -                          -                          
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ญัญาสมัปทาน 16 19,108,398,692  21,096,265,056  -                          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 9,246,964,400    9,483,396,592    62,591,153         57,696,945         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 83,720,684         93,684,692         42,929,536         48,147,960         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                          113,859              -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 193,960,183       206,104,304       4,493,356           3,626,318           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57,584,694,116  56,230,451,821  27,454,025,541  23,153,354,693  
รวมสินทรัพย์ 64,190,929,771  62,503,102,177  29,681,097,343  24,766,413,259  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

03
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บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 19 690,088,222       875,620,455       44,278,151         30,079,933         
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 522,494,325       1,519,657,611    -                          -                          
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 2,100,000,000    -                          -                          -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 170,779              10,325,541         -                          -                          
เงินประกนัผลงาน 6 1,647,613           1,478,077           -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 79,350,431         80,632,479         14,247,832         17,308,416         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,393,751,370    2,487,714,163    58,525,983         47,388,349         
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 6,178,407,594    12,732,914,091  -                          -                          
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 18,709,860,714  15,428,902,210  6,495,791,941    6,494,155,817    
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน -                          7,937,056           -                          -                          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 64,538,746         52,883,302         39,331,948         33,221,758         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน 8,064,827           -                          -                          -                          
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 23 289,602,186       270,752,440       -                          -                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 25,250,474,067  28,493,389,099  6,535,123,889    6,527,377,575    
รวมหนีสิ้น 28,644,225,437  30,981,103,262  6,593,649,872    6,574,765,924    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั  9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 9,240,000,000    9,240,000,000    9,240,000,000    9,240,000,000    
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 8,129,382,039 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 29 8,129,382,039    7,370,000,000    8,129,382,039    7,370,000,000    
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 29 13,319,242,296  9,522,332,101    13,319,242,296  9,522,332,101    
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 135,968,184       107,480,923       135,968,184       107,480,923       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,635,211,021    1,101,156,516    1,483,909,892    1,149,011,934    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 328,879,305       232,457,595       18,945,060         42,822,377         
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 23,548,682,845  18,333,427,135  23,087,447,471  18,191,647,335  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,998,021,489  13,188,571,780  -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,546,704,334  31,521,998,915  23,087,447,471  18,191,647,335  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 64,190,929,771  62,503,102,177  29,681,097,343  24,766,413,259  

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6 8,127,561,349      8,852,227,341      -                            -                            
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 95,427,840           97,696,320           -                            -                            
รายไดค้่าบริหารโครงการ 6 153,896,815         119,872,867         340,314,317         354,598,102         
รายไดเ้งินปันผล 6, 11, 12 -                            -                            772,533,095         561,454,376         
รายไดอ่ื้น
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,296,842             1,662,393             1,114                    -                            
   ดอกเบ้ียรับ 6 413,532,653         19,220,526           70,890,635           2,228,854             
   อ่ืนๆ 6 49,788,981           25,783,622           53,008,572           28,893,119           
รวมรายได้ 8,842,504,480      9,116,463,069      1,236,747,733      947,174,451         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย
   ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 6 5,964,821,158      5,538,925,319      -                            -                            
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824         521,283,824         -                            -                            
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 90,772,698           88,435,523           184,173,219         179,158,045         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 442,336,300         465,145,790         273,807,200         328,495,665         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                            -                            -                            2,351                    
รวมค่าใช้จ่าย 7,019,213,980      6,613,790,456      457,980,419         507,656,061         
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั
   และบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,823,290,500      2,502,672,613      778,767,314         439,518,390         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12 40,869,688           40,320,085           -                            -                            
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 392,234,624         (33,650,551)          -                            -                            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,256,394,812      2,509,342,147      778,767,314         439,518,390         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,161,294,032)     (1,100,426,415)     (209,022,095)        (198,701,186)        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,095,100,780      1,408,915,732      569,745,219         240,817,204         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (12,277,780)          (44,859,885)          -                            -                            
ก าไรส าหรับปี 1,082,823,000      1,364,055,847      569,745,219         240,817,204         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (19,185,248)          3,774,412             (23,877,317)          1,389,299             
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 9,063,166             164,814,963         -                            -                            
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (113,859)               (2,517,743)            -                            -                            
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 13 (36,579,484)          77,633,970           -                            -                            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (46,815,425)          243,705,602         (23,877,317)          1,389,299             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,036,007,575      1,607,761,449      545,867,902         242,206,503         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 768,901,766         599,068,450         569,745,219         240,817,204         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 313,921,234         764,987,397         

1,082,823,000      1,364,055,847      
-                        -                        

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 716,830,284         750,657,819         545,867,902         242,206,503         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 319,177,291         857,103,630         

1,036,007,575      1,607,761,449      
-                            -                            

ก าไรต่อหุ้น 31
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.100                    0.081                    0.074                    0.033                    

   จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 7,716,521,606      7,370,000,000      7,716,521,606      7,370,000,000      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 1,095,100,780       1,408,915,732       569,745,219          240,817,204          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,517,820,856       1,553,597,442       15,995,290            16,669,187            
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (40,869,688)           (40,320,085)           -                             -                             
   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (392,234,624)         33,650,551            -                             -                             
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             120,348,558          156,500,693          
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ญัญาสมัปทาน -                             7,373,958              -                             -                             
   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,846,903              2,169,955              34,712                   220,137                 
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,375,155)             15,494,079            -                             -                             
   ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 32,277,979            11,399,205            1,636,124              5,315,153              
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824          521,283,824          -                             -                             
   ดอกเบ้ียรับ (385,752,226)         -                             (60,512,540)           -                             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 871,694,329          1,078,735,111       206,713,973          191,573,697          
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,330,378            11,471,934            8,785,124              7,903,914              
   รายไดเ้งินปันผล -                             -                             (772,533,095)         (561,454,376)         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 3,236,123,356       4,603,771,706       90,213,365            57,545,609            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 22,563,719            (153,098,940)         (2,071,187)             (1,957,587)             
   อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (358,040)                (14,481,777)           -                             -                             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 169,770,898          200,381,279          (149,846,538)         (5,485,892)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,966,915              (39,658,908)           (867,037)                (597,536)                
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (58,967,752)           (162,711,662)         (8,928,925)             2,261,001              
   เงินประกนัผลงาน 169,536                 773,997                 -                             -                             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,282,048)             20,714,491            (3,060,584)             2,353,452              
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (2,674,934)             (2,007,800)             (2,674,934)             (2,007,800)             
   หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             73,116,718            -                             -                             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 3,369,311,650       4,526,799,104       (77,235,840)           52,111,247            
   จ่ายดอกเบ้ีย (219,488,422)         (205,570,007)         (206,155,343)         (190,448,492)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (25,245,114)           (38,104,298)           (1,506,823)             (1,099,859)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 3,124,578,114       4,283,124,799       (284,898,006)         (139,437,104)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 507,165,600          (157,372,583)         -                             -                             
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 575,194,147          (57,634,169)           -                             -                             
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 933,752,082          622,919,311          968,752,082          642,919,311          
ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงินและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง 432,000,000          -                             -                             -                             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             -                             (200,000,000)         (79,000,000)           
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (3,000,000,000)      -                             (3,000,000,000)      -                             
ดอกเบ้ียรับ -                             -                             6,108,541              -                             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (681,464,240)         -                             (681,464,240)         (1,625)                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (481,474,125)         (3,274,654,000)      (481,474,125)         (3,274,654,000)      
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (171,427,302)         (469,094,275)         -                             -                             
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ญัญาสมัปทานเพ่ิมข้ึน -                             (10,287,774)           -                             -                             
อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (74,634,544)           (103,505,350)         (13,552,024)           (3,336,570)             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 6,140,636              1,916,982              930,327                 1,593,458              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (969,900)                (44,904,792)           (440,200)                (21,155,805)           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             755,733,095          549,454,376          
เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 16,800,000            12,000,000            16,800,000            12,000,000            
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
   ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง (4,122,915)             (150,877,917)         -                             -                             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,943,040,561)      (3,631,494,567)      (2,628,606,544)      (2,172,180,855)      
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                             (1,625)                    -                             -                             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (7,812,120,374)      (4,164,644,863)      -                             -                             
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 6,000,000,000       9,500,000,000       -                             6,500,000,000       
ช าระคืนหุน้กู้ (600,000,000)         (4,000,000,000)      -                             (4,000,000,000)      
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู้ -                             (206,443)                -                             -                             
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ (39,460,111)           (31,172,527)           -                             (6,722,760)             
จ่ายดอกเบ้ีย (772,740,877)         (814,595,901)         -                             -                             
เงินปันผลจ่าย (206,360,000)         (165,643,460)         (206,360,000)         (165,643,460)         
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (679,770,150)         (578,637,121)         -                             -                             
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 4,556,292,234       -                             4,556,292,234       -                             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 445,840,722          (254,901,940)         4,349,932,234       2,327,633,780       
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 228,192                 (7,631,112)             -                             -                             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,627,606,467       389,097,180          1,436,427,684       16,015,821            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,586,577,697       2,197,480,517       103,197,589          87,181,768            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 4,214,184,164       2,586,577,697       1,539,625,273       103,197,589          

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด 
  ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียคา้งจ่าย 92,824                   692,876                 -                             -                             
  ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อร้างเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าโครงการ
       และประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน 1,748,578              -                             -                             -                             
   อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน 1,298,858              -                             2,643,888              -                             
   โอนตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 175,091,677          -                             -                             -                             
   โอนตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,972,649,189       -                             -                             -                             
   โอนสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ญัญาสมัปทาน
      เป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 962,073,072          -                             -                             -                             
   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,553,283              -                             -                             -                             
   โอนอะไหล่และวสัดุคงเหลือเป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 701,918                 -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 1 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 และ      

มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตามพระราชบญัญติั             
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยมีบริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และใหบ้ริการค าปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้าทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้ น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย                           
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ) 

    

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั 
 (รวมส่วนไดเ้สียในบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั) 

ลงทุนในบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั  ไทย 61.33 56 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
ไทย 100 100 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าและ
พลงังานอ่ืนทุกประเภท 

ไทย 65 65 

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
 (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ)     
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษทั              
เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ในอตัราร้อยละ 
75) 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

46 42 

(1) ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจการคา้ 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ                        
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ   
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกันและ 
บริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเ งินดังกล่าว                            
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี                      

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษทัมีเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่จะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว (บางส่วน) 
เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทดงักล่าว
ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใต้                                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นก าไรสะสม  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า  
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี                            
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 398.4 
ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 129.4 ล้านบาท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มข้ึน                               
รวมทั้งส้ินประมาณ 398.4 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 129.4 ลา้นบาท) 
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
4.1 การรวมธุรกจิ 
 บริษทัฯบนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทัฯ (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซ้ือ

ธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจ านวนของส่วน
ของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจ
ควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วน
ของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือไดรั้บ
บริการ 

4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ ารับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบไฟฟ้าและไอน ้ า รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าคิดจากปริมาณไฟฟ้าท่ีตกลงขายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (ปริมาณไฟฟ้าท่ีจ่ายจริง และปริมาณไฟฟ้าท่ีพร้อมจ่าย ซ่ึงรอค าสั่งผลิตไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  

 รายได้จากการขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยร์วมถึงเงินส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าและ                       
การปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (ค่า Ft) สุทธิจากค่าด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 รายได้ค่าบริหารโครงการ 

 รายไดค้่าบริหารโครงการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงานตามจ านวนเงิน
ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกใบแจง้หน้ี เน่ืองจากจ านวนดงักล่าวสอดคลอ้งโดยตรงกบัมูลค่าท่ีใหก้บัลูกคา้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

  รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนตามเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภาระท่ีจะตอ้งจ่าย 
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 

ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ 
4.4 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงินและการวเิคราะห์อายุหน้ี 

4.5 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าตามสัญญาเช่า

การเงินคงคา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชีจากการให้เช่าการเงินท่ียงัไม่ถือเป็น
รายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

4.6 อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 
 อะไหล่และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
4.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

4.8 สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าและค่าตัดจ าหน่าย 
 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า) ท่ี

ไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
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 บริษทัฯคิดค่าตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ี
เหลืออยู่ของบริษทัย่อย นบัจากวนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมบริษทัย่อย หรือในกรณีท่ีบริษทัย่อยยงัไม่เร่ิม
ด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมบริษทัย่อยนั้น บริษทัฯจะเร่ิมคิดค่าตดั
จ าหน่ายนบัจากวนัท่ีบริษทัยอ่ยเร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (ประมาณ 10 ถึง 
27 ปี) เเละจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะ
ทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวธีิการตดัจ าหน่ายของสิทธิในการด าเนินการผลิตเเละจ าหน่ายไฟฟ้าทุก
ส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.9 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 บริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพย  ์

ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างรวมถึงค่าบริหารและจดัการโครงการ ค่าท่ีปรึกษา ค่าออกแบบ ดอกเบ้ียจ่าย 
และค่าใชจ่้ายทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 

4.10 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 
 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั บนัทึกตน้ทุนทั้งหมดและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงั

น ้า น ้างึม 2 เป็นสินทรัพยภ์ายใตห้วัขอ้ “สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทาน” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน  

 สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม เเละ   
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าภายใต้สัญญา
สัมปทานค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ตามสัญญาสัมปทาน
โดยประมาณ 6 ปี และ 27 ปี ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.11 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม เเละค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์  5 ปี 20 ปี และ 25 ปี 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนและอุปกรณ์  5 ปี ถึง 29 ปี 
อาคาร  10 ปี และ 20 ปี 
อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 ปี 5 ปี 6 ปี 10 ปี และ 20 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 8 ปี และ 10 ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  5 ปี 10 ปี และ 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าของบริษทัยอ่ย  10 ปี ถึง 24 ปี 
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 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

4.12 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมท่ีน าไปใชใ้นการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ

แปลงสภาพให้พร้อมใช ้ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อม
ท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืม
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดของกลุ่มบริษัท  คือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์                             
มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ10 ปี 

4.14 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.15 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีก่ลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า                           
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
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 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่ ขอ้ตกลงภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 
กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) อยูใ่นขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 4 เร่ืองการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
มีองคป์ระกอบของสัญญาเช่า และเม่ือพิจารณาตามหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญา
เช่า บริษทัดงักล่าวยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ของสินทรัพย์
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ดงันั้น จึงพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 และเน่ืองจากเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ไม่ไดมี้การก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี กฟผ. ตอ้ง
จ่ายใหแ้ก่บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั บริษทัดงักล่าวจึงรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าตามท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงคิด
จากปริมาณไฟฟ้าท่ีขาย ตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีบ่ริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า 
 สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัยอ่ยไดโ้อนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นแก่ผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทัย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าการเงินโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 
(Effective interest rate method) ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าการเงิน  

4.17 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้ใน
การด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน                            
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
รวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 
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4.18 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัหากมี

ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียง
ในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงั
พิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดี
ท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
หักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั รางวลัประจ าปีและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทั และพนักงานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.20 ประมาณการหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.21 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรและสัญญาสัมปทาน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.22 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและการป้องกันความเส่ียง 
 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและบริษทัร่วมไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์เป็นเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงท่ี

เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย คือ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  
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 ตราสารอนุพนัธ์จะบนัทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการ และมีการวดัมูลค่า
ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตัราท่ีก าหนดโดยตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินจะบนัทึกเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินเม่ือมูลค่ายุติธรรมเป็นก าไรและบนัทึกเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมูลค่ายติุธรรมเป็นขาดทุน อยา่งไร
ก็ตาม หากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะข้ึนอยู่กับประเภทของรายการท่ีได้รับการป้องกัน                        
ความเส่ียง 

 การบัญชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียง - การป้องกนัความเส่ียงของกระแสเงินสด 
 บริษทัย่อยและบริษทัร่วมจะน าการบญัชีส าหรับการป้องกันความเส่ียงมาใช้เม่ือการป้องกนัความเส่ียง

ดงักล่าวสามารถระบุความเส่ียงได้อย่างชัดเจน และสามารถวดัผลของการป้องกันความเส่ียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงจากความ    
ผนัผวนของกระแสเงินสดท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดจากสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินหรือรายการพยากรณ์ท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดในอนาคต 
(Highly probable forecast transactions) และสามารถป้องกนัความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะรับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากกระแสเงินสดไดเ้กิดข้ึน จะโอน
ก าไรหรือขาดทุนท่ีได้เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นก าไรหรือขาดทุนในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม ถา้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไม่มีประสิทธิภาพ ก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงจะถูกรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที 

4.23 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

  

03
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 213



 14 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้               

การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 191 235 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 756 549 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 6 1 อตัราเฉล่ียตน้ทุนทางการเงินของ

บริษทัฯ บวกส่วนต่างท่ีก าหนด 
รายไดอ่ื้น - - 6 6 ราคาตามสญัญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั      
เงินปันผลรับ - - 17 12 ตามท่ีประกาศจ่าย 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดค่้าบริหารโครงการ 149 120 149 120 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 34 - 54 - ตามท่ีก าหนดในสญัญา  
รายไดอ่ื้น 3 3 3 3 ราคาตามสญัญา 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3,055 3,949 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าบริหารโครงการ 5 - - - ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 351 

 
- 
 

- 
 

- 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง                       
ตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 

ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง(1) - 239 - - ราคาตามสญัญาก่อสร้าง 
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ า 3,926 3,589 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13 14 12 11 ราคาตามสญัญา  
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย 680 579 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
(1) รวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง  

 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562 2561 2562 2561 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 9) 
     

ลูกหนี้การค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
    บริษทัยอ่ย  - - 19,224 20,616 
    บริษทัร่วม  14,793 11,378 14,793 11,378 
    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

416,601 461,676 - - 

-   บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 1,158 - - - 
  432,552 473,054 34,017 31,994 
ลูกหนี้อ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

ก) ลูกหนี้อ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
-   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้ 

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
149 159 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 81,564 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  81,713 159 - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562 2561 2562 2561 

ข) รายได้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทัยอ่ย  - - 25 82 
บริษทัร่วม  178 69 178 69 
  178 69 203 151 

      
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  514,443 473,282 34,220 32,145 
      
เงินประกนั - บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
-   บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 2,203 2,047 2,047 2,047 
-   บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 690 - - - 
  2,893 2,047 2,047 2,047 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชีระหวา่ง บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 

จ ากดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นยอดท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 2561 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย)   
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3,859,787 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (87,265) - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                        

สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,772,522 - 

 ยอดดงักล่าวเป็นตน้ทุนการก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงของบริษทั 
ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด โดยตามข้อก าหนดภายใต้สัญญาสัมปทานได้ระบุให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผูรั้บผิดชอบในภาระตน้ทุนการก่อสร้าง และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกบัรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั จึงบนัทึกรายการโอนตน้ทุนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยดงักล่าวมาอยู่ภายใต้
บญัชี “ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” 
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 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัท ไฟฟ้าน ้ า งึม 2 จ  ากัด มี ลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าการเงินส าหรับ                   
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและสายส่ง 500 กิโลโวลต ์โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาถึงวนัท่ีส้ินสุดอายสุัมปทาน
โครงการไฟฟ้าพลงังานน ้ า น ้ างึม 2 และคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  416,289 1,665,156 5,689,283 7,770,728 
รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (329,024) (1,230,553) (2,351,364) (3,910,941) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 87,265 434,603 3,337,919 3,859,787 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ 
ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหวา่งกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2561 
เพ่ิมข้ึน                  
ระหวา่งปี 

ลดลง                         
ระหวา่งปี 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562 
เงนิให้กู้ยืม:     
- บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 79,000 200,000 - 279,000 
ดอกเบีย้ค้างรับ:     
- บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 28 6,205 (6,109) 124 
 79,028 206,205 (6,109) 279,124 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (11,628)   (8,494) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 67,400   270,630 
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เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯให้เงินกู้ยืมเงินแก่                                          
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงินประมาณ 290 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการเขา้
ลงทุนโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาหรือพื้นดิน เงินให้กูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียใน
อตัราเฉล่ียตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ บวกส่วนต่างท่ีก าหนด และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียใหแ้ก่บริษทัฯ
ทุกวนัท าการสุดท้ายของเดือน เงินให้กู ้ยืมน้ีมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินต้นทุกส้ินปี และช าระคืน                                      
ใหเ้สร็จส้ินในปี 2577 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯขยายก าหนด
ระยะเวลาช าระคืนเงินตน้ให้เสร็จส้ินในปี 2580 โดยจะเร่ิมช าระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัท าการสุดทา้ยของ
เดือนธันวาคม 2563 และบริษทั บางเขนชยั จ  ากดั สามารถช าระคืนเงินตน้ก่อนก าหนดโดยจดัท าหนังสือ
มายงับริษทัฯล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัช าระคืนเงินตน้ดงักล่าว 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวจากบริษทัฯแลว้เป็น
จ านวนเงิน 279 ลา้นบาท 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบีย้ค้างรับ 
ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหวา่งบริษทัฯและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และ 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 
เพ่ิมข้ึน                  
ระหวา่งปี 

ลดลง                         
ระหวา่งปี 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงนิให้กู้ยืม:     
- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั - 3,000,000 - 3,000,000 
ดอกเบีย้ค้างรับ:     
- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั - 54,308 - 54,308 
 - 3,054,308 - 3,054,308 
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เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 และ 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัฯให้เงินกูย้ืมแก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงิน 2,000 ลา้นบาท 
และ 2,400 ลา้นบาท ตามล าดบั และให้เขา้ท าสัญญาเงินกูก้บับริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ตามรายละเอียด
เง่ือนไขเดิมท่ีก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) เ งินกู้ยืมน้ี                        
คิดดอกเบ้ียส าหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าบวกส่วนต่างท่ีก าหนด 
(MLR + margin) ต่อปี และส าหรับช่วงระยะเวลาท่ีโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อตัราดอกเบ้ีย
ดังกล่าวจะมีการปรับลดลง โดยให้ช าระคืนเงินกู้ในอตัราเดียวกับอตัราการช าระคืนเงินกู้ของธนาคาร                                               
ผูใ้หสิ้นเช่ือโครงการดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั จะช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียจากเงินสด
คงเหลือภายหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวของธนาคารผูใ้หสิ้นเช่ือครบถว้น
แลว้ 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวจากบริษทัฯ
แลว้เป็นจ านวนเงิน 3,000 ลา้นบาท 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562 2561 2562 2561 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 19) 
     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีประธานของบริษทัดงักล่าวเป็น

กรรมการของบริษทัยอ่ย 
19,776 24,198 - - 

- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูถื้อหุ้น          
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

4,400 1,677 - - 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูถื้อหุ้น
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

16,182 15,559 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 41,235 88,103 - - 

-   บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) เป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 262,602 302,005 - - 
-   บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 83 4 - - 
-   บริษทั ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 4,165 4,468 - - 

  348,443 436,014 - - 
      
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      

ก) เจ้าหนีค่้าโครงการ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูถื้อหุ้น      
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

- 
 

2,163 
 

- 
 

- 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562 2561 2562 2561 

ข) เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 839 189 785 128 
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 63 136 - - 
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีประธานของบริษทัดงักล่าว                         

เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
- 1,202 - - 

- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูถื้อหุ้น            
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

13 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  915 1,527 785 128 
      
ค) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั - 237 - 237 

      
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  349,358 439,941 785 365 
      
      
เงนิประกนัผลงาน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั      
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีประธานของบริษทัดงักล่าวเป็น

กรรมการของบริษทัยอ่ย 
724 674 - - 

      
หนีสิ้นระยะยาวอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั                       

(หมายเหตุ 23) 
     

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูถื้อหุ้น
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

289,602 270,752 - - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 131.9 131.9 92.1 93.0 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5.8 5.9 5.2 5.2 
รวม 137.7 137.8 97.3 98.2 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพนัระยะส้ัน 
 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 681 790 163 109 
เงินฝากธนาคาร 4,213,503 2,585,788 1,539,462 103,089 
รวม 4,214,184 2,586,578 1,539,625 103,198 

บริษทัยอ่ยไดจ้  าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 เป็นจ านวนประมาณ 1,098 ลา้นบาท (2561: 2,333 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้ เพื่อเป็นหลกัทรัพย  ์                              
ค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ย
สามารถถอนเงินฝากในบัญชีธนาคารเพื่อน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติได้ตาม
วตัถุประสงคข์องแต่ละบญัชี 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้ไถ่ถอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากท่ีเป็น
หลกัทรัพยค์  ้ าประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีเคยจ าน าไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้ท ั้งหมด เน่ืองจากบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั ไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดแลว้ (31 ธันวาคม 2561: บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดจ้  าน า                                          
และโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ เป็นจ านวนประมาณ  1,317 ลา้นบาท 
ไวก้บักลุ่มผูใ้หกู้เ้พื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ตามเง่ือนไข
ในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว อยา่งไรก็ตาม บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั สามารถถอนเงินฝากในบญัชีธนาคาร
เพื่อน าไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามปกติไดต้ามวตัถุประสงคข์องแต่ละบญัชี) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 
1.00 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.10 ต่อปี) 

 เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพนัระยะส้ัน 
 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้ไถ่ถอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากท่ีเป็น

หลกัทรัพยค์  ้ าประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีเคยจ าน าไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้ท ั้งหมด เน่ืองจากบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั ไดช้ าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวทั้งหมดแลว้ (31 ธนัวาคม 2561: บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ไดจ้  าน าและ
โอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ  เป็นจ านวนประมาณ 507 ลา้นบาท ไวก้บั
กลุ่มผูใ้ห้กู ้ เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ตามเง่ือนไข                       
ในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชเ้พื่อกนัไวเ้ป็นเงินส าหรับ
การจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 6 เดือน) 
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงนิฝากประจ าธนาคาร 1,070 1,057 1,070 1,057 
     
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 664,717 1,598,482 441,641 1,410,406 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุน 29,068 48,253 18,945 42,822 
มูลค่ายติุธรรม 693,785 1,646,735 460,586 1,453,228 
รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว 694,855 1,647,792 461,656 1,454,285 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 432,552 473,054 34,017 31,994 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 775,287 837,726 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81,713 159 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7 7 7 7 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 178 69 203 151 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,459 2,435 15 19 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,292,196 1,313,450 34,242 32,171 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเป็นยอดท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 

10. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพนัระยะยาว 
 บริษทัยอ่ยไดจ้  าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 เป็นจ านวน 459 ล้านบาท (2561: 1,035 ล้านบาท) ไวก้บัธนาคารผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั
หนงัสือค ้าประกนัธนาคารและเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไข                                   
ในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ เพื่อกนัไวเ้ป็นเงินส ารอง
ส าหรับจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกู้ยืม ในกรณีท่ีบริษทัย่อยไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ีย                                             
ไดต้รงตามงวดท่ีครบก าหนดช าระ 
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11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

ในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให ้            
กบัส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมใน
ระหว่างปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย            
เอนเนอร์จี จ ากดั 

38.67 44 10,619 11,780 162 571 495 465 

บริษทั บางปะอิน                    
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

35 35 1,379 1,409 152 194 185 114 

11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,387 2,669 1,908 1,959 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 23,564 25,336 8,472 8,870 
หน้ีสินหมุนเวยีน 2,375 1,538 859 806 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 12,513 15,250 6,071 6,513 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2562 2561 2562 2561 
รายได ้ 3,415 3,962 5,038 4,871 
ก าไร  736 1,445 460 581 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 6 151 8 13 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 742 1,596 468 594 
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 สรุปรายการกระแสเงินสด 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2562 2561 2562 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,035 3,342 1,262 1,039 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม
ลงทุน 1,442 (896) (26) (74) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (3,404) (2,035) (1,163) (1,007) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสด      
และรายการเทียบเท่าเงินสด - (8) - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน       
(ลดลง) สุทธิ 73 403 73 (42) 

 บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
 บริษทัฯได้น าใบหุ้นของบริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ไปจ าน าไวก้บักลุ่มธนาคารเพื่อเป็น

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้ืมของบริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และบริษทัย่อยท่ีมีต่อกลุ่ม
ธนาคารดังกล่าวซ่ึงเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยของบริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั                                
ไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดแลว้ และบริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด                            
(บริษทัย่อย) จ านวน 35,236,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.33 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทัย่อยจาก                      
ผูถื้อหุ้นเดิมในราคา 681.46 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อยเพิ่มข้ึนจากเดิม                  
ในสัดส่วนร้อยละ 56 เป็นสัดส่วนร้อยละ 61.33 

 รายการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 681,464 
หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีถูกปรับปรุง (829,957) 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (148,493) 
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12. เงินลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
12.1 รายละเอียดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  

(หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งข้ึนใน  มูลค่าตามบญัชี  

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุนของเงินลงทุน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั นครราชสีมา 
โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 163,026 153,313 85,388 85,388 

บริษทั เชียงราย       
โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 180,710 166,353 107,551 107,551 

     343,736 319,666 192,939 192,939 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินรวม และรับรู้
เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในระหวา่งปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 

บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 16,913 23,470 7,200 12,000 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 23,957 16,850 9,600 - 

รวม 40,870 40,320 16,800 12,000 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั โดยสรุปมีดงัน้ี 
     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 188 188 649 694 122 208 120 153 65 87 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 277 277 827 870 250 362 162 145 88 64 
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 บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 
 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) กบับริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั และ

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษทัดังกล่าวตามสัดส่วนท่ีระบุไวใ้นสัญญา      
(ร้อยละ 30) รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 12.6 ลา้นบาท กรณีท่ีบริษทัดงักล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็น
ระยะเวลานานติดต่อกนัตามเง่ือนไขของสัญญา 

 บริษัทฯได้น าใบหุ้นทั้ งหมดของบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากัด ไปจ าน าไวก้ับธนาคารเพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 

 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 
 บริษทัฯไดน้ าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั ไปจ าน าไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพย ์            

ค  ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 
13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม  

(หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งข้ึนใน  มูลค่าตามบญัชี  

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุนของเงินลงทุน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ไซยะบุรี    
พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

37.5 37.5 11,971,263 11,154,499 11,585,927 11,104,452 

(1) ไม่มีมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากหุ้นของบริษทัดงักล่าวไม่ไดท้  าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้              
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก                  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม               

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ               

ในระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั 392,235 (33,651) (36,579) 77,634 - - 
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13.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไร (ขาดทุน)
ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 26,861 25,577 129,857 124,958 103,085 100,422 3,154 - 1,050 (100) 

 บริษทัฯไดรั้บภาระผูกพนัเดิมท่ีบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของบริษทั          
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษทัดงักล่าวตามสัดส่วนท่ีระบุไวใ้น
สัญญา (ร้อยละ 51.39) ในกรณีท่ีตน้ทุนโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีมีมูลค่าเกินจากงบประมาณท่ีตั้งไว ้
จนกวา่โครงการของบริษทัดงักล่าวจะก่อสร้างแลว้เสร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ได้มีมติอนุมติั                                  
การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 201,457,499 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จากบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีมูลค่ารวม 2,065 ลา้นบาท รวมทั้งช าระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษทั ไซยะบุรี  
พาวเวอร์ จ ากดั จนกวา่โครงการไซยะบุรีจะก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 399.2 ลา้นบาท 
ซ่ึงจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 30 เป็น
ร้อยละ 37.5 ทั้งน้ี ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัและช าระค่าหุน้ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ณ วนัท่ี
ลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 873,267 873,267 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,619 1,619 
ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 116,590,795 116,590,795 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 4,909,627 - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูร้อตดับญัชี 224,366 224,366 
อาคารและอุปกรณ์  44,644 44,644 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 45,722 45,722 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 674 674 
รวมสินทรัพย์ 122,690,714 117,781,087 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,412,741 2,412,741 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินคา้งจ่าย 25,143 25,143 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 75,154,215 75,154,215 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 17,270,211 17,270,211 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 33,193 33,193 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,143 3,143 
ภาระหน้ีสินภาษีเงินไดจ้ากการซ้ือกิจการ 232,599 - 
รวมหนีสิ้น 95,131,245 94,898,646 
สินทรัพย์สุทธิ 27,559,469 22,882,441 
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ (ร้อยละ 37.5) 10,334,801  

 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวธีิส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ณ วนัทีล่งทุนเพิม่เติม ประกอบด้วย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียเดิม (ร้อยละ 30.0)  8,269,801 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมส่วนท่ีซ้ือเพิ่มเติม (ร้อยละ 7.5)  2,065,000 
รวม  10,334,801 

 ปัจจุบนั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั มีทุนจดทะเบียน จ านวน 2,686.1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 26,861.0 ล้านบาท โดยในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ไซยะบุรี                   
พาวเวอร์ จ ากดั ไดรั้บช าระค่าหุ้นจากผูถื้อหุ้น จ านวนเงินรวม 1,283.9 ลา้นบาท จากการเรียกช าระค่าหุ้น
เพิ่มเติมในอตัราร้อยละ 12.1 ของมูลค่าท่ีตราไวแ้ต่ละหุ้นรวมจ านวน 1,061.1 ลา้นหุน้ ทั้งน้ี บริษทั ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เตม็มูลค่าแลว้  

 บริษทัฯได้น าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ไปจ าน าไวก้ับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ท่ีมีต่อกลุ่มธนาคารดงักล่าว 
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14. สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 13,203,679 13,203,679 
หกั: สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่ายสะสม (3,958,251) (3,436,967) 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ 9,245,428 9,766,712 
   
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ ประกอบดว้ย   
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,387,132 4,282,494 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,858,296 5,484,218 
รวม 9,245,428 9,766,712 

15. ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
ค่างานจา้งเหมาก่อสร้างโครงการ 89,950 2,515,339 
ค่าบริหารและจดัการโครงการและตน้ทุนอ่ืน ๆ 13,184 113,583 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงินอ่ืนระหวา่งก่อสร้าง 1,924 446,558 
รวม 105,058 3,075,480 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการไฟฟ้า                                 
พลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน (2561: ยอดคงเหลือของตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของ
โครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง และโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง
บนหลงัคาและพื้นดิน) 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของโครงการ
ระหว่างก่อสร้างจ านวนประมาณ 2.0 ล้านบาท (2561: 292 ล้านบาท) โดยค านวณจากอัตราเงินกู้ยืม                                    
ขั้นต ่าลบส่วนต่างท่ีก าหนด (MLR - margin) และอตัราเฉล่ียตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ (2561: อตัรา
เงินกูย้มืขั้นต ่าลบส่วนต่างท่ีก าหนด (MLR - margin) และอตัราเฉล่ียตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ) 
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 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงของบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 
จ ากดั ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยตามขอ้ก าหนดภายใตส้ัญญาสัมปทานได้ระบุให้รัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผูรั้บผิดชอบในภาระต้นทุนการก่อสร้าง และเม่ือวนัท่ี                                     
1 สิงหาคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดล้งนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง                      
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี                                  
1 มกราคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด จึงบนัทึกรายการโอนต้นทุนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
ดงักล่าวไปอยูภ่ายใตบ้ญัชี “ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2562 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบน
หลงัคาของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จจ านวนหา้โครงการ บริษทัยอ่ยดงักล่าว                               
จึงบนัทึกรายการโอนตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างบางส่วนท่ีแลว้เสร็จไปอยูภ่ายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 

16. สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 29,428,223 
โอนออก (1,342,236) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,085,987 
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 7,260,933 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,073,939 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (2,914) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 8,331,958 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,025,793 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีโอนออก (380,163) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,977,588 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 21,096,265 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 19,108,399 
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 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดจ้  านองอสังหาริมทรัพยแ์ละจ าน าสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดของโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้า น ้างึม 2 กบักลุ่มธนาคารผูใ้หกู้ ้เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมด และไดไ้ถ่ถอน
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั ไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดล้งนาม
ในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง กบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั จึงบนัทึกรายการ
โอนสินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยดงักล่าวไปอยู่ภายใตบ้ญัชี “ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
การเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  สินทรัพย ์  
 สินทรัพยเ์ช่า ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2561 49,434 25,571 6,553 8,435 89,993 
ซ้ือเพ่ิม - 1,423 - 58 1,481 
โอนเขา้ (ออก) - 8,436 - (8,436) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (78) (3,395) - (3,473) 
31 ธนัวาคม 2561 49,434 35,352 3,158 57 88,001 
ซ้ือเพ่ิม - 1,789 - 14,407 16,196 
โอนเขา้ (ออก) 1,682 2,569 - (4,251) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (828) (2,687) - (3,515) 
31 ธนัวาคม 2562 51,116 38,882 471 10,213 100,682 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2561 5,611 12,008 3,204 - 20,823 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,267 7,257 617 - 11,141 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ 
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/  
   ตดัจ าหน่าย - (63) (1,597) - (1,660) 
31 ธนัวาคม 2561 8,878 19,202 2,224 - 30,304 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,364 6,945 28 - 10,337 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ 
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/  
   ตดัจ าหน่าย - (769) (1,781) - (2,550) 
31 ธนัวาคม 2562 12,242 25,378 471 - 38,091 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2561 40,556 16,150 934 57 57,697 
31 ธนัวาคม 2562 38,874 13,504 - 10,213 62,591 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
2561     11,141 
2562     10,337 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียานพาหนะ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงานจ านวนหน่ึง                           
ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 83 ลา้นบาท (2561: 103 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ลา้นบาท (2561: 1 
ลา้นบาท)) 

 บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ  านวนประมาณ 592 ลา้นบาท (2561: 624 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งซ่ึง
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ  านวน 8,259 ลา้นบาท (2561: 8,630 ลา้นบาท) ไปจดจ านอง
ไวก้บัธนาคารผูใ้หกู้เ้พื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงของบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ  ากดั ไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ไดล้งนาม
ในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง กบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั จึงบนัทึกรายการ
โอนสินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยดงักล่าวไปอยู่ภายใตบ้ญัชี “ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า             
การเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2562 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบน
หลงัคาของบริษทั บางเขนชยั จ  ากดั ไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จจ านวนห้าโครงการ บริษทัยอ่ยดงักล่าว
จึงบนัทึกรายการโอนตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างบางส่วนท่ีแลว้เสร็จมาอยูภ่ายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ราคาทุน 108,160 107,342 55,776 55,488 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (24,439) (13,657) (12,846) (7,340) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 83,721 93,685 42,930 48,148 
ค่าตดัจ าหน่ายท่ีรวมอยูใ่นก าไร               
หรือขาดทุนส าหรับปี 10,934 10,631 5,658 5,528 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 93,685 93,670 48,148 51,286 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 970 10,646 440 2,390 
ค่าตดัจ าหน่าย (10,934) (10,631) (5,658) (5,528) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 83,721 93,685 42,930 48,148 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 348,443 436,014 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 101,728 63,217 - - 
เจา้หน้ีค่าโครงการ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,163 - - 
เจา้หน้ีค่าโครงการ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,133 34,978 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 915 1,527 785 128 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30,117 18,801 25,926 6,792 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 237 - 237 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,052 30,657 9,746 15,661 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินคา้งจ่าย 148,700 288,026 7,821 7,262 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 690,088 875,620 44,278 30,080 

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
เงินกูย้ืมระยะยาว 6,700,902 14,252,572 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (522,494) (1,519,658) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,178,408 12,732,914 

  

03
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 237



 

38 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 14,252,572 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (7,812,120) 
           ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (1,126) 

 6,439,326 
บวก:  ตน้ทุนการท ารายการ 261,576 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 6,700,902 

บริษัท ไฟฟ้าน า้งึม 2 จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบักลุ่มผูใ้ห้กูซ่ึ้ง
เป็นธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวเดิมและก่อหน้ีเพิ่ม เพื่อใชใ้นการปรับปรุง
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง ประกอบดว้ยวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 

1) วงเงินสินเช่ือส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ย วงเงินกูส้กุลเงินบาทรวม 10,897 ลา้นบาท และวงเงินกูส้กุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริการวม 136 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา มีวตัถุประสงคเ์พื่อช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวเดิม  

2) วงเงินสินเช่ือส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ย วงเงินกูส้กุลเงินบาทรวม 1,720 ลา้นบาท และวงเงินกูส้กุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริการวม 39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา มีวตัถุประสงคเ์พื่อช าระตน้ทุนโครงการงานปรับปรุงและ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 

3) วงเงินค ้าประกนั เป็นวงเงินการออกหนงัสือค ้าประกนัรวม 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา มีวตัถุประสงค์
เพื่อใชค้  ้าประกนัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

4) วงเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน รวม 50 ลา้นบาท มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นวงเงินส ารองในการ
ออกหนงัสือค ้าประกนั เพื่อช าระค่างานต่างๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินงานปกติทัว่ไป 

โดยอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวสกุลเงินบาท คิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าลบส่วนต่างท่ีก าหนด 
(MLR - margin) ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดอตัรา
ดอกเบ้ีย LIBOR บวกส่วนต่างท่ีก าหนด (LIBOR + margin) ต่อปี  ทั้งน้ี บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั จะช าระ
คืนเงินตน้ทุก 6 เดือน รวม 29 งวด ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยเงินกู้ยืม     
ระยะยาวส่วนท่ี 1 จะเร่ิมช าระคืนเงินต้นงวดแรกในวนัท่ี 30 กันยายน 2559 ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว        
ส่วนท่ี 2 จะเร่ิมช าระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัท่ี 28 กนัยายน 2561   
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 นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงิน
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดจนการค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
โดยการจ านองอสังหาริมทรัพยแ์ละการจ าน าสังหาริมทรัพยท่ี์อยูใ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
การจ าน าใบหุ้นของบริษทับริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และใบหุ้นบางส่วนของบริษทั ไฟฟ้า 
น ้ างึม 2 จ ากัด การจ าน าและการโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิการรับ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัของโครงการ และการโอนสิทธิและภาระผูกพนัภายใต้สัญญา                            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดัได้ช าระคืนเงินกู้ยืมของวงเงินสินเช่ือส่วนท่ี 1 และ 
วงเงินสินเช่ือส่วนท่ี 2 ครบถว้นแลว้ โดยเป็นการช าระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบก าหนดช าระตามสัญญา ทั้งน้ี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั มีวงเงินสินเช่ือตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้โดย
เป็นวงเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานจ านวน 50 ลา้นบาท  

 บริษัท บางเขนชัย จ ากดั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจ านวน 203 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมท่ีบริษทั บางเขนชยั 

จ  ากดั ลงนามในสัญญาเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงินรวมประมาณ 703 ลา้นบาท                                
เงินกูย้มืน้ี คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่าหกัส่วนต่างท่ีก าหนด (MLR - margin) ต่อปี และมีการ
ปรับลดอตัราส่วนต่างท่ีก าหนดสองคร้ัง คือในเดือนพฤศจิกายน 2557 และพฤศจิกายน 2559 เงินกู้ยืม
ดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวด 3 เดือนรวม 40 งวด ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้
โดยจะเร่ิมช าระหน้ีเงินตน้งวดแรกในเดือนกนัยายน 2555 เงินกูย้มืน้ีค  ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทัย่อย การจ าน าและการโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัดังกล่าวต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด

ประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืสองสัญญาจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจ านวน 2,860 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมซ่ึงประกอบด้วย 
วงเงินสินเช่ือ 3 ส่วนดงัน้ี 

  

03
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2562 239



 

40 

1) วงเงินสินเช่ือส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 4,110 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจ่ายช าระตน้ทุนโครงการ เงินกูย้ืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
บวกส่วนต่างท่ีก าหนด ต่อปี และจะมีการปรับลดอตัราส่วนต่างท่ีก าหนด นับตั้งแต่วนัท่ีเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวดหกเดือนรวม 26 งวด ตาม
อตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยจะเร่ิมช าระหน้ีเงินตน้งวดแรกในเดือนมีนาคม 2557 
หลงัจากนั้นช าระคืนในเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของทุกปี โดยจะช าระคืนงวดสุดทา้ยในเดือน
มิถุนายน 2569 

 ในเดือนมิถุนายน 2557 ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดอ้นุมติัการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืม        
ระยะยาวน้ี จากเดิมช าระคืนทุกงวดหกเดือนรวมจ านวน 26 งวด เป็นช าระคืนทุกงวดหกเดือน
รวมจ านวน 33 งวด ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยจะช าระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ย
ในเดือนธนัวาคม 2572  

2) วงเงินสินเช่ือส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะสั้นซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืใน
รูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 120 ลา้นบาท โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน  

3) วงเงินค ้าประกนัส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนงัสือค ้าประกนัจ านวน 803 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชค้  ้าประกนัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และการค ้าประกนัอ่ืน ๆ 

ข) ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมจ านวน 3,638 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมท่ีบริษทัดงักล่าวไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้มื
อีกฉบบัหน่ึง เพื่อใชส้ าหรับโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหน่ึงของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ยวงเงิน
สินเช่ือ 3 ส่วนดงัน้ี 

1) วงเงินสินเช่ือส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 4,005 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจ่ายช าระตน้ทุนโครงการ เงินกูย้ืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
บวกส่วนต่างท่ีก าหนด ต่อปี และจะมีการปรับลดอตัราส่วนต่างท่ีก าหนด นับตั้งแต่วนัท่ีเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวดหกเดือนรวม 33 งวด ตาม
อตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยจะเร่ิมช าระหน้ีเงินตน้งวดแรกในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2561 หลงัจากนั้นช าระคืนในเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของทุกปี 

2) วงเงินสินเช่ือส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะสั้นซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืใน
รูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 250 ลา้นบาท โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน  

3) วงเงินค ้าประกนัส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนงัสือค ้าประกนัจ านวน 686 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชค้  ้าประกนัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และการค ้าประกนัอ่ืน ๆ 

03
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562240



 

41 

 วงเงินกูย้ืมดงักล่าวน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน เคร่ืองจกัร การจ าน าและ
การโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
ของโครงการ และการโอนสิทธิและภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ และอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
สัญญาเงินกู ้ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัดงักล่าวต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การเพิ่มทุน                       
จดทะเบียน และการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

21. หุ้นกู้ 
(หน่วย: พนับาท) 

   วนัท่ีครบ    
หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้ ก าหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    (ร้อยละต่อปี) 2562 2561 2562 2561 
1 3 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2563 2.59 1,000,000 1,000,000 - - 
2 7 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2567 3.48 1,400,000 1,400,000 - - 
3 10 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2570 3.69 3,600,000 3,600,000 - - 
4 12 ปี 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2573 3.98 3,000,000 3,000,000 - - 
5 3 ปี 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2564 2.56 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
6 10 ปี 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2571 4.06 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
7 3 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2565 3.18 2,600,000 - - - 
8 4 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2566 3.44 800,000 - - - 
9 8 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2570 3.88 2,000,000 - - - 

รวม     20,900,000 15,500,000 6,500,000 6,500,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  (90,139) (71,098) (4,208) (5,844) 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (2,100,000) - - - 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  18,709,861 15,428,902 6,495,792 6,494,156 

เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูด้งัน้ี 

ก) คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 1 จ านวน 3,200,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดตามท่ีแสดงในขอ้ 7 

ข) คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 2 จ านวน 800,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดตามท่ีแสดงในขอ้ 8 

ค) คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 3 จ านวน 2,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดตามท่ีแสดงในขอ้ 9 

ในเดือนกนัยายน 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดจ่้ายคืนหุ้นกูว้งเงิน 3,200 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 
600 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี โดยเป็นการทยอยจ่ายคืนหุน้กูต้ามก าหนดช าระ 
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หุ้นกูข้องบริษทัฯทั้งหมด มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้ของบริษทัย่อยทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก            
6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดบางประการ เช่น 
กลุ่มบริษทัจะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอน สินทรัพยท์ั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เวน้แต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเวน้ตามข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน                
แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 52,883 43,419 33,222 27,326 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,975 10,317 7,895 7,172 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,356 1,155 890 732 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (2,675) (2,008) (2,675) (2,008) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 64,539 52,883 39,332 33,222 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนขาย  4,109 2,342 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,222 9,130 8,785 7,904 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 14,331 11,472 8,785 7,904 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
0.28 ล้านบาท (2561: จ านวน 2.03 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 0.17 ล้านบาท (2561: 
จ านวน 2.00 ลา้นบาท))  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 6.2 - 16.3 ปี (2561: 6.2 - 16.3 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14.9 ปี (2561: 14.9 ปี)) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.81 - 2.79 1.81 - 2.79 2.70 2.70 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต - ถวัเฉล่ีย 
 (ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 

4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 7.0 7.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน - ถวัเฉล่ีย 0 - 18.0 0 - 18.0 0 - 10.0 0 - 10.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (8.20) 9.92 (5.49) 6.59 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  10.75 (9.00) 7.11 (5.97) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (8.72) 3.46 (5.87) 2.99 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (6.81) 8.26 (4.52) 5.46 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  8.38 (7.04) 5.52 (4.66) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (7.24) 2.96 (4.84) 2.55 
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23. หนีสิ้นระยะยาวอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 หน้ีสินระยะยาวอ่ืนเป็นเงินท่ีบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้รับจากการขายไฟฟ้าพลังงานส่วนเกินของ

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้างึม 2 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งช าระคืนในปี 2565 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดบ้นัทึก
หน้ีสินระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายคืน โดยใชอ้ตัราคิดลดอา้งอิงกบัอตัราตน้ทุน
ทางการเงินของบริษทัดงักล่าว และบนัทึกหักจากรายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินดงักล่าว ทั้งน้ี 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินดงักล่าวจะเพิ่มข้ึนในแต่ละงวดตามเวลาท่ีผ่านไป ซ่ึงบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 
จะรับรู้การเพิ่มข้ึนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

24. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

25. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

(บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2561 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 166 0.0225 
  166 0.0225 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 206 0.0280 
  206 0.0280 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนเช้ือเพลิง 3,334,150 3,163,157 - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,517,821 1,553,597 15,995 16,669 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่งไฟฟ้า 

496,797 432,351 - - 

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 352,346 347,672 223,110 220,189 
ค่าตอบแทนสมัปทาน 104,853 133,110 - - 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 72,785 69,660 - - 
ค่างานส่ิงแวดลอ้มและประชาชน 7,455 20,455 - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 31,779 33,152 13,179 11,502 
ค่าท่ีปรึกษา 61,266 83,256 19,270 39,134 
ค่าตอบแทนกรรมการ 21,752 24,004 6,652 8,024 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 120,348 156,501 
ค่าผา่นสาย 216,888 - - - 

27. ภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี 2562 เป็นภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช้ จ  านวน 925 ลา้นบาท (2561: 652 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 833 ลา้นบาท (2561: 575 
ลา้นบาท)) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้
เห็นวา่ กลุ่มบริษทัอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้มีจ  านวนเงิน 501 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 415 ลา้นบาท) ซ่ึงจะ
ทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2566 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ค  านวณจากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดคู้ณดว้ยอตัราภาษี
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้ 
(วนัท่ี 26 มีนาคม 2554) จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 โดยบริษทัดงักล่าว
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้ ส าหรับปีปัจจุบนั 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวเสียภาษีในอตัราร้อยละ 3.0 
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28. การส่งเสริมการลงทุน 
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการลงทุนใน
กิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อไปน้ี 

เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน วนัท่ีออกบตัร วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
1089(1)/2555 23 มกราคม 2555 10 สิงหาคม 2555 
61-1228-1-00-1-0 19 กนัยายน 2561 1 กุมภาพนัธ์ 2562 
61-1292-1-00-1-0 5 ตุลาคม 2561 4 กรกฎาคม 2562 
61-1293-1-00-1-0 5 ตุลาคม 2561 12 มิถุนายน 2562 
61-1294-1-00-1-0 5 ตุลาคม 2561 12 มิถุนายน 2562 
61-1295-1-00-1-0 5 ตุลาคม 2561 1 พฤษภาคม 2562 
62-0417-1-00-1-0 11 มีนาคม 2562 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการธุรกิจการคา้ 

โดยบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั ทั้งหมดอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ 
สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1565(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 
18 พฤษภาคม 2554 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 23 มิถุนายน 2556) และตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 
1132(2)/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึง
การได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560) 

29. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 จ านวนหุน้ ทุนช าระแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่า 
หุน้สามญั 

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 7,370,000 7,370,000 9,522,332 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

CKP-W1 (หมายเหตุ 30) 759,382 759,382 3,796,910 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,129,382 8,129,382 13,319,242 
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30. ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1  

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (CKP-W1) จ านวนไม่เกิน 1,870 ลา้นหน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระ
ราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีไดรั้บ
จดัสรรต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจ านวน 
1,870 ลา้นหน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุการใชสิ้ทธิ 5 ปี สามารถใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกๆไตรมาสตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดการ                                 
ใชสิ้ทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 28 พฤษภาคม 2563 ตามล าดบั ใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้นซ่ึงมีราคาตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคา                                                
การใชสิ้ทธิ 6 บาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 บริษทัฯไดป้รับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ของ CKP-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์
ผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 
(บาท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
(ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั) 

เดิม 6.00 1 : 1 
ใหม่ 6.00 1 : 1.0007 

 ในเดือนมิถุนายน 2562 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 593,816,848 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 594,232,516 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ  6 บาท บริษทัฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,565 ลา้นบาท และบริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าว
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 ในเดือนกนัยายน 2562 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 165,034,000 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 165,149,523 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ  6 บาท บริษทัฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 991 ลา้นบาท และบริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯคงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวท่ียงัไม่ได้มีการใช้สิทธิจ านวน 
1,111,149,152 หน่วย 
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31. ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น
สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (CKP-W1) มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด
ของหุ้นสามญัถวัเฉล่ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่น าผลของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมารวมค านวณเพื่อหาก าไรต่อหุ้นปรับลดในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน และพนกังานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือน 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพเหล่าน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ  ากดั บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั และ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ  ากดั) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจาก
งานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจ านวนเงิน 7.4 ลา้นบาท และ 6.9 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.6 ลา้นบาท 
และ 5.1 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

33. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯคือประธานกรรมการบริหาร ทั้งน้ี เกณฑก์ารวดัมูลค่าของก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของ
ส่วนงานด าเนินงานเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 

บริษทัฯด าเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษทัอ่ืน และด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง คือ        
การให้บริการค าปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า ส่วนบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการใน
ส่วนงานทางธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

03
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562248



 

49 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจหลกัตามประเภท
โครงการโรงไฟฟ้าทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ไดแ้ก่ (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ และ (3) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์                                    
สองแห่ง คือ ในประเทศไทย (ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานความร้อน) และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า) ซ่ึงด าเนินงานโดยบริษทัย่อยของบริษทั เซาท์อีสท์ 
เอเซีย เอนเนอร์จี จ ากดั  

ส่วนหน่วยธุรกิจดา้นการลงทุนและการใหบ้ริการค าปรึกษาไดมี้การรวมเป็นส่วนงานการด าเนินงานอ่ืน ๆ   

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
34.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งเหมาปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ากบับริษทัอ่ืน เป็นจ านวนเงินรวม 3.1 
ลา้นบาท  

ข) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและสัญญาซ้ือวสัดุอุปกรณ์          
งานผลิตไฟฟ้าส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินกบับริษทัอ่ืนเป็นจ านวน                                  
เงินรวมประมาณ 23.7 ลา้นบาท (2561: 184.1 ลา้นบาท) 

ค) บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้า และ                              
การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนเงิน 2.0 ลา้นบาท 

34.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและภาระผูกพนัอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญาอ่ืน ๆ และ                        

ภาระผกูพนัอ่ืนดงัต่อไปน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากสัญญาบริการเป็นจ านวนเงิน 1.4 ลา้นบาทต่อเดือน (2561: 1.4 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหน่ึงแห่งและบริษทัร่วม
หน่ึงแห่งตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 และ 13) 

ค) กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารและสัญญาบริการส านกังานกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
และสัญญาเช่ารถยนต์ซ่ึงอายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม2562 โดยกลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าด าเนินงานดงักล่าว ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 21.8 22.1 18.5 19.5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 38.8 38.1 32.2 31.6 

ง) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าสถานท่ีท าการส านกังานท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นระยะเวลา 25 ปี   
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานดงักล่าว ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

จ่ายช าระ 2562 2561 
ภายใน 1 ปี 58 59 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 230 230 
มากกวา่ 5 ปี 518 576 

จ) บริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อวางท่อก๊าซกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย สัญญาเช่าท่ีดินกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกแห่งหน่ึง และสัญญาเช่ารถยนต ์ซ่ึงอายขุองสัญญามีระยะเวลา 3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 8.5 9.6 
2 - 3 ปี 2.7 13.4 

ฉ) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาท่ีปรึกษา บริหารงานและบริการอ่ืนๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
บริษทัอ่ืนเป็นจ านวนเงินรวม 23.0 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาทต่อเดือน (2561: 26.4 ล้านบาท และ 0.5                                  
ลา้นบาทต่อเดือน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.2 ลา้นบาท (2561: 0.2 ลา้นบาท)) 

ช) บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบักิจการ 
ท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 ตามอัตรา
ค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตามอัตราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2563 มีค่าบริการ                                              
คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 9.4 ลา้นบาทต่อเดือน (2562: 9.1 ลา้นบาทต่อเดือน) 

ซ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญางานบ ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตามอตัรา
ค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ัง ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2563 มีค่าบริการ                              
คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.03 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน (2562: 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา                
ต่อเดือน) 
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ฌ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาให้บริการปรึกษางานปฏิบติัการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาทต่อปี 

ญ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ให้แก่รัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้จนถึงวนัท่ีส้ินสุด
อายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 โดยค านวณจากรายได้จากการขายไฟฟ้าคูณด้วยอัตรา
ค่าตอบแทนสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้า 

ฎ) บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจากสัญญาซ่อมบ ารุงใหญ่โรงไฟฟ้าโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 จนถึงเดือนธันวาคม 2569 ตามอตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ัง                                        
ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2563 มีค่าบริการคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.7 ลา้นบาทต่อเดือน                      
(2562: 3.8 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ฏ) บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากสัญญาจา้งด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
เป็นจ านวนเงิน 6.9 ลา้นบาท (2561: 4.9 ลา้นบาท) 

ฐ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้ งสองแห่งกับบริษัท                                      
แห่งหน่ึงในการจ่ายค่าบริการเป็นจ านวนเงิน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เร่ิมตั้ งแต่                                      
ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2557 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2569 และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส 
เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2561 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2572 ตามล าดบั โดยค่าบริการรายไตรมาส
ดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

ฑ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จ านวนสอง
สัญญา ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งของบริษทัย่อยตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะส้ินสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2581 และในเดือนพฤษภาคม 
2585 ตามล าดบั 

ฒ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายน ้ าประปากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จ านวนสอง
สัญญาส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งของบริษทัย่อยตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญา โดยสัญญาดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 1 ปี 

ณ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามบนัทึกข้อตกลงเพื่อช าระเงินค่าก่อสร้างเข่ือนป้องกันน ้ าท่วมในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินกับบริษัทท่ี เ ก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวม  7.0 ล้านบาท                                     
(2561: 7.9 ลา้นบาท) 

ด) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าผ่านสาย ให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้างึม 2 โดย
ค านวณจากพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัย่อยขายผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงคูณด้วยอตัราค่าผ่านสายใน                
แต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่ือมต่อและผา่นสาย 
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34.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยจ านวน 25 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (2561: 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 460 ลา้นบาท (2561: 460 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนั
การปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การเช่าท่ีดินเพื่อวางท่อก๊าซ และการไดรั้บอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน  
35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝาก
ธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เจา้หน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน                    
เงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกู ้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และหน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีให้แก่กลุ่มบริษทัตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายทางการเงินแก่ธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

 บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นการให้สินเช่ือกบับริษทัใดบริษทัหน่ึงเน่ืองจาก
บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้ท่ีมีความสามารถในการช าระหน้ี 

 บริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัด้านการให้สินเช่ือกบับริษทัใดบริษทัหน่ึง เน่ืองจากมีลูกหน้ี
การคา้รายหลกัเพียงสองรายคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวระหวา่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกบับริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั และ
กบับริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และสัญญาระหวา่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบับริษทั บางเขนชยั 
จ  ากดั นอกจากน้ีลูกหน้ีการคา้รายอ่ืนๆเป็นลูกหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีดี จ านวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 
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 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตามสัญญา                      
เช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เงินกูย้ืมระยะยาวและ         
หุ้นกู้ท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ส่วนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เป็นสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่มีอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากเป็น
รายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเป็นรายการตามปกติของธุรกิจ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ียท่ีส าคญั สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีใน          
งบแสดงฐานะการเงินถึงวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบก าหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 114 - - 4,099 1 4,214 0.05 ถึง 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว 1 - - - 694 695 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,292 1,292  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

87 
 

435 
 

3,338 
 

- 
 

- 
 

3,860 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ตามระยะเวลาของ
สญัญาเช่า 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั    
ระยะยาว 

459 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

459 
 

0.05 ถึง 1.05 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม           
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,054 
 

- 
 

3,054 
 

MLR + margin 

 661 435 3,338 7,153 1,987 13,574  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 690 690  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
- - - 6,701 - 6,701 MLR - margin, LIBOR + 

margin, THBFIX 6M + 
margin และ THBFIX 1M 
+ margin 

หุ้นกู ้ 2,100 7,698 11,012 - - 20,810 2.56 ถึง 4.06 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 23) 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

290 
 

290 
  

 2,100 7,698 11,012 6,701 980 28,491  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,586 1 2,587 0.05 ถึง 1.10 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั    

ระยะสั้น 
- - - 507 - 507 0.05 ถึง 0.38 

เงินลงทุนชัว่คราว 1 - - - 1,647 1,648 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,313 1,313  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั    

ระยะยาว 
568 

 
- 
 

- 
 

467 
 

- 
 

1,035 
 

0.05 ถึง 1.05 

 569 - - 3,560 2,961 7,090  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 876 876  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
- - - 14,253 - 14,253 MLR - margin, LIBOR + 

margin, THBFIX 6M + 
margin และ THBFIX 1M 
+ margin 

หุ้นกู ้ - 4,991 10,438 - - 15,429 2.56 ถึง 4.06 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - 8 8  
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 23) 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

271 
 

271 
  

 - 4,991 10,438 14,253 1,155 30,837  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน                    

1 ปี 
มากกวา่ 1 
ถึง 5 ปี 

มากกวา่              
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,539 1 1,540 0.38 ถึง 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว 1 - - - 461 462 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 34 34  
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

8 
 

271 
 

- 
 

- 
 

- 
 

279 
 

อตัราเฉล่ียตน้ทุน
ทางการเงินของ
บริษทัฯ บวกส่วน
ต่างท่ีก าหนด 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,054 
 

- 
 

3,054 
 

MLR + margin 

 9 271 - 4,593 496 5,369  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 44 44  
หุ้นกู ้ - 3,998 2,498 - - 6,496 2.56 และ 4.06 
 - 3,998 2,498 - 44 6,540  

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน                    

1 ปี 
มากกวา่ 1 
ถึง 5 ปี 

มากกวา่              
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 103 - 103 0.375 ถึง 1.10 
เงินลงทุนชัว่คราว 1 - - - 1,453 1,454 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 32 32  
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

12 
 
 

67 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

79 
 
 

อตัราเฉล่ียตน้ทุน
ทางการเงินของบริษทัฯ 
บวกส่วนต่างท่ีก าหนด 

 13 67 - 103 1,485 1,668  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 30 30  
หุ้นกู ้ - 3,997 2,497 - - 6,494 2.56 และ 4.06 
 - 3,997 2,497 - 30 6,524  
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 รายละเอียดของเงินกูร้ะยะยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงเพื่อเป็น
เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาด โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าบวกร้อยละส่วนเพิ่ม เป็นอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 4.9 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวไดค้รบก าหนดแลว้ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า เจา้หน้ีอ่ืน และการกูย้มืบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.3 34.9 2.6 65.9 30.3313 32.6148 
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ - - 0.6 - 30.6267 33.2639 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - - - 30.3313 32.6148 
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ - - 0.6 - 30.6267 33.2639 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ขา้ท าสัญญาเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ของเงินตราต่างประเทศดงักล่าว 

 อย่างไรก็ตาม บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้น าการบญัชีส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด              
มาใชต้ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้มา เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับรายไดจ้ากการ
ขายไฟฟ้า ส่วนหน่ึงท่ีเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง และเงินกู้ยืม
ระยะยาว ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ทั้งน้ี
เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 บริษทัดงักล่าวไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาครบถว้น
แลว้ จึงยติุการน าการบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดมาใช ้ 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั รับรู้รายการก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาส าหรับการป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด จ านวนเงิน 1 ลา้นบาท ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอ่ืน จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ส่วนเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้มีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ีย                        
ในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ีบริษัทย่อยได้บนัทึกหน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                            
ตามมูลค่ายติุธรรมแลว้ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ยุติธรรมซ่ึงใช้ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 เป็นจ านวน 693.8 ล้านบาท (2561: 1,646.7 ล้านบาท)                    
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 460.6 ลา้นบาท (2561: 1,453.2 ลา้นบาท))  

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

36. การบริหารจัดการทุน  
วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างของทุน                                     
ท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยและเง่ือนไขของ                
หุน้กู ้และการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
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37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 บริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลประกอบการของปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท ทั้งน้ีบริษทัฯ                
จะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้                                 
เป็นจ านวนคงคา้งไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อน าเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน 484.50 ล้านบาท ทั้ งน้ีบริษัทย่อยดังกล่าว                             
จะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั คร้ังท่ี 
1/2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม 2562 ให้แก่             
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงิน 284.0 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษทัฯจะน าเสนอมติ
ขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่าย 
เงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในอตัรา
หุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงิน 9.37 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัย่อยจะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัต่อไป 

38. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
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ค�ำศัพท์และค�ำย่อที่ส�ำคัญ

บริษัท หรือ CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
CK : บริษัท ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน)
กลุ่ม ช. การช่าง : กลุ่มบริษัท ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน)
BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
SEAN : บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด
NN2 : บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด
BKC : บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด
BIC : บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด
NRS :     บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ�ากัด
CRS : บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ�ากัด
XPCL : บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด
BLDC : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ�ากัด
CHK : บริษัท ช. การช่างลาว จ�ากัด 
ปตท. : บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
PT : บริษัท พีที จ�ากัดผู้เดียว
RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
สศช. : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กกพ. : คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
กพช. : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พพ. : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กฟผ. : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟน. : การไฟฟ้านครหลวง
ราช-ลาว : บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด
สปป.ลาว : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
GOL : รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
EdL : รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
EDL-Gen : บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)
ส�านักงาน ก.ล.ต. : ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Holding Company : บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
AEDP 201 : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2579
PDP 2018 : แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580
IOD : วันเริ่มผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก
SCOD : ก�าหนดวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
COD : วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
PE : พลังงานไฟฟ้าหลัก 
SE : พลังงานไฟฟ้ารอง
EE : พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน
Reserve Account : บัญชีไฟฟ้าส�ารอง



03
ส่วนที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2562264

GDP : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐฯ : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง
โรงไฟฟ้าน�้างึม 2 : โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
โรงไฟฟ้าไซยะบุรี : โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี
BIC1 : โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 1
BIC2 : โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 2
โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์ : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย โซลาร์
โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์ : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์
โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์
โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์ : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี
โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์ : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน
โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์ : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5
โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์ : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย
โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์ : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน
โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์ : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง
IPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 
VSPP : ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 
Adder : ค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
CG Policy : นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
CG Principle : หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
CG Code : หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
Control Policy : นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
MOU : บันทึกความเข้าใจ
PPA : สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
DSCR : อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้
KPIs : การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทุกฉบับ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การท�ารายการที่เกี่ยวโยง และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

ประกาศรายการได้มาจ�าหน่ายไป : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการท�ารายการได้มา
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559

: ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และฉบับที่ได้มีการแก้ไข

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่ได้มีการแก้ไข
แบบ 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี
แบบ 56-2 : รายงานประจ�าปี



ส่ิงพิมพ์นี้ พิมพ์ด้วยกระดาษกรีนโอเช่ียน 
ใชห้มกึพิมพ์ถ่ัวเหลอืง และกระบวนการผลติ 
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย CO2 
เทียบเท่ากับการปิดไฟ 3,612 ดวงใน 1 วัน



รายงานประจำป� 2562
บริษัท ซีเค พ

าวเวอร� จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีเค พาวเวอร� จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีเค พาวเวอร� จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั�น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. : 0 2691 9720-34    แฟกซ� : 0 2691 9723
www.ckpower.co.th


