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มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานสะอาด สร้างเสถียรภาพ และวางรากฐาน 

ความมั่นคงทางพลังงาน เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตร 

กับส่ิงแวดล้อม สร้างสมดลุระหว่างการด�าเนินธรุกิจ ชมุชนและส่ิงแวดล้อม 

ก้าวสู่ต้นแบบผู้น�าโรงไฟฟ้าแห่งความยั่งยืนระดับภูมิภาคอาเซียน

LEADING IN 
SUSTAINABLE 
ENERGY



ก้าวสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านการเติบโต (Growth) การสร้างผลก�าไร (Profitability) 

และการสร้างความย่ังยืน (Sustainability) เสรมิสร้างความเชือ่มัน่ 

ให้กบันกัลงทนุ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาว 

ได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

DRIVING 
GROWTH 
PROFITABILITY 
WITH 
SUSTAINABILITY







แสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ตลอดจนให้การสนับสนุน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ พร้อมเข้าร่วม 

เป็นสมาชิก UN Global Compact อันยึดมั่นปฏิบัติตามพันธสัญญา

หลักสากล 10 ประการ และรางวัลการันตีด้านความยั่งยืน 

อันทรงเกียรติทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

COMMITTING TO 
CONSERVE THE 
ENVIRONMENT 
AND WELLBEING 
OF THE SOCIETY 
AND COMMUNITY



พันธกิจ

01 สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง  
และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

02 ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน ์

เป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและ 
ภูมิภาคอาเซียนที่มีการด�าเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

VISION

MISSION
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FINANCIAL
HIGHLIGHTS ภาพรวมทางการเงิน

พลังนํ้า ระบบโคเจนเนอชั่น พลังแสงอาทิตย รายไดคาบริหาร
โครงการ

รายไดอื่น ๆ
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รายไดรวมแยกตามประเภท1 (หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ:  1 ไม่รวมก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
 2 รวมส่วนแบ่งจากก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
 3 ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษี  
ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ�ำหน่ำย2, 3

(หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท)ก�ำไรส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท2, 3

รายงานประจ�าปี
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อัตราก�าไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นบริษัท (%)2

5.6%

หมายเหตุ : * ค�านวณจากจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 1 รวมส่วนแบ่งจากก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

 2 ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว

 3 ค�านวณจากก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

 4 ค�านวณจากก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย

หน่วย : ลานบาท 2561 2562 2563

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า 8,950 8,223 6,527

รายได้ค่าบริหารโครงการ 120 154 168

รายได้อื่น ๆ 45 463 482

รายไดรวม 9,115 8,840 7,178

ก�าไรขั้นต้น 2,966 2,263 1,188

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย1, 2 4,584 3,719 3,260

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท1, 2 599 192 405

ก�าไรต่อหุน* (บาท)2 0.081 0.025 0.050

สินทรัพย์รวม 62,503 64,191 67,038

หนี้สินรวม 30,981 28,644 32,000

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 31,522 35,547 35,038

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 32.5% 25.6% 16.5% 

อตัราก�าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ�าหน่าย (%)2 50.3% 42.1% 45.4% 

อัตราก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถือหุนบริษัท (%)2 6.6% 2.2% 5.6% 

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.98 0.81 0.91

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถือหุนรวม (เท่า) 0.76 0.62 0.60

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.52 1.95 1.68 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)3 3.3% 0.9% 1.7% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)4 1.0% 0.3% 0.6% 
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สวนของผูถือหุน หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินอื่น
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ฐำนะกำรเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้รวม

ล้านบาท7,178

อัตราหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)

0.60

ก�าไรต่อหุ้น* (บาท)2

0.050

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

67,038

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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MESSAGE FROM 
CHAIRMAN OF THE 
BOARD OF DIRECTORS

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

ปี 2563 นับเป็นอีกก้าวแห่งความภาคภูมิใจและการเติบโต
ของ บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัในเครอื 
ทีม่พัีนธกิจในการสร้างการเจรญิเตบิโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด รวมถึง 
การค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลติ
ไฟฟ้าโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

รายงานประจ�าปี
256314
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แม้ว่าท่ัวโลกจะก�าลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งเกิดข้ึนมาตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา หากแต่
วิกฤตการณ์น้ีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทและบริษัทในเครือซีเค พาวเวอร์ แต่อย่างใด 
บริษัทสามารถผลิตและส่งไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว รวมถึงผู ้ใช้
ไฟฟ้ารายย่อยได้ตามสญัญาอย่างต่อเน่ือง และยังสามารถสร้าง 
ผลก�าไรสทุธิได้ถึง 405 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ 111 
เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินธุรกิจปกต ิ
จ�านวน 192 ล้านบาท นอกจากนี ้ความสามารถใน การบรหิารจดัการ 
อัตราหน้ีสนิต่อทุนอย่างมปีระสทิธิภาพของบรษิทั ท�าให้ทรสิเรทติง้ 
คงอันดับเครดิตองค์กรท่ีระดับ "A" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 
"Stable" หรือ ”คงท่ี" เป็นการสะท้อนผลงานในด้านการพัฒนา 
และด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่และกระแสเงนิสด 
ที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ท�ากับ กฟผ. ส�าหรับ 
บริบทภายในองค์กรเอง บรษิทัได้ท�าการวิเคราะห์ประเด็นความย่ังยืน 
ที่ส�าคัญต่อธุรกิจ (Materiality Analysis) สร้างจิตส�านึกด้าน 
สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานเพ่ือน�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ของพนักงานในการคิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการ 
แก้ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมของโลกในปัจจุบัน ควบคูไ่ปกับ 
การยกระดบัการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ให้สามารถเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ  
ได ้ตลอดเวลาผ่านการจัดอบรมผู ้บริหารและพนักงานใน 
หลากหลายรูปแบบรวมถึงปรับกระบวนการปฏิบัติงานท่ัวท้ัง
องค์กรให้ก้าวทันยุคดจิทัิล (Digital Transformation) เพ่ือทีจ่ะได้
ก้าวข้ึนมาเป็นหน่ึงในองค์กรท่ีมกีารบรหิารจดัการธุรกิจอย่างย่ังยืน

จากจดุมุง่หมายด้านการพัฒนาพลงังานสะอาดและวางรากฐาน 
ความมั่นคงทางพลังงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
ประเด็นเรื่องความย่ังยืนจึงถูกตั้งให้เป ็นพันธกิจหลักและ
วัฒนธรรมองค์กรท่ีด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มีการ 
วางแผนการท�ากิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility) อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการ 
ESG ทัง้ 3 มติ ิคือ สิง่แวดล้อม (Enviroment) สงัคม (Social) และ 
ธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายความย่ังยืน
แห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) ท�าให้ปี 2563 นี้นับได้ว่าเป็นปี 
แห่งความภาคภูมิใจของบริษัทท่ีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก 
ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อ 
หุน้ย่ังยืน (THSI) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้รบัคะแนน 
การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors : IOD) เป็นการยืนยันว่าบริษัท 
มีการก�ากับดูแลตอบโจทย์เรื่องความโปร่งใส ดูแล เป็นธรรม
กับผู้เก่ียวข้อง และเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ รางวัล Asian 
Power Awards 2020 จากการคิดค้นโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ 
ของพนักงานที่ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และรางวัล IR 
Magazine Awards 2020 ในสาขา Best Crisis Management ใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้จากการสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เก่ียวกับการบรหิารจดัการน�า้และสิง่แวดล้อมและการผลติไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุท่ีี สปป.ลาว การได้รบัรางวัลท้ังหมดน้ี 
เปรียบเสมือนอีกก้าวแห่งความส�าเร็จท่ีเน้นย�้าถึงความส�าคัญ
ของการขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
จึงกล่าวได้ว่าในปีท่ีผ่านมาน้ีบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและ 
มีความก้าวหน้า ในมิติที่ส�าคัญในเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
การเตบิโต (Growth) การสร้างผลก�าไร (Profitability) และการสร้าง 
ความย่ังยืน (Sustainability) ซึ่งล้วนแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่น 
ให้กับนกัลงทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนในระยะยาวอกีด้วย

ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ผมขอขอบคณุ 
ผู้ถือหุ้น พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนท่ีให้ความ 
ไว้วางใจและสนับสนนุการด�าเนินงานของบรษิทัด้วยดเีสมอมาและ 
ขอให้เชื่อมั่นว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซีเค พาวเวอร์  
และบริษัทในเครือทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาองค์กร 
ให้ดีย่ิงขึน้บนพ้ืนฐานของความย่ังยืนในระดบัสากลโดยยึดมัน่ใน
หลกัธรรมาภบิาล มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วน
เพ่ือให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่มั่งค่ัง 
ให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางพลงังานสะอาดให้กับประเทศควบคูไ่ปกับการดแูลและพัฒนา 
สังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป

สารจากประธานกรรมการ

(ดร.ทนง พิทยะ)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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REPORT OF 
THE AUDIT
COMMITTEE รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู ้
ความสามารถ รวมท้ังประสบการณ์ด้านบญัชี การเงนิ และวิศวกรรม 
จ�านวน 3 ท่าน โดยมี ดร.จอน วงศ์สวรรค์ (กรรมการอิสระ) เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล (กรรมการ
อิสระ) และ ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (กรรมการอิสระ) เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน ้าที่ตามขอบเขตและ  
ความรบัผดิชอบ ท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัโดยก�าหนด 
ไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่มกีารทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้เป็นปัจจบุนัและ 
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น 
รายไตรมาส โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม 
ร่วมกัน จ�านวน 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วม 
ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี 
ฝ่ายบรหิารเข้าร่วมจ�านวน 1 ครัง้ เพ่ือสอบถามถึงขอบเขต วธีิการ
ตรวจสอบ และประเดน็ส�าคญัท่ีผูส้อบบญัชพีบระหว่างการปฏบิตังิาน
อย่างเป็นอิสระ 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส�าคัญได ้
ดังนี้
1.	 	การสอบทานรายงานทางการเงิน
   คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานงบการเงิน 

รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2563 ของบริษัท 
และบริษัทในเครือ ร ่วมกับผู ้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร 
โดยสอบทานความถูกต ้อง ครบถ ้วนของงบการเงิน 
การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�าคัญ รวมถึงประมาณการ 
ทางบัญชีท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน 
การเปิดเผยข้อมลูทีเ่พียงพอเหมาะสม รวมถึงการเปลีย่นแปลง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ โดยในปี 2563 ผูส้อบบญัช ี
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในรายงานของผูส้อบบญัช ี

รับอนุญาต โดยงบการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ 
มคีวามถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญช ี
ที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ง
มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2.	 	การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับระบบการ 

ควบคมุภายใน ตามกรอบแนวทางปฏบิตัขิอง The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) รวมถึงสนับสนุนให้บรษิทัและบรษิทัในเครอืปฏิบติัตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดต่าง ๆ โดยมี
แผนกตรวจสอบภายในท�าหน้าที่สอบทาน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างอิสระ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2563 
บริษัทและบริษัทในเครือไม่ได้รับการรายงานการปฏิบัติ 
ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากผู้สอบบัญชีและ
แผนกตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

3.			การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนนุให้แผนกตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในรายปี พิจารณารายงาน 
ผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส การติดตามประเด็นท่ี 
พบจากการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อแผนกตรวจสอบภายใน และส่งเสริมการพัฒนาความรู ้
ความสามารถของผู ้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดย 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติกฎบัตรการ 
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การท�างานของแผนกตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล  

4.	 	การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานการปฏิบัติงาน

ของบริษัทและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผกูพันท่ีอาจเกิดขึน้ 
จากการท�าสัญญากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังค�านึงถึง 
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส่งเสริมการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดให้มี
ช่องทางในการรบัเรือ่งร้องเรยีนท้ังภายในและภายนอกบรษิทั 
อย่างเพียงพอ เหมาะสม รวมท้ังจดัให้มรีะบบการรบัเรือ่งร้องเรยีน 
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของ 
ผู้แจ้งเบาะแส

5.	 	การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานรายการที ่
เก่ียวโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
เพ่ือให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบสอบทานรายการทีเ่ก่ียวโยงกันว่าได้ด�าเนนิการตาม
เงื่อนไขการค้าท่ัวไป มีความเป็นธรรม และไม่มีการถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักับบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง เป็นไป 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

6.	 	การพิจารณา	คัดเลือก/เลิกจ้าง	เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของ 
ผูส้อบบญัช ีและความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
มคีวามเป็นอสิระ มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน
สอบบญัช ีการให้ค�าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรอง
งบการเงินได้ทันเวลาจึงเห็นควรให้เสนอแต่งต้ัง นายฉัตรชัย 
เกษมศรีธนาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813) หรือ 

  นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3844) หรอื นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ (ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เลขท่ี 4523) คนใดคนหนึง่เป็นผูส้อบบญัชมีอี�านาจตรวจสอบ 
และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2563 ท้ังน้ี 
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญช ี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากน้ีบริษัทปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เรื่องการหมุนเวียน 
ผู ้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบทานหรือตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญช ี
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้ 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 
5 รอบบัญชีต่อกัน ทั้งนี้ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ�าปี 2563

  โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตาม 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่มีความเห็นหรือ 
ข้อสงัเกตอืน่ใด เพ่ิมเตมิจากการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท ใช้ความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังรอบคอบ เป็นอิสระ ในการให้ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายงานทางการเงินของบริษัทมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป
และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิมรีะบบการควบคมุภายใน
ท่ีเพียงพอ มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตามหลักการก�ากับ
ดแูลกิจการทีด่ ีปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน

(ดร.จอน วงศ์สวรรค์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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REPORT OF THE  
NOMINATION AND 
REMUNERATION
COMMITTEE รายงานคณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัท 
ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการและ
กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ และนายประเสริฐ มริตตนะพร เป็น
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหา 
เเละก�าหนดค่าตอบเเทนได้แต่งตั้งนายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ 
กรรมการผู ้จัดการเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามท่ีได ้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 3 ครัง้ โดย 
ได้พิจารณาเร่ืองส�าคญัต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน

กรรมการซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั โดยกรรมการซึง่พ้นต�าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 4 คน ได้รบัการเสนอชือ่ให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ต่อไปอกีวาระหน่ึง และได้รบัการเสนอชือ่ให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
ตามท่ีได้ด�ารงต�าแหน่งเดมิอยู่ก่อนหน้าต่อไปอกีวาระหน่ึงด้วย

2.  พิจารณาการแต่งต้ังบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ซึ่งมีความ 
เหมาะสมท้ังทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ อีกทั้งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายแทนต�าแหน่งเดิมที่ว่างลง

3.  พิจารณาก�าหนดรางวัลประจ�าปี 2562 และค่าตอบแทน
ประจ�าปี 2563 ส�าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดย
ค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ข อ ง ก ร ร ม ก า ร  ป ร ะ ก อ บ กั บ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง 
ของคณะกรรมการ รวมถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท 
ในรอบปี 2562 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู ่ในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน 

4.  พิจารณาก�าหนดรางวัลประจ�าปี 2562 และค่าตอบแทน
ประจ�าปี 2563 ส�าหรับกรรมการผู้จัดการโดยค�านึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูจ้ดัการรวมถึงผลการด�าเนินงานของบรษิทั เเละเปรยีบเทยีบ 
กับบริษัทท่ีอยู ่ในกลุ ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาด 
ใกล้เคียงกันด้วย 

5.  พิจารณาการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูเเลกิจการท่ีดี (CG Code) 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย ์ เ เละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ("ก.ล.ต.") และหลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการ 
ที ่ก.ล.ต. ประกาศใช้ในปัจจบุนั โดยได้เสนอให้คณะกรรมการ 
พิจารณาเเละประกาศใช้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตังิานของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส  
เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ

(ดร.วชิาญ อร่ามวารกุีล)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเ ส่ียงของ 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 3 ท ่าน โดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ) 
เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล (กรรมการอิสระ) และนายธนวัฒน  ์
ตรวิีศวเวทย์ (กรรมการ) เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสีย่งและแต่งต้ังหน่วยงานภายในทีดู่เเลการบรหิารความเสีย่ง 
ของบริษัทท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีได ้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยก�าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยเพ่ิมเติม
หน้าท่ี ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตของ
บรษิทั คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่งประชมุ 
ร่วมกัน จ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเเละ 
บริหารความเสี่ยงทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
เพ่ือก�ากับดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนการบริหารความเส่ียง 
ของบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเสี่ยง สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1. เห็นชอบการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ 
 การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการ 
 ก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัในปัจจบุนั 
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
 ของบริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  
2. สนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
 ในปีท่ีผ่านมาและแผนการด�าเนินงานในปีต่อไป รวมท้ัง 
 สอดคล ้อง กับหลักการก�า กับดูแลกิจการที่ ดีส� าหรับ 
 บริษัทจดทะเบียน 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล 
 กิจการที่ดี ในเรื่อง
 •  การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  โดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย เพ่ือส่งเสริมให้มีการ 
  จัดประชุมที่ค�านึงถึงสิทธิของผู ้ ถือหุ ้นตามแนวทาง 
  บรรษัทภิบาลที่ดี  โดยในปี 2563 บริษัทได้คะแนน 
  ประเมินเฉลี่ยร้อยละ 100
 •  การเข้าร่วมโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของ 
  บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of  
  Thai Listed Companies: CGR) โดยสมาคมส่งเสริม 
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2563 บริษัท 
  ได้ผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมที่ร ้อยละ 91 อยู ่ใน 
  เกณฑ์ “ดี เลิศ” สูงกว ่าคะเเนนเฉลี่ยโดยรวมของ 
  บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมประเมิน ที่ร้อยละ 83 เเละ 
   สูงกว่าคะเเนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

ที่อยู่ในดัชนี SET100

REPORT OF
THE CORPORATE
GOVERNANCE AND 
RISK MANAGEMENT
COMMITTEE

รายงานคณะกรรมการ
บรรษัทภบิาล

และบรหิารความเส่ียง

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปีของบริษัท 
 และบริษัทในเครือ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการระบุความเสี่ยง 
 ครอบคลุมท้ังปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบ 
 กับการด�าเนินงานของบรษิทั รวมท้ังพิจารณามาตรการจดัการ 
 ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และพิจารณา 
 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือบรรเทาความเสียหาย 
 ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
2. ติดตามและก�ากับดูแลผลการบริหารความเ ส่ียงเป ็น 
 รายไตรมาส โดยได้รับรายงานการบริหารความเส่ียงจาก 
 คณะท�างานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ 
 ท้ังน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัทและ 
 สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.  ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร เพ่ือให ้
 พนักงานทุกระดับตระหนักถึงเรื่องการบริหารความเส่ียงและ 
 เชือ่มโยงการบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิงาน  
 โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทในเครือได้สื่อสารแนวทาง 
 ด้านความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะท�างาน 
 บริหารความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วย ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 
 และบริษัทในเครือ (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) เพ่ือสนับสนุน 
 การพัฒนาความรู้เรื่องความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียง 
 อย่างต่อเนื่อง

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ก�ากับดูแลและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
 โดยสอบทานนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนและให ้
 ความเห็นเก่ียวกับการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
 รวมท้ังพิจารณาอนุมัติประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ  
 (Materiality) เพ่ือก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการพัฒนา 
 อย่างยั่งยืนของบริษัทตามแนวปฏิบัติสากล
2.  ส่งเสริมและมุ่งเน้นเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม 
 และบรรษทัภบิาล (Environmental, Social and Governance:  
 ESG) โดยในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand  
 Sustainability Investment: THSI) จากตลาดหลักทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย

3.  รบัทราบรายงานความคบืหน้าการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืน  
 ของบริษัทและบริษัทในเครือ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
 กิจกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืน ด�าเนินงานต่อสังคม ชุมชน  
 และสิง่แวดล้อม โดยในปี 2563 บรษิทัได้เข้าร่วมสมาชกิสมาคม 
 เครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations  
 Global Compact) เพ่ือให้บริษัทยึดหลักปฏิบัติสากลใน 
 การด�าเนินงาน และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 ภายในองค์กร เข้าร่วมโครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ เพ่ือ 
 การบริหารจัดการขยะภายในบริษัทอย่างย่ังยืน รวมทั้ง 
 จัดกิจกรรมแยกขวด...ช่วยหมอ โดยเปล่ียนขวด PET เป็น 
 ชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือสนับสนุนและ 
 ส่งเสริมการท�าหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง 
 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยสรุปคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
มีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และจัดให้
มีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงที่ส�าคัญ  
ส่งเสริมให้การด�าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ตลอดจนพิจารณาปัจจยัเสีย่งต่าง ๆ  
ได้อย่างครบถ้วน รวมทัง้สนับสนนุงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ที่เป็นระบบ โดยให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) 
สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เพ่ือสร้าง 
การเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  

(นายณรงค์ แสงสุรยิะ)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256320



BOARD OF 
DIRECTORS คณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยโยโกฮามา	ประเทศญี่ปุ่น
•	 	หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	25/2547	 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 บมจ.	ส.ขอนแก่นฟู้ดส์	:	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
•	 บมจ.	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	:	ประธานกรรมการ
•	 บมจ.	สแกน	อินเตอร์	:	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	(2555-ส.ค.2563)
•	 บมจ.	ทีทีดับบลิว	:	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•	 บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	:	ประธานกรรมการ
•	 บจ.	หลวงพระบาง	พาวเวอร์	:	ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ	/	กรรมการอิสระ

ดร.ทนง พิทยะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

อายุ 73 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 21



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	วิศวกรรมศาสตร์	(วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	วิทยาศาสตร์	(วิศวกรรมโยธา) 
สถาบันเทคโนโลยี	ไทย-ญี่ปุ่น

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยนครพนม
•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิศวกรรมโยธา	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	(ไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยโอซาก้า	ประเทศญี่ปุ่น
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(ไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยโอซาก้า	ประเทศญี่ปุ่น
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	รุ่นที่	10/2560 
สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)

•	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่นที่	366 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	4/2550 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

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

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

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

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 บมจ.	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	:	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/	
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

•	 บมจ.	ช.การช่าง	:	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

•	 บมจ.	ทีทีดับบลิว	:	รองประธานกรรมการ/กรรมการ
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•	 บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	:	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
•	 บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2	:	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
•	 บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	:	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
• บจ.	หลวงพระบาง	พาวเวอร์	:	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
•	 บจ.	ที่ดินบางปะอิน	:	กรรมการ
•	 บจ.	ช.การช่าง-โตกิว	คอนสตรัคชั่น	:	ประธานกรรมการ

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.062

อายุ 75 ปี

ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256322



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาเอก	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยดกุ	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยดกุ	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทอง)	 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	54/2548	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 บมจ.	หลักทรัพย์	เกียรตินาคินภัทร	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
หัวหน้าฝ่าย	Investment	Solutions	สายงานที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
-

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 บมจ.	ช.การช่าง	:	ผู้บริหารอาวุโส/กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•	 บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	:	กรรมการบริหาร/กรรมการ
•	 บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2	:	กรรมการบริหาร/กรรมการ
•	 บจ.	ช.การช่าง-โตคิว	คอนสตรัคชั่น	:	กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ	

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	/	กรรมการ

ดร.จอน วงศ์สวรรค์

นายณรงค์ แสงสุริยะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

อายุ 46 ปี

อายุ 76 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 23



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	โคสต์	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
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	19/2557
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	170/2556
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 	หลักสูตรต่อเนื่อง	4	ปี	“Chemical	Risk	Assessment	Method”	The	Oversea	Human	
Resource	&	Industry	Development	Association	(HIDA),	Japan	สนับสนุนโดย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 บมจ.	แปซิฟิกไพพ์	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•	 บจ.	ไดก้า	(ไทย)	:	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/ 
กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	/
กรรมการอิสระ

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.000

อายุ 72 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256324



ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 บมจ.	ทีทีดับบลิว	:
	 -	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
-	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

	 -	กรรมการบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง	(2561-ก.ค.	2563)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•	 บจ.	ประปาปทุมธานี	:	กรรมการ	(2561-ก.ค.	2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรม	(โยธา)	มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์	สเตท	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรม	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	1	
	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	271/2562
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที่	34/2562
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	รุ่นที่	18/2562
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

อายุ 62 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 25



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Master	of	Science	(Mathematics	and	Computer	Science)
	 University	of	Louisville,	Kentucky,	U.S.A.
•	 ปรญิญาตร	ีสถิติศาสตรบณัฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•	 หลักสูตร	Board	Nomination	and	Compensation	Program	(BNCP)	รุ่นที่	5/2561
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Board	that	Make	a	Difference	(BMD)	รุ่นที่	7/2561
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	20
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการตลาดทุน		
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	12	สถาบันพระปกเกล้า

•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	รุ่นที่	6
	 สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้า
•	 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรภมูพิลงัแผ่นดนิ	ส�าหรบัผูบ้รหิารระดับสงู	รุน่ท่ี	1	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	29/2555	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	18/2545
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 บมจ.	ทีทีดับบลิว	:	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
•	 บมจ.	เน็คซ์	แคปปิตอล	:	ประธานกรรมการ
•	 บมจ.	ธนาสิริ	กรุป	:	ประธานกรรมการ
•	 บมจ.	ทีบีเอสพี	:	ประธานกรรมการ	
•	 บมจ.	แกรนด์	แอสเสท	โฮเทลส์	แอนด์	พรอพเพอร์ตี้	: 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•	 บจ.	ซีวิลเอ็นจิเนียริง	:	ประธานกรรมการ	
•	 บจ.	MDCUS	:	ประธานกรรมการ	 	
•	 บจ.	แอดวานซ์	เพาเวอร์	คอนเวอร์ชั่น	:	ประธานกรรมการ
•	 สภากาชาดไทย	:	ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง
•	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	:	กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:	กรรมการ	
•	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	:	กรรมการที่ปรึกษา
•	 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ในพระบรมราชูปภัมภ์	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

กรรมการบริหาร	/	กรรมการ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

อายุ 64 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256326



กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่นที่	6/2553	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(หลักสูตร	วตท.)		รุ่นที่	9/2552	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	6/2551	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		รุ่นที่	54/2548	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายประเสริฐ มริตตนะพร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 บมจ.	ช.การช่าง	:	ผู้บริหารอาวุโส/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม/
	 กรรมการบริหาร/กรรมการ
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•	 บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	:	กรรมการ
•	 บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2	:	กรรมการ
•	 บจ.	ช.การช่าง-โตกิว	คอนสตรัคชั่น	:	กรรมการ

อายุ 64 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 27



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาเอก	รฐัประศาสนศาสตร์	มหาวทิยาลยัเซาท์เทิร์น	แคลฟิอร์เนีย	ประเทศสหรฐัอเมรกิา
•	 ปริญญาโท	นโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยดุก	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	อักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลกัสตูร	Executive	Program	on	the	Rule	of	Law	and	Development	(RoLD)	รุน่ท่ี	1/2560
	 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
•	 หลักสูตร	Workshop	for	Emerging	Leaders	on	the	Rule	of	Law	and	Policy	ปี	2560
	 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	The	Institute	for	Global	Law 
and	Policy	Harvard	Law	School	

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	22	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Forum	(R-CSF)	รุ่นที่	1/2556
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Special	Seminar	(RSS)	รุ่นที่	1/2554
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	37/2553	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Effective	Minute	Taking	(EMT)	รุ่นที่	16/2553	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Board	Reporting	Program	(BRP)	รุ่นที่	3/2553	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Current	Issue	Seminar	(R-CIS)	รุ่นที่	2/2553
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	106/2551	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Developing	Corporate	Governance	Policy	ปี	2551
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 บมจ.	ช.การช่าง	:	กรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•	 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
•	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	:	กรรมการ
•	 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	:	กรรมการ

กรรมการบริหาร	/	กรรมการ

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

อายุ 46 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256328



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ)
	 มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม	ประเทศอังกฤษ
•	 ปริญญาโท	การต้นทุน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 ปริญญาตรี	การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	9
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
•	 หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	(สวปอ.	มส.)	รุ่นที่	10
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
•	 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	24	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจ�าปี	2556	รุ่นที่	9
	 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(มูลนิธิ	สวค.)
•	 หลักสูตร	Developing	Corporate	Governance	Policy
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	25/2551	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	61/2548	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	10/2548
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 บมจ.	ยูเนี่ยน	ปิโตรเคมีคอล	:	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•	 บจ.	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	:	กรรมการ	
•	 บจ.	บางเขนชัย	:	ประธานกรรมการ
•	 บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	:	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	
•	 บจ.	หลวงพระบาง	พาวเวอร์	:	กรรมการบริหาร/กรรมการ
•	 บจ.	นครราชสีมา	โซล่าร์	:	กรรมการ
•	 บจ.	เชียงราย	โซล่าร์	:	กรรมการ
•	 บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2	:	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	(2559-มี.ค.	2563)
•	 บจ.	เซาท์อสีท์	เอเชยี	เอนเนอร์จี	:	กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ	(2559-ม.ีค.	2563)

กรรมการ	

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

อายุ 59 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 29



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอมอรี่	มลรัฐจอร์ เจีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่ นท่ี	173/2563	
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ.	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จ	ี:	กรรมการบริหาร/กรรมการ
• บจ.	ไฟฟ้าน�า้งึม	2	:	กรรมการบริหาร/กรรมการ
• บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร	์:	กรรมการบริหาร/กรรมการ
• บจ.	หลวงพระบาง	พาวเวอร	์:	กรรมการบริหาร/กรรมการ
• บริษัท	พีที	จ�ากัดผู้เดียว	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• บจ.	ลาว	โคคาโคลา	บอทลิ่ง	จ�ากัด	:	กรรมการ

กรรมการ	

นายเดวิด แวน ดาว

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
2.473

อายุ 37 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256330



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	มหาวิทยาลัยดุก	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	116/2552
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานปัจจุบัน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•	 บจ.	ไฟฟ้าน�้างึม	2	:	กรรมการบริหาร/กรรมการ
•	 บจ.	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	:	ประธานกรรมการ
•	 บจ.	บางเขนชัย	:	กรรมการ
•	 บจ.	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	:
	 -	กรรมการบริหาร/กรรมการ
	 -	กรรมการผู้จัดการ	(2553-มี.ค.	2563)
•	 บจ.	หลวงพระบาง	พาวเวอร์	:	กรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการ	/ 
กรรมการผู้จัดการ	/	เลขานุการบริษัท

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

อายุ 42 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 31



ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
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OPERATIONS



BIC
65%

BKC
100%

XPCL
37.5%

CRS
30%

LPCL
42%

NRS
30%

NN2
46%

BUSINESS
POLICY AND
OVERVIEW นโยบายและภาพรวม

การประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1)	 	บรษิทั	ไฟฟ้าน�า้งมึ	2	จ�ากัด	(“NN2”)	ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
ทีป่ระกอบธุรกิจหลกัของบรษิทั	ในสดัส่วนการถือหุ้น
ทีร้่อยละ	46	โดยเป็นการลงทนุผ่านบรษิทั	เซาท์อสีท์ 
เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(“SEAN”)

2)	 	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(“BIC”) 
ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ	65

3)	 	บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(“BKC”)	ในสัดส่วนการ 
ถือหุ้นที่ร้อยละ	100

1)	 	บริษัท	หลวงพระบาง	พาวเวอร์	จ�ากัด	(“LPCL”)	ในสัดส่วนการถือหุ้นที่	
ร้อยละ	42

2)	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด	(“XPCL”)	ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ี 
	 ร้อยละ	37.5
3)	 	บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จ�ากัด	(“NRS”)	ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ี 

ร้อยละ	30
4)	 	บรษิทั	เชยีงราย	โซล่าร์	จ�ากัด	(“CRS”)	ในสดัส่วนการถือหุน้ทีร้่อยละ	30

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”	หรือ	“CKP”)	ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	
(“กลุม่	ช.การช่าง”)	จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วันท่ี	8	มถุินายน	2554	ทนุจดทะเบยีน	1,000,000	บาท	ด้วยวัตถุประสงค์
ให้เป็นบรษิทัแกนน�าของกลุม่	ช.การช่าง	ทีมุ่ง่เน้นการลงทุนในธุรกิจผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภท
ต่าง	ๆ	บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2556	และหุ้นสามัญของบริษัท
ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	และเริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
(“ตลาดหลกัทรัพย์”)	เมื่อวนัที	่18	กรกฎาคม	2556	ด้วยทนุจดทะเบยีน	5,500	ลา้นบาท	เรียกช�าระเตม็มูลค่าแล้ว	
และเมื่อวันที่	10	เมษายน	2558	บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	9,240	ล้านบาท	โดย	ณ	ปัจจุบัน
บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว	8,129	ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า	3	ประเภท	ได้แก่	โรงไฟฟ้า
พลังน�้า	โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	โดยแบ่งเป็นการลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม	รวม	7	บริษัท	ดังนี้

การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบรษัิทย่อย
รวม 3 บรษัิท ประกอบด้วย

การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบรษัิทร่วม 
รวม 4 บรษัิท ประกอบด้วย

HYDRO POWER

COGENERATION
POWER

SOLAR POWER

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 33



วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

2554

2555

เป็นบริษัทช้ันน�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ที่มีการด�าเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
ประเภทต่าง	ๆ	ทั้งในประเทศและภูมิภาค 
อาเซียน	โดยมีวัตถุประสงค์เป็นส่วนหน่ึง
ในการสร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้กับ 
ประเทศจากโครงการด ้านพลังงานท่ี 
หลากหลายด้วยความเข้มแข็งของฐาน 
เงนิลงทุนและความร่วมมอืระหว่างพันธมติร 
ในเครือที่พร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุด 
ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอเเละยั่งยืน

1)	 	สร้างผลตอบแทนที่ดี	มั่นคงและ
เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

2)	 	ให้ความส�าคัญอย่างต่อเน่ืองกับ
สิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

•		8	มิถุนายน	2554	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ด้วยเงินทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท	โดย
มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทเป็นแกนน�าของกลุ่ม	
ช.การช่าง	ที่มุ ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง	ๆ 	

•  10	พฤษภาคม	2555	บรษิทัซือ้หุ้นสามญัของ	SEAN	เพ่ิมเตมิ 
จาก	บริษัททางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (BECL)1 

จ�านวน	110,112,500	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	16.7	ของ
ทุนจดทะเบียน	ท�าให้บริษัทถือหุ ้นใน	SEAN	รวมเป็น
จ�านวน	361,168,999	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	54.7	ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

•  26	มถุินายน	2555	บรษิทัซือ้หุ้นสามญัของบรษิทัท่ีผลติและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์จาก	บรษิทั	ช.	การช่าง	จ�ากัด	
(มหาชน)	(“CK”)	จ�านวน	2	บริษัท	ได้แก่

	 1)	 	BKC	จ�านวน	2,342,498	หุน้	หรอืคดิเป็นร้อยละ	100	ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

	 2)	 		NRS	จ�านวน	664,500	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	30	ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วร้อยละ	85.06

•  31	สิงหาคม	2555	บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ	SEAN	เพิ่มเติมจาก	
บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด 
จ�านวน	8,809,000	หุน้	หรอืคดิเป็นร้อยละ	1.3	ของ	ทนุจดทะเบยีน 
ท�าให้บรษิัทถอืหุน้ใน	SEAN	รวมเป็น	369,977,999	หุน้	หรอืคดิ
เป็นร้อยละ	56	ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�าระเตม็มลูค่าแล้ว

•  26	ธันวาคม	2555	บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทท่ีผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชั่นจาก	CK	จ�านวน	2	บริษัท	ได้แก่

	 1)	 	CRS	จ�านวน	875,250	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	30	ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วร้อยละ	95.01	

	 2)	 	BIC	จ�านวน	63,019,999	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	46	ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

วสัิยทัศน์ เป้าหมายการด�าเนินงาน  

พนัธกิจ  

หมายเหตุ	:	 1	ปัจจบุนั	คอื	บรษิทั	ทางด่วนเเละรถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	("BEM")

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256334



2556

2558

2557

•  2	มกราคม	2556	บริษัทซื้อหุ้น	BIC	เพ่ิมเติมจาก	บริษัท 
ทีด่นิบางปะอนิ	จ�ากัด	จ�านวน	26,029,999	หุน้	หรอืคดิเป็น
ร้อยละ	19	ของทุนจดทะเบียน	ท�าให้บริษัทถือหุ้นใน	BIC 
รวมเป็น	89,049,998	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	65	ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

•  11	มกราคม	2556	บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก	9,200 
ล้านบาท	เป็น	3,066.7	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ�านวน	
306.7	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	โดยเป็นการ
ลดทุนเพ่ือคนืทนุทีล่ดลงให้แก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน	ต่อมาใน
เดอืนกุมภาพันธ์	2556	บรษิทัเพ่ิมทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
เป็น	4,600	ล้านบาท	จ�าหน่ายให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วน	
และลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ	10	บาท	เป็น 
หุ้นละ	5	บาท	พร้อมกันนี้ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
จาก	4,600	ล้านบาท	เป็น	5,500	ล้านบาท	โดยการออกหุ้น 
สามญัใหม่จ�านวน	180	ล้านหุ้น	มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	5	บาท	
เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

•  6	กุมภาพันธ์	2556	บรษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทั 
มหาชนและเปลีย่นชือ่เป็น	บรษิทั	ซเีค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

•  18	กรกฎาคม	2556	หุน้สามญัของบรษิทัเริม่ท�าการซือ้ขาย
ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 	24	เมษายน	2558	บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี	2557 
ในอตัราหุน้ละ	0.1	บาท	รวมเป็นเงินปันผลท้ังสิน้	110	ล้านบาท	ซึง่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลครั้งแรกของบริษัท

•  29	พฤษภาคม	2558	บริษัทลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม	5	บาท 
เป็น	1	บาท	และเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ�านวน	3,740	ล้านบาท	
รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน	9,240	ล้านบาท	แบ่งเป็น

	 1)	 	หุน้สามญัเพ่ิมทนุจ�านวน	1,870	ล้านหุน้	โดยเสนอขายให้กับผูถื้อหุ้นเดมิ 
ตามสดัส่วนการถือหุ้น	(Rights	Offering)	ส่งผลให้บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน 
และช�าระแล้วจ�านวน	7,370	ล้านบาท

	 2)	 	หุ้นสามัญจ�านวน	1,870	ล้านหุ้น	เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทั	(“CKP-W1”)	
จ�านวน	1,870	ล้านหน่วย

•	 	22	เมษายน	2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557 
มีมติอนุมัติให้บริษัทน�าส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจ�านวน 
170	ล้านบาท	 เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษัท

•	 	28	ตุลาคม	2557	ที่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัท 
ครั้งท่ี	1/2557	มีมติอนุมัติให้	BIC	ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
ว่าจ้าง	CK	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้างโครงการบางปะอนิ	โคเจนเนอเรชัน่	ที	่2	ในวงเงนิรวม 
ไม่เกิน	4,310	ล้านบาท

•	 	4	มถุินายน	2558	หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ�านวน	1,870	
ล้านหุ้น	เริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

•	 	9	มิถุนายน	2558	CKP-W1	จ�านวน	1,870 
ล้านหน่วย	เริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

•	 	9	มิถุนายน	2558	บริษัทซื้อหุ้น	XPCL	จาก	CK 
ในสัดส่วนร้อยละ	30	ของทุนจดทะเบียน	คิดเป็น	
805,830,000	หุ้น	มูลค่ารวมประมาณ	4,344	
ล้านบาท
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•	 	19	 เมษายน	 2559	 ที่ประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นของบริษัท 
ประจ�าปี	2559	มีมติอนุมัติดังนี้

	 1)	 	อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน	
10,000	ล้านบาท	หรือในเงินสกุลอื่นในจ�านวนเทียบเท่า

	 2)	 	อนุมตัใิห้	NN2	เข้าท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันเพ่ือว่าจ้างบรษิทั	
ช.การช่าง	(ลาว)	จ�ากัด	(“CHK”)	เป็นผู้ด�าเนินงานปรับปรุง
ยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	
230	กิโลโวลต์/500	กิโลโวลต์	ในวงเงนิรวม	799.85	ล้านบาท 
และ	39.11	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)	
เพ่ือรองรบัการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง	ๆ	ทีม่สีญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (“กฟผ.”)	
ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปี	2561

•	 	16	พฤษภาคม	2559	บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ 
ปี	2558	ในอัตราหุ้นละ	0.02	บาท	รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน	
164.4	ล้านบาท

•  17	มถุินายน	2559	บรษิทัออกและเสนอขายหุ้นกู้	ครัง้ท่ี	1/2559 
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน	และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในวงเงินรวม	
4,000	ล้านบาท	อายุ	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4	ต่อปี	โดย
เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
ก�าหนดไถ่ถอน	โดยบริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวเเล้วเมื่อวันท่ี	
18	มิถุนายน	2561

•  14	กันยายน	2559	NN2	ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
กับกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้	 เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะ
ยาวเดิมและก่อหนีเ้พ่ิม	เพ่ือใช้ในการปรบัปรงุและก่อสร้างสถานี 
ไฟฟ้าย่อยนาบง	ส่งผลให้ต้นทนุทางการเงนิของ	NN2	ลดลง	และ 
มสีภาพคล่องมากขึ้น

•	 	18	พฤษภาคม	2560	บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากผลประกอบการ
ปี	2559	ในอัตราหุ้นละ	0.06	บาท	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	
442.2	ล้านบาท

•	 	29	มิถุนายน	2560	โรงไฟฟ้าบางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	
ท่ี	2	เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	โดยมีก�าลังการผลิตติดตั้ง 
120	เมกะวัตต์	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	90 
เมกะวัตต์	 ระยะเวลา	 25	ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่อง 
เชงิพาณิชย์	และจ�าหน่ายไฟฟ้าส่วนทีเ่หลอืให้แก่ผูป้ระกอบการ 
อุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

•	 	25	กรกฎาคม	2560	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ	NN2 
ครั้งท่ี	1/2560	มีมติอนุมัติให้	NN2	ออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพ่ือช�าระคืนหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินในวงเงินและมูลค่า
คงค้างของหุ้นกู้ไม่เกินภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่	NN2	มี
อยู่กับสถาบันการเงินเป็นสกุลเงินบาท	และ/หรือ	เงินสกุล
ต่างประเทศจ�านวนเทียบเท่าโดยสามารถออกและเสนอขาย 
เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว
ก็ได้

•	 	กรกฎาคม	2560	BIC	ได้เรียกช�าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ส�าหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าบางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	ที่	2 
จนเต็มมูลค่าแล้ว	ท�าให้	ณปัจจุบัน	BIC	มีทุนจดทะเบียน 
เรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้วเป็นจ�านวน	2,705	ล้านบาท

•	 	5	ตุลาคม	2560	NN2	ออกและเสนอขายหุ้นกู้	ครั้งที่	1/2560	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และม ี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ	่ 
ในวงเงิน	6,000	ล้านบาท	แบ่งเป็น

	 -	 	หุ้นกู้อายุ	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.59	ต่อปี	จ�านวน	
1,000	ล้านบาท

	 -	 	หุ้นกู้อายุ	7	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.48	ต่อปี	จ�านวน	
1,400	ล้านบาท	และ

	 -	 	หุ้นกู้อายุ	10	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.69	ต่อปี	จ�านวน	
3,600	ล้านบาท

	 	ทั้งนี้	บริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด	(“ทริสเรทติ้ง”)	ได้จัดอันดับ
เครดิตองค์กรของ	NN2	ที่อันดับ	“A/Stable”	และจัดอันดับ
เครดิตหุ้นกู้ของ	NN2	ที่อันดับ	“A-/Stable”
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•	 	30	มนีาคม	2561	NN2	ออกและเสนอขายหุ้นกู้	ครัง้ที	่1/2561	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	ทยอย 
ช�าระคืนเงินต้น	มีผู ้แทนผู้ถือหุ ้นกู้	และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ 
ในการไถ่ถอนก่อนครบก�าหนด	จ�านวน	3,000	ล้านบาท	อายุ	
12	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.98	ต่อปี	 โดยทริสเรทติ้งได ้
จัดอันดับเครดิตองค์กรของ	NN2	ที่อันดับ	“A/Stable”	และ 
จดัอันดบัเครดติหุ้นกู้ของ	NN2	ทีอ่นัดบั	“A-/Stable”	ทัง้นี	้NN2 
ได้น�าเงนิจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวช�าระคนืหน้ี
เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

•	 	10	 เมษายน	2561	ที่ประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นของบริษัท 
ประจ�าปี	2561	มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ	XPCL	สัดส่วน
ร้อยละ	7.5	ของทุนจดทะเบียนของ	XPCL	คิดเป็นมูลค่ารวม 
ประมาณ	2,065	ล้านบาท	จาก	BEM	รวมถึงอนุมัติการ 
ช�าระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ ้นใน	XPCL	จนกว่า
โครงการไฟฟ้าพลังน�้า	 ไซยะบุรีจะก ่อสร ้างแล ้วเสร็จ 
เป็นจ�านวนประมาณ	399.2	ล้านบาท

•	 	8	พฤษภาคม	2561	บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากผลประกอบการ
ปี	2560	ในอัตราหุ้นละ	0.0225	บาท	เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน	
165.8	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	57.9	
ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

•  28	พฤษภาคม	2561	 ท่ีประชุมคณะกรรมการ	BKC	มีมติ
อนมุตักิารลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์แบบตดิตัง้ 
บนหลังคาและพ้ืนดิน	 เพ่ือผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
ผูป้ระกอบการภาคเอกชน	จ�านวน	6	โครงการ	ทีก่�าลงัการผลติ 
ติดตั้งรวม	6.7	 เมกะวัตต์	 โดยได้เริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่
ไตรมาส	3	ปี	2561	และคาดว่าจะเริม่ทยอยผลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี	2562

•   18	มถุินายน	2561	บรษิทัออกและเสนอขายหุน้กู้	ครัง้ที	่1/2561	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	ไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน	ในวงเงิน	6,500	ล้านบาท 
แบ่งเป็น

	 -	 	หุ้นกู้อายุ	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.56	ต่อปี	จ�านวน	
4,000	ล้านบาท	และ

	 -	 		หุ้นกู้อายุ	10	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.06	ต่อปี	จ�านวน	
2,500	ล้านบาท	โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อน
ครบก�าหนด

	 	โดยทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ	
“A/Stable”	และจัดอันดับเครดิตหุ ้นกู้ของบริษัทท่ีอันดับ 
“A-/Stable”	โดยบริษัทได้น�าเงินจากการออกและเสนอขาย
หุน้กู้ดงักล่าวช�าระคนืหุ้นกู้	ครัง้ท่ี	1/2559	ทีอ่อกและเสนอขาย 
ในปี	2559	จ�านวน	4,000	ล้านบาท	และช�าระค่าหุ้นของ	
XPCL	ที่บริษัทซื้อเพ่ิมเติมจาก	BEM	ในสัดส่วนร้อยละ	7.5	
จ�านวน	2,065	ล้านบาท	โดยส่วนท่ีเหลอืใช้ส�าหรบัการเพ่ิมทนุ 
ใน	XPCL	ทีจ่ะทยอยเรยีกช�าระจนกระท่ังการก่อสร้างโครงการ
แล้วเสร็จ

•   สิงหาคม	2561	NN2	ได้ด�าเนินการงานปรับปรุงยกระดับ 
แรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงแล้วเสร็จ 
เพ่ือรองรบัการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง	ๆ 	ทีม่สีญัญาซือ้ขาย	
ไฟฟ้ากับ	กฟผ.

•	 		19	ตุลาคม	2561	บริษัทได้รับคะแนน	CG	Score	ในระดับ	
“ดีเลิศ”	 ในโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจ�าปี	2561	โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

•   พฤศจิกายน	ถึง	ธันวาคม	2561	โรงไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2		
ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงรักษาอะไหล่ส�าคัญบางส่วน	(Partial	
Overhaul)	ตามแผน
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•  NN2	เข้าท�าสัญญาเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับรัฐบาลลาว 

หลงัการปรบัปรงุระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อย 
นาบงแล้วเสรจ็	โดยสญัญามผีลนบัตัง้แต่วันท่ี	1	มกราคม	2562

•	 	8	กุมภาพันธ์	2562 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ	 
NN2	ท่ีอันดับ	“A/Stable”	พร้อมท้ังปรับเพ่ิมอันดับเครดิต 
หุ้นกู้ทุกชุดของ	NN2	เป็นอันดับ	“A/Stable”

•	 	BKC	ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา
และแบบติดตั้งบนพื้นดิน	จ�านวน	6	โครงการ	ได้แก่

	 -	 	โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคาที่อ�าเภอ 
ภาช	ีจงัหวัดพระนครศรอียุธยา	(“โรงไฟฟ้าพลงัเเสงอาทิตย์ 
ภาช)ี	ก�าลงัการติดตัง้	0.89	เมกะวัตต์	เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้า 
ให้กบัผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนกมุภาพนัธ์	2562

	 -	 	โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคาที่อ�าเภอ
บางเลน	จังหวัดนครปฐม	(“โรงไฟฟ้าพลังเเสงอาทิตย์
บางเลน”)	ก�าลงัการติดต้ัง	0.97	เมกะวัตต์	เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้า 
ให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดอืนพฤษภาคม	2562

	 -	 	โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคาที่อ�าเภอ
สามพราน	จังหวัดนครปฐม	(“โรงไฟฟ้าพลังเเสงอาทิตย ์
พุทธมณฑลสาย	5”)	ก�าลังการติดตั้ง	0.97	 เมกะวัตต์ 
เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดอืน
มิถุนายน	2562

	 -	 	โรงไฟฟ ้าพลังแสงอาทิตย ์แบบติดตั้ งบนหลังคาที่
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร	(“โรงไฟฟ้า 
พลงัเเสงอาทิตย์	มหาชยั”)	ก�าลงัการตดิตัง้	0.72	เมกะวัตต์	 
เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดอืน
มิถุนายน	2562

	 -	 	โรงไฟฟ ้าพลั งแสงอาทิตย ์แบบติด ต้ังบนหลังคา 
ที่อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	 (“โรงไฟฟ้า 
พลังเเสงอาทิตย์	 กระทุ่มแบน”)	ก�าลังการติดตั้ง	0.51 
เมกะวัตต์	เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชน 
ในเดือนกรกฎาคม	2562

	 -	 	โ รง ไฟฟ ้ าพลั งแสงอาทิตย ์แบบติดตั้ งบน พ้ืนดิน 
ที่อ�าเภอคลองเปรง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 (“โรงไฟฟ้า 
พลังเเสงอาทิตย์	คลองเปรง”)	ก�าลังการติดตั้ง	2.67 
เมกะวัตต์	เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชน 
ในเดอืนกันยายน	2563

•	 	7	มีนาคม	2562 NN2	ออกและเสนอขายหุ้นกู้	ครั้งที่	1/2562	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	มีผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้	จ�านวนรวม	6,000	ล้านบาท	แบ่งเป็น

	 -	 	หุน้กู้อายุ	3	ปี	ประเภททยอยช�าระคนืเงนิต้น	อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ	3.18	ต่อปี	จ�านวน	3,200	ล้านบาท

	 -	 	หุ้นกู้อายุ	4	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.44	ต่อปี	จ�านวน	
800	ล้านบาท	และ

	 -	 	หุน้กูอ้ายุ	8	ปี	ประเภททยอยช�าระคนืเงนิต้น	อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ	3.88	ต่อปี	จ�านวน	2,000	ล้านบาท	โดยผูอ้อกหุน้กู้ 
มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบก�าหนด

	 	โดย	NN2	ได้น�าเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว
ช�าระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินท่ีเหลือทั้งหมด	เพ่ือลด
ต้นทุนทางการเงนิ

•	 	11	เมษายน	2562	ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กรของบรษิทั 
ทีอ่นัดบั	“A/Stable”	พร้อมท้ังคงอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ	
ไม่มีประกันของบริษัทที่อันดับ	“A-/Stable”

•	 	15	พฤษภาคม	2562 บริษัทซื้อหุ ้นของ	SEAN	 เพ่ิมใน 
สัดส่วนร้อยละ	5.33	จากบริษัท	พีที	โฮลดิ้งส์	 ลิมิเต็ด	เป็น
มูลค่ารวม	681.5	ล้านบาท	โดย	SEAN	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ใน	NN2	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักของบริษัท	
ส่งผลให้บริษัทเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน	SEAN	จากร้อยละ	
56.0	เป็นร้อยละ	61.33	ของทุนจดทะเบียน	และเพิ่มสัดส่วน
การลงทนุทางอ้อมใน	NN2	จากร้อยละ	42.0	เป็นร้อยละ	46.0

•	 	21	พฤษภาคม	2562	บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากผลประกอบการ 
ปี	2561	ในอัตราหุ้นละ	0.0280	บาท	เป็นเงินทั้งส้ิน	206.4 
ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	85.7	ของ
ก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

•	 	2	มิถุนายน	2562 โรงไฟฟ้าบางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	ที่	1 
ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงใหญ่	(Major	Overhaul)	ตามแผน

•	 	30	มิถุนายน	2562 มีผู้มาใช้สิทธิตาม	CKP-W1	จ�านวน	 
594.2	ล้านหุน้	คดิเป็นเงินจ�านวน	3,565.4	ล้านบาท	โดยบรษิทั 
ได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนเพ่ิมทนุแล้วเมือ่วันที	่1	กรกฎาคม	2562 
และภายหลงัการจดทะเบยีนเพ่ิมทนุแล้วบรษิทัมทีนุจดทะเบยีน
เพิ่มขึ้นเป็น	7,964.2	ล้านบาท

•	 	30	 กันยายน	2562	มีผู้มาใช้สิทธิตาม	CKP-W1	จ�านวน 
165.1	ล้านหุ้น	คดิเป็นเงนิจ�านวน	990.9	ล้านบาท	โดยบรษิทัได้ 
ด�าเนินการจดทะเบยีนเพ่ิมทนุแล้วเมือ่วันที	่1	ตลุาคม	2562	และ 
ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วบริษัทมีทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นเป็น	8,129.4	ล้านบาท

•	 	25	ตุลาคม	2562 บริษัทได้รับคะแนน	CG	Score	ในระดับ	
“ดีเลิศ”	 ในโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจ�าปี	2562	โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 	29	ตุลาคม	2562 โรงไฟฟ้าพลังน�้า	ไซยะบุรี	ก�าลังการผลิต 
ติดต้ัง	1,285	เมกะวัตต์	ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	โดย
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	รวม	1,220	เมกะวัตต์	และจ�าหน่าย
ไฟฟ้ารวม	60	เมกะวัตต์	ให้กับรฐัวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	ซึง่เป็นไป 
ตามก�าหนดเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.
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พัฒนาการที่ส�าคัญในรอบปี 2563

•	 	28	เมษายน	2563	ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กรของบรษิทั
ทีอ่นัดบั	“A/Stable”	พร้อมท้ังคงอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ	
ไม่มีประกันของบริษัทที่อันดับ	“A-/Stable”

•	 	12	พฤษภาคม	2563	บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
จากผลประกอบการปี	2562	เนื่องจากมีความจ�าเป็นต้อง
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ออกไปจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)	โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ	
0.0300	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	243.9	ล้านบาท	คิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ	42.8	ของก�าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

•	 	28	พฤษภาคม	2563	มีผู้มาใช้สิทธิตาม	CKP-W1	ซึ่งเป็นการ
ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย	โดยบรษิทัได้ด�าเนินการจดทะเบยีนเพ่ิมทุน 
แล้วเมือ่วันท่ี	29	พฤษภาคม	2563	และภายหลงัการจดทะเบยีน 
เพิ่มทุนแล้วบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	8,129.4	ล้านบาท	
และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ�านวน	13,319.2	ล้านบาท

•	 	28	พฤษภาคม	2563	บรษิทัได้เข้าร่วมสมาชกิสมาคมเครอืข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	(United	Nations	Global	
Compact:	UNGC)	เพ่ือด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลกัการ
ของ	UNGC	ในด้านสิทธิมนุษยชน	แรงงาน	สิ่งแวดล้อม	และ
การต่อต้านการทุจริต	นอกจากนี้	บริษัทยังด�าเนินธุรกิจเพ่ือ
บรรลเุป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนของสหประชาชาต	ิ(United	

Nations	Sustainable	Development	Goals:	UNSDGs)	โดย
ในปัจจุบันได้รวมเป้าหมายดังกล่าวจ�านวน	8	เป้าหมายจาก
ทั้งหมด	17	เป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท

•	 	19	มิถุนายน	 2563	บริษัทได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อ 
จ�านวน	4,000	ล้านบาทกับสถาบันการเงิน	เพ่ือรองรับการ
ขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับการบริหารจัดการ
สภาพคล่องของบริษัท	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัท
ยังไม่ได้มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

•	 	3	 สิงหาคม	2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	 
อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท	
เป็นจ�านวนเงินคงค้างไม่เกิน	20,000	ล้านบาท	จากวงเงนิเดมิ
ไม่เกิน	10,000	ล้านบาท	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็น
แหล่งเงินทุนส�าหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัท

•	 	23	กันยายน	2563	บริษัทได้รับรางวัล	Asian	Power	Awards	
2020	ระดับ	Silver	ใน	2	ประเภท	ได้แก่

	 •	 Natural	Gas-fired	Power	Project	of	the	Year
	 •	 Environmental	Upgrade	of	the	Year	-	Thailand
	 	โดยบริษัทได้คิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่สามารถลดการ

ใช้ทรพัยากรธรรมชาต	ิลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม	
และลดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้

CKP
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•	 	กันยายน	2563 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	คลองเปรง	ก�าลังการติดตั้ง	2.67	เมกะวัตต์	ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินภายใต้การลงทุนของ	BKC	เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน

•	 	21	 กุมภาพันธ์	2563	ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร 
ของ	NN2	ที่อันดับ	“A/Stable”	พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้
ทุกชุดของ	NN2	ที่อันดับ	“A/Stable”

•	 	5	มีนาคม	2563 NN2	ออกและเสนอขายหุ้นกู้	ครั้งที่	1/2563	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	มีผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้	จ�านวนรวม	600	ล้านบาท	อายุ	5	ปี	อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ	2.45	โดยขายให้กับผู้ลงทุนในวงจ�ากัด	 (Private	
Placement)	เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบก�าหนดและเพ่ือ
ลดต้นทุนทางการเงิน

•	 	7	สิงหาคม	2563 NN2	ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อจ�านวน	
1,000	ล้านบาทกับสถาบันการเงิน	 เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน 
ส�าหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัท	 โดย	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	NN2	ยังไม่ได้มีการเบิกใช้วงเงิน
ดังกล่าว

•	 	11	กันยายน	2563	ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กรของ	NN2	
ที่อันดับ	“A/Stable”	พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของ	
NN2	ที่อันดับ	“A/Stable”

•	 	30	กันยายน	2563	NN2	ออกและเสนอขายหุ้นกู้	ครัง้ที	่2/2563	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	มีผู้แทน 
ผูถื้อหุ้นกู้	จ�านวนรวม	1,000	ล้านบาท	เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ชดุเดมิ
ที่ครบก�าหนดและเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน	แบ่งเป็น

	 -	 	หุ้นกู้อายุ	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.20	จ�านวน	400	 
ล้านบาท	และ

	 -	 	หุ้นกู้อายุ	5	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.60	จ�านวน	600	 
ล้านบาท

BKC

NN2

•  11	พฤศจิกายน	2563	บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อ 
หุ้นย่ังยืน	(Thailand	Sustainability	 Investment:	THSI)	
ประจ�าปี	2563	โดยตลาดหลักทรัพย์	สะท้อนถึงความมุ่งมั่น
ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	
และบรรษัทภิบาลของบริษัท

•	 	19	พฤศจิกายน	2563	บริษัทซื้อหุ้นของ	บริษัท	หลวงพระบาง 
พาวเวอร์	จ�ากัด	(“LPCL”)	ในสดัส่วนร้อยละ	42	ของทุนจดทะเบยีน 
จากบริษัท	พีที	จ�ากัดผู้เดียว	เป็นมูลค่ารวม12.82	ล้านบาท	
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้า 
หลวงพระบางที่แขวงหลวงพระบาง	สปป.ลาว

•	 	19	พฤศจิกายน	2563	บริษัทได้รับคะแนนในระดับ	“ดีเลิศ”	
ต่อเน่ืองเป็นปีที่	3	ในโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2563	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

•	 	25	พฤศจิกายน	 2563	บริษัทออกและเสนอขายหุ ้นกู  ้
ครั้งที่	1/2563	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มี
ประกัน	มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	จ�านวนรวม	4,000	ล้านบาท	โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเงินท่ีได้รับไปช�าระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมท่ีจะ
ครบก�าหนดในไตรมาส	2	ของปี	2564	รวมถึงการซือ้สนิทรพัย์
หรือลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	และเพ่ือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	แบ่งเป็น

	 -	 	หุ้นกู้อายุ	2	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.31	จ�านวน	1,000	
ล้านบาท

	 -	 	หุ้นกู้อายุ	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.62	จ�านวน	1,500	
ล้านบาท	และ

	 -	 	หุ้นกู้อายุ	7	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.76	จ�านวน	1,500	
ล้านบาท	โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก�าหนด

•   8	ธันวาคม	2563	บริษัทได้รับรางวัล	IR	Magazine	Awards	
2020	สาขา	Best	Crisis	Management	ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน�้าและสิ่งแวดล้อมและการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพลังน�้า	ไซยะบุรี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1. นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบรษิทัในกลุ่ม
บริษัทประกอบธุรกิจ	Holding	Company	โดยลงทุนในบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง	ๆ  
ซึ่งบริษัทมีรายได้หลักตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
จากเงนิปันผลรับจากการลงทนุถือหุ้นในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม

ท้ังน้ี	บริษัทมีกลไกการดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ	(Shared	
Service	Center)	ซึง่เป็นการปฏิบตังิานเสมอืนเป็นหน่วยงานของ 
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว	ท�าให้บริษัทสามารถควบคุม 
เเละก�าหนดวิธีการปฏิบตังิานให้มมีาตรฐาน	มกีารแบ่งแยกหน้าท่ี 
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 เป็นเทคนิคการบริหาร 

ท่ีสามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว	และท�าให้
การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบรษัิท
บริษัทมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้า	ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบรษิทัในสดัส่วนร้อยละ	100 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การด�ารงสถานะบริษัทจดทะเบียน
ของ	Holding	Company	ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น 
หลักทรัพย์จดทะเบียน	พ.ศ.	2558	โดยมีรายละเอียดโครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วน

การถือหุ้น
(%)

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	
เอนเนอร์จี	จ�ากัด

ลงทนุในธุรกิจผลติ
ไฟฟ้าจากพลังน�้า

61.33% •	บริษัท	ราช	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	33.33%
•	บริษัท	ชลาภัค	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	5.33%

บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด2 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังน�้า

46.00%3 • บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	75.00%
•	บริษัท	ผลิต-ไฟฟ้าลาว	(มหาชน)	25.00%

บริษัท	บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
และไอน�้าจากระบบ 
โคเจนเนอเรชั่น

65.00% •		บรษิทั	โกลบอล	เพาเวอร์	ซนิเนอร์ย่ี	จ�ากัด	
(มหาชน)	25.00%

•	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	8.00%
•	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	ๆ	2.00%

บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์

100.00% -

บรษิทั	ไซยะบรุ	ีพาวเวอร์	จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังน�้า

37.50% •	บริษัท	นที	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	25.00%
•	บริษัท	ผลิต-ไฟฟ้าลาว	(มหาชน)	20.00%
•	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	12.50%
•	บริษัท	พีที	จ�ากัดผู้เดียว	5.00%

บรษิทั	หลวงพระบาง	พาวเวอร์	จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังน�้า

42.00% •	บริษัท	พีที	จ�ากัดผู้เดียว	38.00%
•	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	10.00%
•	บริษัท	ปิโตรเวียดนาม	พาวเวอร์	จ�ากัด	10.00%

หมายเหตุ	: 2	บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของ	CKP
 3	ค�านวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของ	SEAN	โดย	CKP

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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หมายเหตุ	: *	ยังไม่มีการด�าเนินงาน

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วน

การถือหุ้น
(%)

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

บรษิทั	นครราชสีมา	โซล่าร์	จ�ากดั ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์

30.00% บริษัท	โซล่าร์	ยูไนเต็ด	เนทเวิร์ค	ไทยแลนด์	 
วัน	ลิมิเต็ด	70.00%

บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์		จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์

30.00% บริษัท	โซล่าร์	ยูไนเต็ด	เนทเวิร์ค	ไทยแลนด ์
ทู	ลิมิเต็ด	70.00%

บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์		จ�ากัด* พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่าง	ๆ

100.00% -

บริษัท	วิส	โซลิส	จ�ากัด* พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่าง	ๆ

100.00% -

บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จ�ากัด* พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่าง	ๆ

100.00% -

บรษิทั	อพอลโล่	พาวเวอร์	จ�ากัด* พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่าง	ๆ

100.00% -

บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จ�ากัด* พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่าง	ๆ

100.00% -

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256342



31.32%5

19.40%6 18.47%6

บร�ษัท ซีเค พาวเวอร� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ช.การช�าง จำกัด (มหาชน) (CK)

30.67%

บร�ษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)

24.98%

บร�ษัท ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)

17.58%

ผู�ถือหุ�นอื่น

26.77%

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บรษิทัมโีครงสร้างและสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุ้น	ณ	วันท่ี	30	ธันวาคม	2563		ซึง่เป็นวันปิดสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้ล่าสดุของบรษิทั4		คอื

ผู้ถือหุ้นใหญ่	3	รายของบริษัท	ได้แก่	CK	(ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	30.67)	BEM	(ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	17.58)	และ	TTW	(ถือหุ้นสัดส่วน
ร้อยละ	24.98)	ซึ่งบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษัทรวมทั้งบริษัทถือว่าเป็นบริษัทในกลุ่ม	ช.การช่าง	ทั้งหมด

หมายเหตุ	:	 4	ข้อมูลจาก	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

 5	สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ	BEM	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2563

 6	สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ	TTW	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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NATURE OF 
BUSINESS
OPERATIONS
บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
ประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายได้หลักของบริษัทที่แสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้า 
และไอน�้า (รวมเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า) และรายได้ค่าบริหารโครงการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีก�าลังการผลิต 
ติดตั้งรวม 2,167 เมกะวัตต์ โดยจัดประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

• โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 
• โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี 

01
โรงไฟฟ้าพลังน�้า

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย

03
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

• โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 
• โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 2

02
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายได้

ก�าลัง 
การผลิต

ติดตั้ง 
 (เมกะวัตต์)

ด�าเนินการ 
โดย

% 
การถือหุ้น

รายได้ 
ปี 2561

% ของ
รายได้รวม

รายได้ 
ปี 2562

% ของ
รายได้รวม

รายได้ 
ปี 2563

% ของ
รายได้รวม

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 615.0 SEAN 61.3% 3,949.3 43.3% 3,048.0 32.9% 1,716.6 22.6%

โรงไฟฟ้าระบบ 
โคเจนเนอเรชั่น

237.5 BIC 65.0% 4,864.6 53.3% 5,030.2 54.2% 4,652.6 61.3%

โรงไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตย์

14.7 BKC 100.0% 136.1 1.5% 144.8 1.6% 157.8 2.1%

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า 8,949.9 98.1% 8,223.0 88.7% 6,527.0 86.1%

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 1,285.0 XPCL 37.5% (33.7) (0.4%) 392.2 4.2% 366.7 4.8%

โรงไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตย์

6.0 NRS 30.0% 23.5 0.3% 16.9 0.2% 15.9 0.2%

โรงไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตย์

8.0 CRS 30.0% 16.9 0.2% 24.0 0.3% 24.8 0.3%

รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 
ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

6.7 0.1% 433.1 4.7% 407.4 5.4%

รายได้อื่น

รายได้ค่าบริหารโครงการ บริษัท 119.9 1.3% 153.9 1.7% 168.1 2.2%

รายได้ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ* บริษัทและบริษัทย่อย 45.0 0.5% 463.3 5.0% 482.4 6.4%

รวมรายได้อื่น 164.9 1.8% 617.2 6.7% 650.5 8.6%

รายได้รวม 9,121.5 100.0% 9,273.3 100.0% 7,584.9 100.0%

โครงสร้างรายได้ของบรษัิทจากการลงทุนในกลุม่ธรุกิจต่าง ๆ  ในช่วงปี 2561-2563
(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ : * ไม่รวมก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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โรงไฟฟาพลังนํ้า นํ้าง�ม 2 โรงไฟฟาพลังนํ้า ไซยะบุร�1 2กําลังการผลิต
ติดตั้ง

615
เมกะวัตต 

กําลังการผลิต
ติดตั้ง

1,285
เมกะวัตต 

ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน�้า
01

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

บรษิทัถือหุน้ในบรษิทั ไฟฟ้าน�า้งมึ 2 จ�ากัด (“NN2”) สดัส่วนร้อยละ 46 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว (โดยการลงทุนผ่านบริษัท 
เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ได้รับ
สัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง
และด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 เป็นระยะเวลา 25 ป ี
นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ต้ังอยู่บนล�าน�้างึมระหว่างภูเขาภูแซ 
และภูฮวด แขวงไซสมบูน สปป.ลาว อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
น�า้งมึ 1 ขึน้ไปทางต้นน�า้ในทศิตะวันออกเฉยีงเหนือ เป็นระยะทาง 
35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมอืงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ในแนวตรง 
เป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีก�าลังการผลิตติดตั้งจ�านวน 615 
เมกะวัตต์ เริม่ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (“Initial Operation 
Date” หรือ “IOD”) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 และเริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ (“Commercial Operation Date” หรือ “COD”) เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2556 โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าซึ่งมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าก�าหนดปริมาณไฟฟ้าที่ กฟผ. จะรับซื้อใน
แต่ละปีจ�านวน 2,310 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (“ล้านหน่วย”) โดย
แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
(ก)  พลังงานไฟฟ้าหลัก (“Primary Energy” หรือ “PE”) จ�านวน 

2,218 ล้านหน่วยต่อปี สามารถผลติได้ไม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวัน 

 โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน�้า

โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทนีจ้ะช�าระเป็นสกุลเงนิบาทและ
ดอลลาร์สหรฐัฯ

(ข)  พลงังานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรอื “SE”) จ�านวน 
92 ล้านหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้าท่ีผลติได้เฉพาะในเดอืนสงิหาคม 
กันยายน และตุลาคม ของทุกปี โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทนี้ 
จะช�าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

(ค)  พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) เป็น
ไฟฟ้าส่วนเกินท่ีเกิดข้ึนเมื่อปริมาณน�้ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ 
ท�าให้ในเดอืนนัน้ ๆ  สามารถผลติไฟฟ้าได้มากกว่าจ�านวนตาม
ข้อ (ก) และข้อ (ข) ซึ่งได้แจ้งล่วงหน้าต่อ กฟผ. ส่วนเกินจาก 
ทีไ่ด้แจ้งจะนบัเป็นพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน โดยค่าพลงังานไฟฟ้า 
ประเภทนี้จะช�าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

นอกจากน้ี ในกรณีทีส่ามารถผลติไฟฟ้าได้มากกว่าจ�านวน PE หรอื 
SE ต่อปีท่ีก�าหนดในสัญญา จะสามารถเก็บสะสมจ�านวนหน่วย
ไฟฟ้าที่ผลิตเกินนั้นในบัญชีไฟฟ้าส�ารอง (“Reserve Account”) 
และสามารถน�าหน่วยไฟฟ้าดังกล่าวมาใช้ในอนาคตได้ ในกรณี
ท่ีปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. ได้ครบตาม 
เงือ่นไขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งึม 2 สามารถเก็บ 
สะสมจ�านวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตเกินใน Reserve Account ได้ 
ไม่เกิน 10 ปี โดยมกี�าหนดช�าระยอดใน Reserve Account ท้ังหมด 
3 ครั้ง คือ ในปี 2565 ปี 2575 และปีสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ในกรณีที่ปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้ามีน้อยจนท�าให้ไม่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับจ�านวน PE หรือ SE ต่อปีที่ก�าหนดในสัญญา 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 สามารถน�าจ�านวนหน่วยไฟฟ้าส่วนที่
ยังไม่ได้ผลตินัน้สะสมเพ่ิมในปรมิาณไฟฟ้าท่ีจะผลติในปีต่อไปได้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บรษิทัถือหุน้ในบรษิทั ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ จ�ากัด (“XPCL”) สดัส่วน
ร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว โดย XPCL 
เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนใน สปป.ลาว และได้รับสัมปทานจาก
รฐับาล สปป.ลาว ในการออกแบบ พัฒนาก่อสร้างและด�าเนนิการ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปี นับตั้งแต่วันเริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุเีป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ประเภทฝายทดน�า้
ขนาดใหญ่บนล�าน�า้โขง (Run-of-River) ได้รบัการออกแบบงานก่อสร้าง 
โดยวิศวกรรมศาสตร์ด้านไฟฟ้าพลงัน�า้ เพ่ือหลกีเลีย่ง ป้องกัน และ
ลดผลกระทบทัง้ทางด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม และครอบคลมุถึง
การรกัษาทรพัยากรปลา การระบายตะกอน การเดนิเรอื ตลอดจน 
การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพน�้าด้วย และ
ในด้านความปลอดภัย ได้ออกแบบและก่อสร้างประตรูะบายน�า้ล้น 
และประตูระบายตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับแผ่นดินไหว 
และภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังได้เลือกใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก 

โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายทดน�้าที่มีความสูง 
ไม่มาก ปล่อยน�้าไหลผ่านเท่ากับปริมาณน�้าที่ไหลเข้าในแต่ละวัน 
ซึ่งมีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ที่เป็นโรงไฟฟ้า
พลังน�้าประเภทเขื่อนกักเก็บ โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่บนล�าน�้าโขง 
ตอนล่าง อยู่ในอาณาเขตของ สปป.ลาว ทั้งหมด ห่างจากแขวง 
หลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจาก 

 โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี

อ�าเภอเชยีงคาน จงัหวัดเลย ประมาณ 160 กิโลเมตร เริม่เดนิเครือ่ง 
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มีก�าลังการผลิตติดตั้ง
จ�านวน 1,285 เมกะวัตต์ โดยมีก�าลังการผลิตที่จ�าหน่ายไฟฟ้า 
ให้แก่ กฟผ. จ�านวน 1,220 เมกะวัตต์ ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
ระยะเวลา 29 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจ�านวน 60 เมกะวัตต์ ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
(“EdL”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง EdL และ XPCL 
เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัมปทานที่ได ้รับจาก 
รัฐบาล สปป.ลาว

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าก�าหนดปริมาณไฟฟ้าที่ กฟผ. จะต้องรับซื้อ 
ในแต่ละปีจ�านวน 5,709 ล้านหน่วย โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ  ดงันี้
(ก)  พลังงานไฟฟ้าหลัก (PE) จ�านวน 4,299 ล้านหน่วยต่อปี 

สามารถผลิตได้ไม่เกนิ 16 ชั่วโมงต่อวันในวนัจันทร์ถงึวันเสาร์ 
โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทนีจ้ะช�าระเป็นสกุลเงนิบาทและ
ดอลลาร์สหรัฐฯ

(ข)  พลังงานไฟฟ้ารอง (SE) จ�านวน 1,410 ล้านหน่วยต่อปี 
สามารถผลติได้ไม่เกิน 5.35 ชัว่โมงในวันจนัทร์ถึงวันเสาร์ และ
ไม่เกิน 8 ชัว่โมงในวันอาทิตย์ โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทนี้
จะช�าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

นอกจากนี้ หากปริมาณน�้ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (EE) โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทน้ี 
จะช�าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน�้า
การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าจะต้องอาศัยภูมิประเทศท่ีมีความ
เหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน เช่น สปป.ลาว 
ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร ์  รวมถึงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการ
และสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตกลับมายังประเทศไทยได้

ข้อมูลจากแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2561-2580 (Thailand Power Development Plan 2018 หรือ 
PDP2018) ณ เดือนเมษายน 2562 ประเทศไทยได้ร่วมลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจ (“Memorandum of Understanding” หรือ 
“MOU”) เพ่ือความร่วมมอืในการพัฒนาพลงังานไฟฟ้าและขายให้
กับประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
• สปป.ลาว จ�านวน 9,000 เมกะวตัต์ และไม่ระบวุนัสิน้อาย ุMOU 

•  ประเทศเมยีนมาร์ ไม่ระบปุรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้า และมอีายุ MOU 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

•  ประเทศกัมพูชา ไม่ระบปุรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้า และไม่ระบวัุนสิน้
อายุ MOU

ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว 
ปัจจบุนั กฟผ. มกีารรบัซือ้ไฟฟ้าแล้วรวมทัง้หมดคดิเป็นประมาณ 
5,936 เมกะวัตต์

บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 
จากประสบการณ์และความเชีย่วชาญของบคุลากรในการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่ และความร่วมมือกันในกลุ่มบริษัท 
ส ่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร ้างให้อยู ่ในระยะเวลา 
งบประมาณ และเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามที่ก�าหนดได้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน�้า

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า
เขือ่นของโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งึม 2 มลีกัษณะเป็นเข่ือนแบบกักเก็บ 
โดยจะเก็บน�้าไว้ในอ่างเก็บน�้า (Reservoir) ที่สร้างอยู่ในระดับ
ที่สูงกว่าอาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เมื่อปล่อยน�้าลงมา
ตามอุโมงคส์่งน�้า น�้าซึ่งมีแรงดนัสูงจะผลักดนัใหใ้บพัดของเครือ่ง
กังหัน (Turbine) หมุนด้วยความเร็วสูง เพลาของเครื่องกังหันท่ี 
ต่อเข้ากับเพลาของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมนุ 
และท�าให้เกิดการเหนี่ยวน�าในเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็น 
กระแสไฟฟ้า

อาคารโรงไฟฟ้าตดิตัง้เครือ่งกังหนัน�า้ชนดิ Francis Turbine แบบ
แกนตั้ง จ�านวน 3 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องกังหันที่ท�างานแบบแรงโต้ 
เหมาะส�าหรับเขื่อนพลังน�้าท่ีมีความสูงน�้าระดับปานกลาง 
ลักษณะเดียวกับเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ส่วนเครื่อง 
ก�าเนิดไฟฟ้าเป็นเครือ่งชนิด Synchronous จ�านวน 3 ชดุ ก�าลงัการ 
ผลติชุดละ 205 เมกะวัตต์ และมีก�าลังการผลิตติดต้ังรวมท้ังสิ้น 
615 เมกะวัตต์

ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายทดน�้า 
ขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซึ่งมีปริมาณน�้าที่ไหลเข้าเท่ากับ
ปริมาณน�้าท่ีไหลออกจากโรงไฟฟ้า ไม่มีการกักเก็บหรือเบี่ยงน�้า 
ออกจากแม่น�้าโขง โดยน�้าจะไหลและผลักดันให้ใบพัดของ 
เคร่ืองกังหันหมุน และขับเคลื่อนเพลาของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
ที่ต่ออยู่กับเครื่องกังหัน การหมุนดังกล่าวท�าให้เกิดการเหนี่ยวน�า
ในเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า

อาคารโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุตีดิตัง้เครือ่งกังหันน�า้ 
ชนิด Kaplan ที่มีรอบการหมุนต�่าและมีการออกแบบให้ปลา 
ตามธรรมชาติสามารถผ่านได้ และติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
จ�านวน 8 ชุด ประกอบด้วย กังหันน�้าและเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
ก�าลังการผลิต 175 เมกะวัตต์ จ�านวน 7 ชุด และกังหันน�้าและ
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าก�าลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ จ�านวน 1 ชุด 
มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า
แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 คือ 
น�้าที่มาจากล�าน�้างึม ซึ่งมีต้นก�าเนิดมาจากที่ราบสูงเชียงขวาง 
มีความยาวตลอดล�าน�้าประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บน�้า
ครอบคลมุพ้ืนที ่107 ตารางกิโลเมตร และมคีวามจนุ�า้สงูสดุที ่4,886 
ล้านลกูบาศก์เมตร ทีร่ะดบัน�า้สงูสดุ 375 เมตรเหนอืระดบัน�า้ทะเล  
ขณะท่ีแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไซยะบรุ ีคอื น�า้จากแม่น�า้โขง ซึง่มคีวามยาวตลอดล�าน�า้ประมาณ 
4,350 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน สปป.ลาว ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

แม้ว่าน�้าท่ีน�ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่มีต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายเพราะเป็นน�้าที่ได้มาจากธรรมชาติ แต่ปริมาณน�้าใน
แต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได ้
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดกูาล ท้ังนี ้ในการศกึษาความเป็นไปได้ 
ของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี
ได้ท�าการศึกษาค่าสถิติปริมาณน�้าฝนเฉล่ียย้อนหลังประมาณ 
50-60 ปี พบว่าปรมิาณน�า้ฝนมมีากเพียงพอเพ่ือใช้ในการผลติไฟฟ้า
ได้ตามปรมิาณท่ีได้ท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในแต่ละปี

ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่างเก็บน�้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ในช่วงปี 2561-2563 มีดังนี้

เดือน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ระดับน�้า 
ณ สิ้นเดือน

(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปรมิาณน�า้ไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ระดับน�้า 
ณ สิ้นเดือน

(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปรมิาณน�า้ไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ระดับน�้า
ณ สิ้นเดือน

(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปรมิาณน�า้ไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

มกราคม 364.3 143 367.0 174 353.8 74

กุมภาพันธ์ 364.2 112 363.9 152 353.1 60

มีนาคม 359.9 107 358.1 147 352.0 105

เมษายน 354.5 150 351.3 116 352.3 160

พฤษภาคม 349.8 320 345.3 141 351.3 164

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ปริมาณน�้าเฉลี่ยต่อเดือนที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี นับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์มีดังนี้

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด

เดือน ปี 2562 ปี 2563

มกราคม 1,545

กุมภาพันธ์ 1,300

มีนาคม 1,411

เมษายน 1,784

พฤษภาคม 1,788

มิถุนายน 2,304

กรกฎาคม 3,014

สิงหาคม 5,337

กันยายน 4,248

ตุลาคม 1,820 3,180

พฤศจิกายน 1,572 2,284

ธันวาคม 1,842 2,207

เฉลี่ย 1,745 2,534

เดือน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ระดับน�้า 
ณ สิ้นเดือน

(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปรมิาณน�า้ไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ระดับน�้า 
ณ สิ้นเดือน

(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปรมิาณน�า้ไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ระดับน�้า
ณ สิ้นเดือน

(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปรมิาณน�า้ไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

มิถุนายน 352.7 802 343.4 203 350.5 304

กรกฎาคม 372.2 2,550 347.7 388 351.0 431

สิงหาคม 375.3 3,636 358.8 1,177 362.7 1,390

กันยายน 372.6 1,694 361.4 654 365.6 565

ตุลาคม 370.9 494 359.7 249 367.4 333

พฤศจิกายน 370.4 302 357.5 147 367.8 172

ธันวาคม 368.4 226 355.2 142 368.7 176

รวม 10,535 3,689 3,934

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด

หน่วย : ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
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โรงไฟฟาบางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 

โรงไฟฟาบางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น ที่ 2

1

2

กําลังการผลิต
ติดตั้ง

118
เมกะวัตต 

กําลังการผลิต
ติดตั้ง

120
เมกะวัตต 

02
ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (“BIC”) 
สดัส่วนร้อยละ 65 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้ว โดย BIC 
เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 2 แห่ง คอื 
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 สถานท่ีต้ังของ 
โรงไฟฟ้าท้ัง 2 แห่ง อยู่ในนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ อ�าเภอบางปะอนิ 
จงัหวัดพระนครศรอียุธยา โดย โรงไฟฟ้าบางปะอนิ  โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 
มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าติดต้ัง 118 เมกะวัตต์ และก�าลงัการผลติไอน�า้ 
20 ตนัต่อชัว่โมง มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวตัต์ 
เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าทีเ่หลอืและไอน�า้ให้แก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม 
ที่อยู ่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชัน่ ที ่1 เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ในวันที ่28 มถุินายน 
2556 ขณะที่โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 มกี�าลงัการ
ผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 120 เมกะวัตต์ มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.  
จ�านวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันท่ีเริ่ม 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจ�าหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้แก ่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
เช่นเดยีวกัน โรงไฟฟ้าบางปะอนิ  โคเจนเนอเรชัน่ ที ่ 2 เริม่เดนิเครือ่ง 
เชงิพาณิชย์ในวันท่ี 29 มถุินายน 2560

รายได้ค่าไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
ที่ 1 เเละ 2 ที่จ�าหน่ายให้ กฟผ.
(ก)  ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) ก�าหนดจากต้นทุนของ

โรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long 
Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้า 
ระบบโคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

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

(ข)  ค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) ก�าหนดจาก 
ค ่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค ่าด�าเนินการ  
ค่าบ�ารงุรกัษาและค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า 
ท่ี กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคตจากการรับซื้อ 
พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 
ที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น

(ค)  ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Savings) ก�าหนดจาก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดเช้ือเพลิงท่ีผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็กสามารถประหยัดได้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น

รายได้ค่าไฟฟ้าของ  โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
ท่ี 1 เเละ 2 ท่ีจ�าหน่ายให้ลกูค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
สัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
จะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยก�าหนดราคาค่าไฟฟ้า
และส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) ส�าหรับกิจการขนาดใหญ่

รายได้ค่าไอน�า้ของ  โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 
ท่ีจ�าหน่ายให้ลกูค้าผู้ประกอบการอตุสาหกรรม
สญัญาจ�าหน่ายไอน�า้ให้แก่ลกูค้าผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมจะมี
การเจรจากับลกูค้าแต่ละรายเช่นเดยีวกันกับสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้า 
โดยก�าหนดราคาไอน�า้จากต้นทุนท่ีลกูค้าหลกีเลีย่งได้หากซือ้จาก
บริษัท (Avoided Cost Basis) ราคาไอน�้ามักปรับเพ่ือสะท้อน 
ให้เห็นถึงการเปล่ียนของดัชนีต่าง ๆ รวมถึงค่าเชื้อเพลิงและ 
ดัชนีราคาผู้บริโภค
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ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ บรษิทัมุง่เน้นการ
จ�าหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ กฟผ. และจ�าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
และไอน�้าให้ผู้ประกอบการอื่น ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความมั่นคง
ในด้านรายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจ�าหน่ายไฟฟ้า 
ให้ผู้ประกอบการอื่น ๆ เพียงอย่างเดียว

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสม�า่เสมอท้ังจาก กฟผ. และลกูค้าผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม ท�าให้บรษิทัเชือ่มัน่ในโอกาสและศกัยภาพ 
ในการแข่งขันของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นของบริษัท โดยบริษัทท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้าในระยะยาว เพ่ือรับประกัน 
ความมัน่คงในการขายไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้า นอกจากน้ี บรษิทัได้มกีารเตรยีมความพร้อมอย่างต่อเนือ่งในด้านต่าง ๆ  ท่ีมคีวามส�าคญั 
เช่น ความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง การเชื่อมต่อกับจุดรับซื้อไฟฟ้าของลูกค้าที่จะรับซื้อไฟฟ้าและไอน�้า เป็นต้น

การผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะน�าก๊าซ
ธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ เพ่ือท�าให้เกิดแรงดัน
ความร้อนไปขับเคลื่อนกังหันก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของ
กังหันก๊าซดังกล่าวจะหมุนให้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
ผลติไฟฟ้า จากนัน้ไอร้อนทีเ่กิดจากการเผาไหม้ในเครือ่งกังหนัก๊าซ 
ซึ่งมีความร้อนสูงจะผ่านไปยังหม้อไอน�้า (Heat Recovery 
Steam Generator หรือ HRSG) ท�าให้ได้ไอน�้าแรงดันสูง (High 
Pressure Steam) ซึ่งไอน�้าท่ีได้จะถูกน�าไปขับเคล่ือนกังหัน 
ไอน�้า (Steam Turbine) การหมุนของกังหันไอน�้าจะหมุนขับให้
เครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าผลติไฟฟ้า และไอน�า้ส่วนท่ีเหลอืจะถูกน�าไปขาย 
ให้กับลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีต้องการไอน�้าใน
กระบวนการผลิตต่อไป

สถานะ จ�านวนโครงการ
ก�าลังการผลิตติดตั้ง

(เมกะวัตต์)
ปริมาณขายตามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้ากับรัฐบาล (เมกะวัตต์)

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 76 9,611 6,302

ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 
แต่ยังไม่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์

3 326 270

ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3 235 162

ยกเลิกแบบค�าขอ 1 206 32

รวม 83 10,378 6,766

การตลาดและการแข่งขนัในธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน ณ เดือนมกราคม 2564

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ 
โคเจนเนอเรชัน่
การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะใช ้
ก ๊าซธรรมชาติและน�้าประปาเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดย 
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 เเละ 2 ได้ท�าสัญญา 
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) 
เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2554 และวันที ่12 พฤษภาคม 2557 ตามล�าดบั 
และได้ท�าสัญญาซื้อขายน�้าประปากับบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด 
(มหาชน) (“TTW”) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และวันท่ี 27 
มกราคม 2558 ตามล�าดับ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี 
นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้า
ระบบโคเจนเนอเรชั่น

ตัง้แต่ปี 2535 เป็นต้นมา รฐับาลได้มกีารประกาศรบัซือ้ไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่แบบ Firm Type ขนาดก�าลงัผลติที่
จ�าหน่ายเข้าสูร่ะบบไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ท�าให้มผีูพั้ฒนาโรงไฟฟ้า 
ประเภทดังกล่าวหลายราย โดยข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 
ไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมีสถานะดังนี้
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03
ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

บรษิทัถือหุ้นในบริษทั บางเขนชยั จ�ากัด (“BKC”) สดัส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้ว โดย BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ซึ่งต้ังอยู่ท่ีอ�าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสมีา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทติย์แบบฟิล์มบาง (“Thin 
Film”) มกี�าลงัการผลติตดิตัง้ 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าส�าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (“Very Small 
Power Producer” หรอื “VSPP”) กับ กฟภ. เมือ่วันท่ี 28 กรกฎาคม 
2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่า
จะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ.  
ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปรมิาณสงูสดุ 8 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทิตย์ บางเขนชยั ได้รบัส่วนเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า (“Adder”) 
ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปี 
นบัจากวันทีเ่ริม่ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ และได้เริม่ผลติ 
และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

นอกจากน้ี BKC ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ชนิด 
Monocrystalline โดยเป็นแบบติดต้ังบนหลังคา 5 แห่ง และ
แบบติดตั้งบนพ้ืนดินอีก 1 แห่ง รวมก�าลังการผลิตติดตั้ง 
6.73 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการ 

 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย

ภาคเอกชน โดยทุกเเห่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 
25 ปีนับจากวันที่เริ่มผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ได้แก่
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาท่ีอ�าเภอภาชี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าพลังเเสงอาทิตย์ภาชี”) 
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวัตต์ 

•   โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาท่ีอ�าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าฟ้าพลังเเสงอาทิตย์
บางเลน”) ก�าลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาท่ีอ�าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าฟ้าพลังเเสงอาทิตย์
พุทธมณฑลสาย 5”) ก�าลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อ�าเภอเมือง
สมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร (“โรงไฟฟ้าฟ้าพลงัเเสงอาทิตย์ 
มหาชัย”) ก�าลังการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวัตต์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาท่ีอ�าเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร (“โรงไฟฟ้าฟ้าพลงัเเสงอาทติย์ 
กระทุ่มแบน”) ก�าลังการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวัตต์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอ�าเภอ 
คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าฟ้าพลังเเสงอาทิตย์
คลองเปรง”) ก�าลังการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย

กําลังการผลิต
ติดตั้งรวม

29
เมกะวัตต 
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ก.  อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าทีจ่�าหน่ายให้ กฟภ. อยู่ในระดบัแรงดนั 
11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและค่าไฟฟ้าผนัแปรขายส่ง (Ft) จะ
เป็นไปตามประกาศของ กฟผ.

ข.  ส่วนเพ่ิมราคารบัซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 
10 ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ท่ีจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้ กฟภ.

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ท่ีจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้ผูป้ระกอบการเอกชน
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบการเอกชนจะ
มีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยก�าหนดราคาค่าไฟฟ้าและ
ส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.

 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ�ากัด (“CRS”) สัดส่วน 
ร้อยละ 30ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว โดย CRS ลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลังเเสงอาทิตย์เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอแม่จัน 
จงัหวัดเชยีงราย ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline 
Cells มกี�าลงัการผลติตดิตัง้ 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าส�าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกับ กฟภ. เป็น
ระยะเวลา 5 ปีนบัจากวันทีเ่ริม่ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ 

และต่อสญัญาได้อกีครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตัจินกว่าจะมกีารยกเลกิ
สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซื้อ 
ไฟฟ้าในปรมิาณสงูสดุ 8 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าพลงัเเสงอาทิตย์
เชยีงราย ได้รบั Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี 
นบัจากวันท่ีเริม่ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ และได้เริม่ผลติ 
และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา

บรษัิทถือหุน้ในบรษิทั  นครราชสมีา โซล่าร์ จ�ากัด (“NRS”) สดัส่วน 
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้ว โดย NRS ลงทุน 
ในโรงไฟฟ้าพลงัเเสงอาทิตย์ นครราชสมีา ซึง่ต้ังอยู่ทีอ่�าเภอด่านขนุทด 
จงัหวัดนครราชสมีา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทติย์แบบ Thin Film 
มกี�าลงัการผลติติดต้ัง 6 เมกะวตัต์ และได้ลงนามในสญัญาซือ้ขาย 
ไฟฟ้าส�าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 
5 ปีนับจากวันท่ีเริ่มผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และ

ต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิก
สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซื้อ 
ไฟฟ้าในปรมิาณสงูสดุ 6 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าพลงัเเสงอาทิตย์ 
นครราชสมีาได้รบั Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 
10 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และ 
ได้เริม่ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมือ่วันท่ี 8 มนีาคม 2555 
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2559

2,446
พลังงาน

แสงอาทิตย*

2,697 2,696 2,983 2,983

2560 2561 2562 กันยายน 2563 เป�าหมาย
ภายในป� 2579 

(หนวย : เมกะวัตต)

6,000
เมกะวัตต�

การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
มค่ีอนข้างมาก ด้วยภมูปิระเทศท่ีอยู่ในเขตเส้นศนูย์สตูร ท�าให้ได้รบั 
พลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่น ๆ ของโลก ซึ่งการ
ศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาคพ้ืนดินของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าพ้ืนที ่
ที่มีศักยภาพด้านพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ซึ่งมีความเข้ม 
รงัสแีสงอาทติย์เฉลีย่ทัง้ปีประมาณ 18.2 เมกะจลูต่อตารางเมตร 
ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่
ภาคกลางตอนล่าง ซึง่ส่งผลให้ประเทศไทยมศีกัยภาพในการผลติ
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์

การผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงาน
แสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งวิธี
ดังกล่าวจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย ์
ให ้เป ็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ที่ เป ็น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากระทบกับสารก่ึงตัวน�า 
(Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลังงาน
แสงอาทิตย์ เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้น 
จากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต�่ามาก การน�ามา 
ใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์จงึต้องน�าเซลล์หลาย ๆ  เซลล์มาต่อกัน 
แบบอนกุรม เพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคลือ่นไฟฟ้าให้สงูขึน้ เซลล์ทีน่�ามาต่อกัน 
ในจ�านวนและขนาดที่เหมาะสมน้ีเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Module หรือ Solar Panel)

หมายเหตุ :  * ก�าลังการผลิตติดตั้ง 

 ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนกันยายน 2563

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มี
แรงดันไฟฟ้าต�่า จึงต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวผ่านอุปกรณ์
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพ่ือแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน
ไฟฟ้าต�่า หลังจากน้ันจะส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิม
แรงดันไฟฟ้าให้สูงข้ึน และส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. 
เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

แหล่งพลงังานท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์
แหล่งพลังงานส�าคัญท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลัง 
แสงอาทิตย์คอืแสงอาทติย์ ซึง่ได้มาจากธรรมชาติ ไม่มต้ีนทุนค่าใช้จ่าย 
และเป็นพลงังานทีส่ะอาด อย่างไรก็ตาม การน�าแสงอาทติย์มาใช้ 
มีข้อจ�ากัดอยู่บ้าง เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน 
ตลอดจนมีความเข้มแสงไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา

ดังน้ัน บริษัทได้ท�าการศึกษาว่าบริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลัง 
แสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ 
ที่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกท�าเล 
หรือสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าว

ในปี 2558 กระทรวงพลงังานได้จดัท�าแผนพัฒนาพลงังานทดแทน
และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (“Alternative Energy 
Development Plan” หรือ “AEDP2015”) เพ่ือเน้นส่งเสริมการ
ผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศ
ให้ได้เต็มศักยภาพ มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังแสงอาทิตย์เป็น 6,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2579 จาก 
2,696 เมกะวัตต์ในปี 2561

ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตด้วยพลังแสงอาทิตย์ที่ขายเข้าระบบ
ระหว่างปี 2558-กันยายน 2563 มีดังนี้
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ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง 
และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (“Gross Domestic Product” หรือ “GDP”) หดตัวลง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและส่งออก

ในปี 2563 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.14 น. ที่ระดับ 30,342 เมกะวัตต์ ลดลง 1,931 
เมกะวัตต์หรือลดลงร้อยละ 5.0 จากความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของปี 2562 ซึ่งเกิดเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. 
ทีร่ะดบั 32,273 เมกะวตัต์ โดยความต้องการพลงัไฟฟ้าในปี 2563 เพ่ิมข้ึนสงูในช่วงไตรมาสแรกของปีเนือ่งจากอณุหภมูท่ีิสงูกว่าค่าเฉลีย่ 
ขณะท่ีความต้องการพลงัไฟฟ้าค่อย ๆ  ลดลงตามการชะลอตวัของการผลติภาคอตุสาหกรรม เนือ่งจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี 2560-2563 มีดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ

ม.ค.
23,000

29,000

35,000

26,000

32,000

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 : ข้อมูลจากส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563

2562

2563
2561

2560

ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
เวลา 14.27 น.

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
เวลา 14.14 น.

32,273 30,342
ณ วันที่ 24 เมษายน 2561
เวลา 13.51 น.

29,968
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา 14.20 น.

เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์
30,303
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21%

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ก�าลงัการผลติรวมของระบบ ณ เดอืนตลุาคม 2563 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการผลติไฟฟ้าสะสมในช่วงเดอืนมกราคม
ถึงตุลาคม 2563 แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต มีดังนี้

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการจัดหาเชื้อเพลิง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
นโยบายของภาครฐั โดยนับตัง้แต่ปี 2558 สดัส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้ามแีนวโน้มลดลง ขณะทีส่ดัส่วนการใช้พลงังาน
หมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า และการน�าเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550-เดือนตุลาคม 2563 มีดังนี้

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563

น�าเข้าและแลกเปลี่ยน
12%

VSPP
8%

น�าเข้า 14%

พลังน�้า 2%

น�้ามันเตา 0%

กฟผ.
32%

พลังงานหมุนเวียน
10%

IPP 
29%

ก๊าซธรรมชาติ
56%

ถ่านหินน�าเข้า
18%

SPP
19%

หมายเหตุ :  ข ้อมูลจากส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เผยแพร่ 

ณ เดือนธันวาคม 2563
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ก�าลังผลิตรวม 49,606
เมกะวัตต์

การผลิตไฟฟ้าสะสม 174,108
กิกะวัตต์-ชั่วโมง
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256356



การจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การคาดการณ์ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ตามแผนพัฒนาก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 (POWER DEVELOPMENT PLAN: PDP2018 
REVISION 1)

กฟผ. เป็นผูร้บัผดิชอบในการผลติและส่งกระแสไฟฟ้า เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของท้ังประเทศโดยมีแหล่งผลิตคือ 
โครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ของ กฟผ. และผู้ผลิตเอกชน ท้ังโครงการ
ไฟฟ้าในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป.ลาว และประเทศ
มาเลเซีย หลังจากน้ันจึงขายไฟฟ้าให้แก่ผู ้ซื้อ คือ การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกค้าตรง 
(โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) 
ท้ังนี้ กฟผ. จะท�าการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ต่าง ๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ระบบจ�าหน่าย (Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่
ประชาชนทั่วไป โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ที่จุดเชื่อมต่อและ 
ส่งเข้าสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อกระจายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

สัดส่วนการจ�าหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 
แบ่งตามประเภทผู้ซื้อ มีดังนี้

เดอืนตุลาคม 2563 ท่ีประชมุคณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบแผนพัฒนา
ก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัปรบัปรงุ
ครัง้ที ่1 (Thailand Power Development Plan 2018 Revision 1 
หรือ PDP2018 Revision 1) ที่จัดท�าโดยกระทรวงพลังงาน โดย
แผนดังกล่าวค�านึงถึงความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง
ไฟฟ้า และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า ความมั่นคงและความเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ รวมถึงคณุภาพชวีติของประชาชน โดยคาดการณ์ว่า 
ณ สิ้นปี 2580 ประเทศไทยจะมีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 
เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2561-2580 รวม 
56,431 เมกะวัตต์

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภท 
เชื้อเพลิงตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ณ สิน้ปี 2580 เปรยีบเทยีบกับการคาดการณ์สดัส่วน ณ ปี 2563 
มดีงันี้

ผู้ซื้อ
ปริมาณการ

จ�าหน่ายไฟฟ้า 
(กิกะวัตต์-ชั่วโมง)

ร้อยละ

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

124,286 72.1

การไฟฟ้า
นครหลวง

46,868 27.2

ลูกค้าตรง 1,342 0.8

รวม 172,497 100.0

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563 

ประเภทเชื้อเพลิง
คาดการณ์

สัดส่วน ณ ปี 
2563 (เมกะวัตต์)

สัดส่วนตาม 
เป้าหมาย ณ ปี 

2580 (เมกะวัตต์)

รบัซือ้ไฟฟ้าพลงัน�า้
จากต่างประเทศ

3,948 6,888

พลงังานหมนุเวียน 11,875 29,004

ก๊าซ 29,331 32,112

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 6,110 4,843

ดีเซล/น�้ามันเตา 380 65

อื่น ๆ 300 4,300

รวม 51,943 77,211

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 1 เผยแพร่ ณ เดอืนตุลาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 57



การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
05

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัได้รบัสทิธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (“Thailand Board of Investment” หรอื 
“BOI”) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น

ที่ 1

โรงไฟฟ้าบางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น

ที่ 2

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์ 

บางเขนชัย

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์

ภาชี

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์

บางเลน

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์ 

พุทธมณฑล 
สาย 5

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์

มหาชัย

โรงไฟฟ้า
กระทุ่มแบน 

โซลาร์

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์ 

คลองเปรง 

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์

นครราชสีมา

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์

เชียงราย

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 1300(1)/2554 2071(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 11 มีนาคม 2554 30 สิงหาคม 2554

ประเภทกิจการ

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

1.  ได้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ 
เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลา 
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ

2.  ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตามจ�านวนที่ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ได้รับอนุญาต ได้รับอนุญาต

3.  ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อน อากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร  
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันที่ 
18 พฤศจกิายน 2559)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันที่ 
2 สิงหาคม 2561)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2558)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
16 เมษายน 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
25 ตุลาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
11 กันยายน 2556)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันที ่
28 กุมภาพันธ์ 2558)

4.  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธ ิ
ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

8 ปี
(ไม่เกิน 
4,934 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 
5,108 ล้านบาท)

8 ปี 8 ปี
(ไม่เกิน 33 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 38 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 35 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 27 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 21 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 106 ล้านบาท)

8 ปี 8 ปี

5.  ระยะเวลาที่สามารถน�าผลขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รับการ 
ส่งเสริมไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา 
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

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

6.  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ 
ส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้

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

7.  ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ  
ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ

ไม่มี ไม่มี 5 ปี
(นับจากวันที่พ้น
ก�าหนดในข้อ 6)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 5 ปี
(นับจากวันที่ 
พ้นก�าหนดในข้อ 6)

5 ปี
(นับจากวันที่ 
พ้นก�าหนดในข้อ 6)

8.  ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน�้าประปา จ�านวนสองเท่า 
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ไม่มี ไม่มี 10 ปี
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ)

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

10 ปี
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ)

9.  ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 
ของเงินลงทุน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25  
ของเงินลงทุน

ร้อยละ 25  
ของเงินลงทุน

10.  ได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักร 
เป็นเงินตราต่างประเทศ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ได้รับอนุญาต ได้รับอนุญาต

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256358



โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น

ที่ 1

โรงไฟฟ้าบางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น

ที่ 2

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์ 

บางเขนชัย

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์

ภาชี

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์

บางเลน

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์ 

พุทธมณฑล 
สาย 5

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์

มหาชัย

โรงไฟฟ้า
กระทุ่มแบน 

โซลาร์

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์ 

คลองเปรง 

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์

นครราชสีมา

โรงไฟฟ้า
พลังเเสงอาทิตย์

เชียงราย

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 1300(1)/2554 2071(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 11 มีนาคม 2554 30 สิงหาคม 2554

ประเภทกิจการ

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

กิจการสาธารณูปโภค 
และบริการพื้นฐาน

1.  ได้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ 
เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลา 
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ

2.  ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตามจ�านวนที่ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ได้รับอนุญาต ได้รับอนุญาต

3.  ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อน อากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร  
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันที่ 
18 พฤศจกิายน 2559)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันที่ 
2 สิงหาคม 2561)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2558)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันที่ 
16 เมษายน 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันที ่
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
5 พฤษภาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
25 ตุลาคม 2564)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
11 กันยายน 2556)

ได้รับการยกเว้น
(ต้องน�าเข้าภายในวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2558)

4.  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธ ิ
ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

8 ปี
(ไม่เกิน 
4,934 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 
5,108 ล้านบาท)

8 ปี 8 ปี
(ไม่เกิน 33 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 38 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 35 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 27 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 21 ล้านบาท)

8 ปี
(ไม่เกิน 106 ล้านบาท)

8 ปี 8 ปี

5.  ระยะเวลาที่สามารถน�าผลขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รับการ 
ส่งเสริมไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา 
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

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

6.  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ 
ส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้

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

7.  ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ  
ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ

ไม่มี ไม่มี 5 ปี
(นับจากวันที่พ้น
ก�าหนดในข้อ 6)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 5 ปี
(นับจากวันที่ 
พ้นก�าหนดในข้อ 6)

5 ปี
(นับจากวันที่ 
พ้นก�าหนดในข้อ 6)

8.  ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน�้าประปา จ�านวนสองเท่า 
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ไม่มี ไม่มี 10 ปี
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ)

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

10 ปี
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ)

9.  ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 
ของเงินลงทุน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25  
ของเงินลงทุน

ร้อยละ 25  
ของเงินลงทุน

10.  ได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักร 
เป็นเงินตราต่างประเทศ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ได้รับอนุญาต ได้รับอนุญาต

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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RISK
FACTORS ปัจจัยความเส่ียง

บริษัทสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร 
รวมท้ังค�านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ 
การด�าเนินธุรกิจ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือท่ี
ส�าคัญในการบริหารจัดการบริษัทให้บรรลุเป้าหมายอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัท  
แต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  
ท�าหน้าท่ีพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง และให ้
ค�าแนะน�าในเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริษัท 
และฝ่ายบริหาร รวมท้ังติดตามและประเมินผลการบริหาร 
ความเสี่ยงรายไตรมาส แผนการบริหารความเสี่ยงรายปี  
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่าเสมอ  
นอกจากนี้บริษัทและบริษัทในเครือแต่งตั้งคณะท�างานบริหาร
ความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และสื่อสารแนวทางปฏิบัติด ้าน 
การบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะท�างานบริหารความเสี่ยง 
รับทราบ ซึ่งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) 
ท�าหน้าท่ีก�าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมนิความเสีย่ง จดัท�า
แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 
การบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งบริษัทเเละบริษัทในเครือ เพ่ือให้
พนักงานทุกระดับตระหนักถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ 
เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงาน

ความเสี่ยงส�าคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

1.	ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีการลงทุนในกิจการอื่น โดยรายได้หลักของบริษัท 
มาจากเงินปันผลรับจากบริษัทที่เข้าไปลงทุน โดยในปี 2563 
บริษัทมีรายได้เงินปันผล ร้อยละ 54 ของรายได้ตามงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ หากกิจการท่ีบริษัทถือหุ้นได้รับผลกระทบจาก 
ความเสี่ยงต่าง ๆ จะส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตาม 
เป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้  
โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

•	 การคัดเลือกโครงการ	
 คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความส�าคัญในการคัดเลือก 
 โครงการลงทุน จึงได้ก�าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่น 
 ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีชัดเจน เพ่ือ 
 เป็นการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และ 
 มีผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและ 
 บริหารทรัพย์สินท�าหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ   
 ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือน�ามาประกอบการพิจารณาคดัเลอืกโครงการ 
 ทั้งด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง โดยอาจมี 
 การแต่งตั้ง ท่ีปรึกษาหรือผู ้ เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือให้ 
 ค�าปรึกษาเฉพาะด้านและต้องน�าเสนอข้อมูลการลงทุน 
 ให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อท�าการอนุมัติ 

•		 การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
 บริษัทให้ความส�าคัญกับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
 ซึง่อาจเกิดความเสีย่งจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน 
 ท่ีวางไว้ อันเน่ืองมาจากปัญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม  
 การติดตั้งเครื่องจักรของผู้รับเหมา ปัญหาจากภัยธรรมชาติ  
 เป็นต้น บริษัทจึงได้คัดเลือกผู้รับเหมาท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
 ในธุรกิจก่อสร้าง มีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ 
 ก ่ อสร ้ างที่ มี ขนาดใกล ้ เคี ยง กับขนาดของโครงการ 
 ของบริษัทและมีผลงานในอดีตเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี 
 บริษัทใช้รูปแบบของสัญญาว่าจ้างเหมาคงท่ีแบบเบ็ดเสร็จ 
 (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ท�าให้ช่วยลดความเสี่ยง 
 เรื่องต้นทุนค่าก่อสร้างที่อาจสูงขึ้นได้ และบริษัทท�าสัญญา 
 ประกันภัยโครงการที่อยู ่ระหว่างก่อสร้างโดยครอบคลุม 
 ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในส่วนงานก่อสร้างและส่วนงาน 
 อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องท�าให้มั่นใจว่าโครงการท่ีอยู ่ระหว่าง 
 การก่อสร้างของบริษัทจะแล้วเสร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้ 

•		 การติดตามผลการด�าเนินงาน	
 บริษัทก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทลงทุนไว ้
 ในนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุน (Control Policy)  
 โดยบริษัทแต่งตั้งตัวแทนเพ่ือไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ 
 ผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 
 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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 ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดกรอบอ�านาจในการใช้ดุลยพินิจของ 
 ตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน อีกท้ังกิจการท่ีบริษัทลงทุน 
 จะต ้องรายงานฐานะการเงินและผลการด�าเ นินงาน 
 เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือ 
 น�าเสนอต ่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  
 อีกท้ังบริษัทย่อยจะต้องน�าเสนอข้อมูลต่อบริษัทในกรณีท่ี 
 จะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงต้องรายงานความคืบหน้าของ 
 โครงการทีเ่ข้าไปลงทนุด้วย นอกจากนีแ้ผนกตรวจสอบภายใน 
 ของบริษัทจะท�าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
 ของบริษัทย่อยเพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่ามีความรัดกุมเพียงพอ 
 เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท�าให้บริษัท 
 สามารถติดตามฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน 
 ของกิจการท่ีบรษิทัลงทนุได้อย่างใกล้ชดิ เพ่ือเป็นการลดและ 
 บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว 

2.	ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

2.1	ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า
บริษัทมีเป้าหมายในการส่งมอบไฟฟ้าและไอน�้าท่ีมีคุณภาพ 
และพร้อมใช้งานให้กับลูกค้า รวมถึงคู่ค้าต่าง ๆ โดยค�านึงถึง 
ความปลอดภัย และการรักษาเสถียรภาพด้านการผลิตไฟฟ้า 
และไอน�้า  บริษัทมุ ่ ง เน ้นในการบริหารจัดการเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยบริษัทมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังนี้
• การจัดท�าแผนการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกันเป็นรายปี เพ่ือเป็น 
 การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ ตามระยะเวลา 
 ที่ก�าหนดไว้ และก�ากับติดตามให้มีการซ่อมบ�ารุงตามแผน 
 การซ่อมบ�ารุง เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 อยู่ในสภาพพร้อมท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกัน 
 ความพร้อมของโรงไฟฟ้าตามสัญญาด้วย
•  การว่าจ้างผู้ให้บริการตามสัญญาเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา 
 ท่ีเชี่ยวชาญ ได้แก่ ท�าสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู้บ�ารุงรักษา  
 โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 และบริษัท โซลาคอน จ�ากัด  
 เป็นผู้บ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บางเขนชัย โซลาร์  
 นอกจากน้ี ยังมกีารว่าจ้างท่ีปรกึษาอสิระเพ่ือวัดประสทิธิภาพ 
 และความมั่นคงด้านต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า โดยมีการติดตาม 
 รายงานอย่างสม�่าเสมอเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมใช้งาน 
 ของโรงไฟฟ้า
•  การจัดให้มีการส�ารองอุปกรณ์และพัสดุที่จ�าเป็น รวมท้ัง 
 อุปกรณ์ Critical Spare Part ส�าหรับใช้ในการซ่อมบ�ารุง 
 โรงไฟฟ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยก�าหนดให้มีการ 
 ตรวจนับอุปกรณ์และพัสดุที่จ�าเป็นอย่างสม�่าเสมอ

•  การน�ามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015)  
 มาใช้ในโรงไฟฟ้าของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้า 
 มีระบบบริหารงานคุณภาพ และมีมาตรฐานการท�างาน 
 ในกระบวนการต่าง ๆ  เช่น การผลิต การซ่อมบ�ารุง การจัดการ
 คลังพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
•  การส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
 ความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 รวมท้ังจดักิจกรรม Knowledge Sharing เพ่ือเป็นการเผยแพร่ 
 ความรู้ของพนักงานภายในบริษัท

2.2	ความเสีย่งด้านวตัถดิุบท่ีมีความส�าคญัต่อการผลิตไฟฟ้า	
บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท  
ซึง่ใช้วัตถุดิบในการผลติไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกัน โดยโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 
และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
ท�าให้อาจเกิดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในแง่ของความพร้อม 
ใช้งานที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น ความผันผวนของสภาพ 
ภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเข้มของแสงอาทิตย์  
การเปลีย่นแปลงของปรมิาณน�า้ฝนในแต่ละช่วงเวลาท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างแน่นอน เป็นต้น ส�าหรับโรงไฟฟ้าระบบ 
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
อาจมีความเสี่ยงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือ 
ผู ้จัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงให้ได้ตาม 
ความต้องการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยบริษัทมีการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงดังนี้
•  การติดตั้งสถานีวัดปริมาณน�้าบนแม่น�้าโขง เนื่องจาก 
 โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าแบบน�้าไหลผ่าน  
 (Run-of-River) ที่ไม่มีพ้ืนท่ีกักเก็บน�้า ทางโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
 ไซยะบุรีจึงได้ท�าการติดตั้งสถานีวัดปริมาณน�้าบนแม่น�้าโขง 
 และล�าน�้าสาขา เช่น แม่น�้าอู แม่น�้าซวง และแม่น�้าคาน  
 ไว้ทั้งสิ้น 14 สถานี โดยสถานีวัดปริมาณน�้าไหลผ่านน้ัน 
 จะท�าการวัดข้อมูลและส่งข้อมูลออกในทกุ ๆ 15 นาที โดย 
 ข ้อมูลปริมาณน�้ า เหล ่า น้ีจะถูกน�ามาใช ้ เ พ่ือวางแผน 
 การผลิตต่อไป
•  การติดตามและเฝ้าระวังความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ   
 โดยโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแล้ง 
 (Drought Year) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เพ่ือให ้
 การบรหิารจดัการภาวะแล้งมปีระสทิธิภาพ โดยยกเว้นค่าปรบั 
 ที่อาจเกิดข้ึนในกรณีที่ชั่วโมงการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยเกิดจริง 
 ต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้ในสัญญา 
•  การศึกษาพ้ืนท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าโดยค�านึงถึงค่าความเข้มแสง 
 ที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉลี่ยข้อมูลความเข้มของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 61



 แสงอาทิตย์ในอดีตของพ้ืนท่ีก่อนการลงทุน รวมท้ังการ 
 ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็น 
 แบบ Non-Firm ท�าให้ไม่มีค่าปรับหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถ 
 ผลิตไฟฟ้าได้จากความผันผวนของแสงอาทิตย์
•  การท�าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จ�ากัด  
 (มหาชน) (ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่ม 
 เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยมีข้อก�าหนดให้ ปตท. ช�าระ 
 ค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา  
  ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้

บริษัทได้ตามสญัญา ท�าให้สามารถผลติไฟฟ้าได้ตามสญัญา 
ซื้อขายไฟฟ้า 

2.3	ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ	
โรงไฟฟ้าของบริษทัต้ังอยู่ในพ้ืนทีท่ีอ่าจเกิดความเสีย่งจากภัยพิบตัิ
ทางธรรมชาติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว อุทกภัย ดินถล่ม เป็นต้น 
อาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้
• การออกแบบโครงสร้างโรงไฟฟ้าทีม่คีวามมัน่คงและปลอดภยั  
 เพ่ือรองรบัการเกิดแผ่นดนิไหวท่ีอาจเกิดขึน้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 
 น�้างึม 2 สามารถรองรับการสั่นไหวจากการเกิดแผ่นดินไหว 
 ได้สูงสุด (Safety Evaluation Earthquake (SEE)) ที่ 0.32g  
 ตามหน่วยความเร่งของพ้ืนดิน (Ground Acceleration) รวมท้ัง 
 มีระบบป้องกันน�้าล้นด้วยช่องทางระบายน�้าล้น (Spillway) 
 ท�าหน้าทีห่ลกัในการระบายน�า้ในกรณีเกิดสภาวะน�า้หลากและ 
 โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุ ี มโีครงสร้างทีม่คีวามแข็งแรงพิเศษ 
 ภายใต้มาตรฐานสากล The International Commission  
 on Large Dams (ICOLD) และสามารถรองรับการสั่นไหว 
 จากการเกิดแผ่นดินไหวได้สูงสุด (SEE) ที่ 0.44g ตาม 
 หน่วยความเร่งของพ้ืนดิน (Ground Acceleration) อีกท้ัง 
 ยังมีการออกแบบระบบประตูระบายน�้าล้นถึง 7 ช่องทาง  
 นอกจากน้ี ยังมีการจัดท�าแผนฉุกเฉิน (Emergency Action  
 Plan) ส�าหรับตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม ่ปกติต ่าง ๆ  
 จึงเชื่อมั่นได้ว่าความแข็งแรงของโครงสร้างของโรงไฟฟ้า 
 สามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและกรณี 
 น�้าหลากได้อย่างปลอดภัย
•  การส�ารวจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของโรงไฟฟ้าพลังน�้า  
 น�า้งมึ  2 และโรงไฟฟ้าพลงัน�า้  ไซยะบรุ ี โดยจดัให้มกีารตดิตาม 
 ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า เช่น การติดตามพฤติกรรม 
 ของโครงสร้างโรงไฟฟ้า (Structural Behavior Monitoring)  
 พร ้อมท้ังจัดท�ารายงานแสดงผลการตรวจสอบติดตาม 
 เป ็นประจ�าในทุกเดือน นอกจากน้ีมีการก�าหนดรอบ 
 การตรวจสอบโรงไฟฟ้าครั้งใหญ่เป็นจ�านวน 3 ครั้งต่อปี โดย 
 แบ่งเป็นสองครั้งในช่วงฤดูแล้ง และอีกหนึ่งครั้งในช่วงฤดูฝน 

•  การท�าแผนการตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงตามมาตรฐาน  
 ICOLD 2008 เ พ่ือเตรียมความพร ้อมในกรณี ท่ี เ กิด 
 แผ่นดนิไหว ท้ังโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2 และโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 
 ไซยะบุรี
•  ก า ร ส� า ร ว จ พ้ื น ท่ี ตั้ ง ข อ ง โ ร ง ไ ฟ ฟ ้ า พ ลั ง แ ส ง อ า ทิ ต ย ์  
 แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน ต้ังอยู ่ ท่ีอ�าเภอปักธงชัย จังหวัด 
 นครราชสีมา และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง  
 ตั้งอยู่ท่ีต�าบลคลองเปรง อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 โดยบริษัทได ้ส�ารวจและวิ เคราะห ์ พ้ืนที่ของโรงไฟฟ้า  
 แล้วพบว่า พ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่บนท่ีสูงและไม่เคยประสบ 
 อุทกภัยมาก่อน ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบ 
 ติดตั้งบนหลังคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 บริษัทได้ออกแบบอุปกรณ์ยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์  
 โดยพิจารณาผลกระทบของแรงลมอย่างรอบคอบแล้ว 
•  การท�าสัญญาประกันภัยเพ่ือคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจ 
 เกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า  
 ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property Damage)  
 การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption)  
 รวมถึงการประกันความเสียหายท่ีเกิดกับบุคคลภายนอก  
 (Public Liabilities) อีกด้วย

2.4	ความเส่ียงด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามัย	และส่ิงแวดล้อม
บริษัทให้ความส�าคัญและมุ่งด�าเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้การท�างานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งของพนักงาน ผู้รับเหมารวมถึงคู่ค้าของ
บรษิทัทีป่ฏิบตัหิน้าทีใ่นส�านกังานและโรงไฟฟ้า โดยตัง้เป้าหมาย 
ให้เป็น “องค์กรท่ีปราศจากอุบัติเหตุและปราศจากการบาดเจ็บ” 
บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
•  ก�าหนดแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
 และบริษัทในเครือ เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงด้านสังคม 
 และส่ิงแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า สร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก ่
 ชุมชนต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือ 
 สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
•  จดักิจกรรมโครงการ SAFETY WEEK เพ่ือให้พนักงานมคีวาม 
 ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน ผ่านการจัด 
 การอบรมให้พนักงานในหัวข้อ “สุขภาวะและความปลอดภัย 
 ในสภาพแวดล้อมการท�างาน” ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้
•  ส ่งเสริมให ้ คู ่ค ้าปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย  
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเดียวกับบริษัท 
 ผ่านจรรยาบรรณคู่ค้า เพ่ือมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและ 
 สภาพแวดล้อมในการท�างาน อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
 ส่วนบคุคล การเตรยีมความพร้อมในสถานการณ์ฉกุเฉนิ เป็นต้น
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•  การน�าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 /  
  ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015) มาใช้ในการบรหิารจดัการ 

กระบวนการด�าเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน 
โดยมุ ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและให้ความส�าคัญกับ 
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 
โดยในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหต ุ
ขั้นร้ายแรงของพนักงาน หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า

2.5	ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา	2019	(COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) บริษัทไม่ได้รับผลกระทบต่อการด�าเนินงาน  
รวมถึงการผลิตและขายไฟฟ้าอย่างมีนัยส�าคัญ เน่ืองจากบริษัท
มีสัญญาการขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม โดยกลุ่ม 
ลกูค้าอตุสาหกรรมมกีารกระจายตวัอยู่ในหลายกลุม่อตุสาหกรรม 
บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้
•  จัดตั้ง BCP Pandemic Team เพ่ือติดตามสถานการณ์ 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างใกล้ชิด
•  ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
 COVID-19 และสื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมาของบริษัท  
 และบริษัทในเครือท่ีปฏิบัติหน ้าที่ ในประเทศไทยและ 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรับทราบและ 
 ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
•  ก�าหนดให้พ้ืนที่โรงไฟฟ้าเป็นพ้ืนที่ควบคุม โดยพนักงาน 
 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการขออนุญาตเข้า-ออกพ้ืนท่ี 
 อย ่างเคร ่งครัด โดยมีหน ่วยงานดูแลด ้านการรักษา 
 ความปลอดภัย รับผิดชอบในการตรวจตราการเข้า-ออกพื้นที ่
 โรงไฟฟ้า กรณีที่มีบุคคลภายนอกผ่านเข้ามาบริเวณพ้ืนท่ี 
 โรงไฟฟ้าต้องขออนุมัติจากผู ้จัดการโรงไฟฟ้า และน�าส่ง 
 รายงานต่อกรรมการผู้จัดการทุกครั้ง

3.	ความเสี่ยงทางการเงิน

3.1	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
บริษัทมีแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลงังานประเภทต่าง ๆ  เพ่ือบรรลเุป้าหมายในการด�าเนินงาน 
สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ 
โดยบริษัทมีการควบคุมและบริหารจัดการสภาพคล่อง เพ่ือให ้
มั่นใจว่าบริษัทมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอต่อการด�าเนินกิจการ 
ภายใต้สถานการณ์ปกต ิและรองรบัการขยายการลงทุนในอนาคต 

โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
•  จัดท�ารายงานประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูล 
 ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนบริหารสัญญา 
 เงินกู้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู ้อย่างใกล้ชิด 
 เพื่อลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ 
•  ก�าหนดนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกิน โดยลงทุนในเงินฝาก 
 ธนาคารและเงนิลงทนุระยะสัน้ซึง่มสีภาพคล่องสงูกับสถาบนั 
 การเงินที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อ 
 กับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  กรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย
•  ท�าสัญญาสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก�าหนด 
 สิทธิของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว บริษัทและบริษัทในเครือ 
 มหีน้าทีป่ฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อก�าหนด เช่นเดยีวกับเงือ่นไข 
 และข้อก�าหนดของหุ้นกู้หรือหนี้ท่ีมีกับสถาบันการเงินอื่น  
 เช่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
 ผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) อัตราส่วน 
 ความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage  
 Ratio) เป็นต้น โดยบริษัทยังไม่ได้มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

3.2	ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทในเครือด�าเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงิน 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่าของ 
อตัราแลกเปลีย่นได้ โดยบรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งดงัน้ี
•  การบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายให้ม ี
 ความสอดคล้องกันในรูปแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)  
 เนื่องจากรายได้จากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงิน 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ และในขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายท่ีต้องช�าระ 
 ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  
•  การใช้บัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting)  
 เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอันเก่ียวเนื่อง 
 กับรายได ้จากการขายไฟฟ ้าที่คาดการณ์ในอนาคต 
 ซึ่งส่วนหน่ึงอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยก�าหนดให ้
 รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกัน 
 ความเสี่ยง (Hedged Item) และเงินกู ้ยืมระยะยาวใน 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกัน 
 ความเสีย่ง (Hedging Instrument) ด้วยหลกัการของการบญัชี 
 ป ้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส ่งผลให้สามารถ 
 ลดความผันผวนของก�าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของ 
 อัตราแลกเปล่ียนได้ โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผล (Effective  
 Portion) ของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอื 
 ทีใ่ช้ป้องกันความเสีย่งในกระแสเงนิสดจะรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุ
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 เบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู ้โดยผ่านก�าไรขาดทุนของบริษัท  
 และจะถูกโอนไปรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนเมือ่รายการ 
 ที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุน
•   การพิจารณาเข้าท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ในจ�านวนและระยะเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
ความจ�าเป็นในการใช้เงนิในสกุลต่าง ๆ  โดยมไิด้มจีดุประสงค์
เพื่อการเก็งก�าไร

3.3	ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บรษิทัและบรษิทัในเครอืมเีงนิกูร้ะยะสัน้และระยะยาวกับสถาบนั
การเงิน เพ่ือน�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ย 
มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส�าคญั จะส่งผลกระทบต่อต้นทนุ 
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยบริษัทมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
•  ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่าง 
 สม�า่เสมอ รวมทัง้บรหิารสดัส่วนของเงนิกู้ยืมทีม่อีตัราดอกเบีย้ 
 แบบลอยตัวและแบบคงที่ให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสมกับ 
 สถานการณ์ และบริหารจัดการปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน 
 อย่างต่อเนือ่ง โดยปัจจบุนับรษิทัมสีดัส่วนเงนิกูยื้มทีเ่ป็นอตัรา 
 ดอกเบี้ยแบบลอยตัว ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่  
 ร้อยละ 80 ของเงินกู้ยืมทั้งหมด 
•  ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเป็น 
 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเมื่อมีความเหมาะสมตามสภาพตลาด  
 โดยมิได้มีจุดประสงค์เพ่ือการเก็งก�าไร 
•  การออกหุน้กู้ โดยมอีตัราดอกเบีย้แบบคงที ่เพ่ือลดความเสีย่ง 
 จากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

4.	ความเส่ียงทีมี่ผลกระทบต่อสิทธหิรอืการ
ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

4.1	ความเส่ียงจากบรษัิทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ซึง่ถอืหุ้นมากกว่า
ร้อยละ	50
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่ม ช.การช่าง โดยถือหุ้นมากกว่า
ร้อยละ 50 ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 30.67 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 24.98 และบริษัท 
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 17.58   
ถือหุ้นรวมกันท้ังสิ้นเป็นจ�านวนร้อยละ 73.23 (ข้อมูล ณ วันปิด
สมดุทะเบยีนผูถื้อหุ้น วันที ่30 ธันวาคม 2563) จงึท�าให้กลุม่บรษิทั 
ช.การช ่างสามารถควบคุมการออกเสียงลงมติที่ ประชุม 
ผู ้ถือหุ ้นท่ีต้องใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้  
ยกเว ้นเรื่องท่ีกฎหมายหรือข ้อบังคับบริษัทก�าหนดต้องให ้
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ส�าหรับ 
เรื่องท่ีมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินการของบริษัท เช่น การแก้ไข 

ข้อบังคับบริษัท บริคณห์สนธิ การขยายหรือลดขอบเขตธุรกิจ 
การออกหลักทรัพย์ใหม่ การควบรวมกิจการ รวมถึงการได้มา 
และจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท�ารายการที่เก่ียวโยงกับ 
บริษัทหรือผู้เก่ียวข้อง และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อสัดส่วนมูลค่า
และสิทธิออกเสียงของผู ้ถือหุ ้นเดิมลดลง (Dilution Effect) 
ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิที่จะออกเสียงคัดค้าน 
(Ve to )  ซ่ึ งจะท� า ให ้ ผู ้ ถื อหุ ้ น รายย ่ อยสามารถใช ้ สิ ท ธิ 
ในการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจการลงมติของกลุ่มผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ได้  ทั้งนี้ บริษัทให้ความส�าคัญในการดูแลผลประโยชน์
และสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ 
ต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์เสมอ โดยบริษัทมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
•  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่าง 
 ครบถ้วนโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้บริษัท 
 สามารถด�าเนินกิจการเ พ่ือสร ้างประโยชน ์สูงสุดและ 
 เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างสม�่าเสมอในระยะยาว 
•  ปฏิบัติตามกฎหมายและข ้อก�าหนดท่ีเ ก่ียวข ้องเรื่ อง 
 รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการที่เก่ียวโยงกันได ้
 ด�าเนินการตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไป มีความเป็นธรรมและ 
 ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ี 
 อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท  
 รวม ท้ังมีการเป ิดเผยข ้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ  
 เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และประกาศของ 
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ 
 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•  ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยก�าหนด 
 ให้คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน  
 หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะ ซึ่งทุกท่าน 
 ล้วนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นกลาง 
 สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม 
 หลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้อง โดยบริษัทมั่นใจว่าสัดส่วนของ 
 กรรมการอิสระดังกล่าวจะสร้างการถ่วงดุลอ�านาจของกลุ่ม 
 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จงึมัน่ใจได้ว่าผูถื้อหุน้ 
 รายย่อยและผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วนจะได้รบัความคุม้ครอง 
 และเป็นธรรม

4.2		ความเส่ียงด้านการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษัิทร่วม 
จากการลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอ่ืน ซึ่ง 
ผลการด�าเนินงานที่ดีของบริษัทท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนนั้น จะก่อ 
ให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดต่อเงินลงทุนของบริษัท   
ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงตระหนักถึงความส�าคัญของความเส่ียงใน
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การบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน  
โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ก�าหนดนโยบายการควบคุม และกลไกการก�ากับดูแลกิจการ 
 ท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนที่สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการ 
 ของบริษัทย ่อยและบริษัทร ่วม ซึ่งเป ็นการปฏิบัติตาม 
 หลักเกณฑ์เก่ียวกับการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 
 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
 ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาต 
 ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (เเละฉบับที่มีการเเก้ไข)
•  บริษทัจะส่งบุคคลท่ีได้รบัมติเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ 
 ของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย 
 และบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
•  กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 เปน็กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม  
 มีหน ้าท่ีต ้องรายงานข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและ 
 ผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทย่อย 
 ตลอดจนการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนัยส�าคัญ 
 ต ่อคณะกรรมการของบริษัท โดยการเข ้าท�ารายการ 
 ต้องพิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของ 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประเด็นปัญหา 
 ของการด�าเนินงานต่าง ๆ ให้บริษัททราบและออกเสียงลงมติ 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้นมีมต ิ
 ในเรื่องนั้น ๆ
•  ก�าหนดเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทของแต่ละบริษัทย่อย 
 และบริษัทร่วม ให้ต้องมีกรรมการผู้แทนของบริษัทอย่างน้อย 
 หนึ่งคนเป็นกรรมการผู้ลงลายมือชื่อ ซึ่งท�าให้มั่นใจได้ว่า 
 บริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ 
 ในเงินลงทุนของบริษัทได้

4.3	ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทและบริษัทในเครือด�าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องของทุกประเทศ รวมท้ังติดตามการเปลี่ยนแปลง 
เก่ียวกับกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยบรษิทั
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้
•  รวบรวมหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผย 
 สารสนเทศของบรษัิทจดทะเบียน และน�าเสนอแก่คณะกรรมการ  
 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเพ่ือถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
•  ติดตามสถานการณ์ด้านกฎหมายของท้ังภายในประเทศไทย  
 และประเทศท่ีเก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้บริษัทมีเวลา 
 เพียงพอในการเตรียมด�าเนินการ ปรับปรุง และพร้อมรับ 

 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจในทุกด้าน 
•  จัดจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย กรณีท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ  
 ข้อบังคับที่มีความซับซ้อนมาก 
•  การเตรียมความพร ้อมป้องกันความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นกับ 
 กฎหมายใหม่ ส�าหรบัปี 2563 นัน้ บรษิทัตระหนกัถึงความเสีย่ง  
 ความส�าคัญ และการเตรียมความพร้อมที่เก่ียวข้องกับ 
 การควบคมุ เก็บ ใช้ เปิดเผย และรกัษาข้อมลูส่วนบคุคล เพ่ือให้ 
 การด�าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ
 คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครอง 
 ข้อมลูส่วนบคุคล”) ซึง่ประกาศใช้เมือ่วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562  
 และจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 โดยบริษัท 
 มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตส�านึก และการรับรู้ถึงความส�าคัญ 
 ของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงาน บริษัทได้ด�าเนินการ 
 จ้างที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จ�ากัด  
 (“CMHM”) ในการเตรียมความพร้อม ดังนี้
 -  จัดท�าการตรวจสอบเชิงลึก (Due Diligence) และ/หรือ  
  การตรวจสอบภายในองค์กร
 -  การจัดอบรมท่ัวไป ครอบคลุมเนื้อหาพ้ืนฐานของ พ.ร.บ. 
  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน้าที่ของบริษัท และสิทธิของ 
  เจ้าของข้อมูล รวมไปถึงมาตรการการรักษาและจัดเก็บ 
  ข้อมลู และความผดิตาม พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล
 -  การจัดอบรมกลุ่มเฉพาะ ครอบคลุมเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ 
  แต่ละแผนกให้สอดคล้องกับลักษณะงานของแผนกนั้น ๆ 
  รวมถึงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (“DPO”) 

 ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวท�าให้บริษัทมีความ 
 มั่นใจว่า บริษัทได้สร้างกระบวนการและการด�าเนินงานท่ี 
 มมีาตรฐานเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่ละเมดิสทิธิขัน้พ้ืนฐาน 
 ของมนุษยชน และไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วย 
 ป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือไม่ให้บริษัทม ี
 ความเส่ียงที่จะได้รับบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 อันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท  
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ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศโลก ได้แก่  
ปรมิาณน�า้ ระดบัน�า้ทะเลสงูขึน้  
อณุหภูมสิงูข้ึน ภัยธรรมชาติ 
ที่รุนแรงมากขึ้น 

• ประสทิธิภาพการผลติไฟฟ้าลดลง ส่งผล 
 ต่อความมัน่คงระบบไฟฟ้า
• การแจ้งความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า  
 (Declaration) ยากล�าบากมากขึน้ เนือ่งจาก 
 การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 
 และปรมิาณน�า้

• ศกึษาวิจยัปรมิาณน�า้และการเปลีย่นแปลงของภยัธรรมชาติ 
 และผลกระทบต่อความมัน่คงในระบบไฟฟ้า
•  ประเมนิความเสีย่งภัยธรรมชาตแิละคาดการณ์ความรนุแรง 
 ของ Climate Change ทุกโรงไฟฟ้าอย่างละเอยีด
•  ท�าแผนการรบัมอืภัยธรรมชาต ิทัง้ด้านการผลติ การซ่อมบ�ารงุ  
 การท�างานของอปุกรณ์ ความปลอดภัยของพนักงาน
•  ปรบัปรงุโรงไฟฟ้าให้มคีวามสามารถทนรบัสภาพภัยธรรมชาติ 
 หรอืสภาพอากาศทีแ่ปรปรวนได้ เช่น ยกระดบัพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า 
 เพ่ือป้องกันน�า้ท่วม ตดิตัง้อปุกรณ์เครือ่งจกัรท่ีทนสภาพอากาศ 
 ร้อนหรือหนาวจัดได้ และออกแบบระบบสาธารณูปโภค 
 ของโรงไฟฟ้าท่ีรบัสภาพน�า้ท่วมได้
•  การตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวัดพฤตกิรรมเขือ่น และระบบตดิตาม 
 แบบ Real Time ผ่าน Web Based Monitoring System  
 เพ่ือให้มั่นใจว่าภายหลังการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 
 จะมีการติดตามและดูแลความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive  
 Measure) ของโครงสร้างโรงไฟฟ้าด้วยทีมวิศวกรและ 
 ผูเ้ชีย่วชาญอย่างต่อเนือ่ง

การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
พลงังาน เช่น การใช้พลงังาน
ทดแทน การกักเก็บพลงังาน 
(Energy Storage) 

• พฤตกิรรมการใช้พลงังานของผูบ้รโิภค 
 เปลีย่นแปลง
•  รูปแบบการด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
 อาจเปลีย่นไป
•  นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมี 
 การเปลีย่นแปลงเพ่ือรกัษาความมัน่คง 
 ของระบบไฟฟ้า
• โครงสร ้างราคาค ่าไฟฟ ้าอาจจะ 
 เปลีย่นแปลงตามต้นทุน

• ศึกษาและประเมินความสามารถของการด�าเนินธุรกิจ 
 การใช้พลงังานทดแทน ทัง้ด้านบคุลากร งบประมาณ นโยบาย 
 และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
•  ศกึษาและตดิตามนโยบายด้านพลงังานทดแทนของประเทศ 
  ต่าง ๆ
•  ก�าหนดเป้าหมายการลงทุน และขยายฐานธุรกิจด้าน 
 พลงังานทดแทน
•  ศกึษาการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้มราคาของอปุกรณ์/  
 แบตเตอรีกั่กเก็บพลงังานไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
(Digital Transformation)

• พฤตกิรรมการใช้พลงังานของผูบ้รโิภค 
 เปลีย่นแปลง
• แผนการด�าเนินธุรกิจต้องมคีวามคล่องตวั  
 ยืดหยุ่น และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ของเทคโนโลยี
•  เทคโนโลยีเก่ียวกับ Data Mining,  
 Artificial Intelligence, Quantum 
 Computing สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  
 ท�าให้การโจมตีทางไซเบอร์เพ่ิมขึน้ เช่น 
 ท�าให้ข้อมลูรัว่ไหล เปลีย่นแปลงแก้ไข 
 ข ้อมูลโดยไม ่ได ้รับอนุญาต หรือ 
 โจรกรรมข้อมลู

• จดัอบรมเพ่ือการเพ่ิมพูนความรูด้้านเทคโนโลยี และเสรมิสร้าง 
 การตระหนักถึงความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แก่พนักงานทุกคนในองค์กร 
• เพ่ิมระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคาม รวมท้ังศึกษา 
 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
• ปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้สามารถตอบสนองเทคโนโลยี 
 ท่ีเปลีย่นแปลง
•  เพ่ิมเติมระบบการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติเพ่ือรองรับ 
 ความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจ 
•  ติดตามวิวัฒนาการและรูปแบบการโจมตีทางด้านไซเบอร์ 
 รวมถึงประเมนิประสทิธิภาพระบบการรกัษาความปลอดภัย 
 ของระบบสารสนเทศของบริษัท และระบบการเดินเครื่อง 
 ของโรงไฟฟ้าอย่างสม�า่เสมอ

5.	ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความย่ังยืนของบริษัทโดยอาจเป็น 
ทั้งโอกาสและอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นที่มีความส�าคัญที่อาจส่งผลกับบริษัท 
และอาจเป็นความเสี่ยงใหม่ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256366



LEGAL
DISPUTES ขอ้พิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 67



GENERAL  
INFORMATION AND 
OTHER SIGNIFICANT 
INFORMATION ขอ้มูลทั่วไปและ 

ขอ้มูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลของบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited

ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “CKP”

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ยังให้บรกิาร
งานที่ปรึกษาและบริหารอื่น ๆ 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 8,129,382,729 หุ้น
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 8,129,382,729 บาท

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นต่างด้าว ไม่เกินร้อยละ 49

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free Float)

ร้อยละ 23.81 
(ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563  
วันที่ 25 มิถุนายน 2563)

เว็บไซต์ www.ckpower.co.th

คณะกรรมการ directors@ckpower.co.th

เลขานุการบริษัท compliance@ckpower.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ นายธรรมขจร นันทพงษ์
เบอร์โทร: 02-691-9720-34 ต่อ 17035
ir@ckpower.co.th

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256368



ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

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

ประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้า

เลขทะเบียนบริษัท 0105547063036

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

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

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 61.33

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

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังน�้า

เลขทะเบียนวิสาหกิจ 01-00006090

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า เมืองอานุวง แขวงไซสมบูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

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

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คิดเป็นถือโดยบริษัทร้อยละ 46

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

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่น

เลขทะเบียนบริษัท 0105552021486

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 65

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 69



ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

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

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท 0105541054485

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 190 หมู่ 9 ต�าบลโคกไทย อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

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

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท หลวงพระบำง พำวเวอร์ จ�ำกัด 
ชื่อภาษาอังกฤษ Luang Prabang Power Company Limited
เรียกชื่อย่อว่า LPCL

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังน�้า 

เลขทะเบียนวิสาหกิจ 01-00021943

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ถนนโพนไซ บ้านโพนไซ เมืองไซเสดฐา นครหลวงเวียงจันทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า บนล�าน�้าโขง เเละบนพื้นที่ของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 4,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2,000 กีบ หรือ 7.711 บาท
เรียกช�าระเต็มมูลค่าเเล้ว
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 32,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 42

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

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังน�้า

เลขทะเบียนวิสาหกิจ 01-00013169

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า บนล�าน�้าโขง เเละบนพื้นที่ของแขวงไซยะบุรีและแขวงหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

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

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 37.5

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256370



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เชียงรำย โซล่ำร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Chiang Rai Solar Company Limited
เรียกชื่อย่อว่า CRS

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 ซีเคพี โซล่ำร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ CKP Solar Limited
เรียกชื่อย่อว่า CKP Solar

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

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 

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

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

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 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 71



ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เฮลิออส พำวเวอร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Helios Power Limited
เรียกชื่อย่อว่า Helios

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

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

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พำวเวอร์ จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Apollo Power Limited
เรียกชื่อย่อว่า Apollo

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

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
เรียกชื่อย่อว่า Sole

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

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 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256372



ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท วิส โซลิส จ�ำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Vis Solis Limited
เรียกชื่อย่อว่า Vis Solis

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

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 

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 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-264-0777 / 02-661-9190 
โทรสาร : 02-264-0789-90

ข้อมูลส�ำคัญอื่น

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่พบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ
• ส�าหรับปี 2563 บริษัทมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนท่ัวไป ดังนี้

หมายเหตุ : 1 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 4 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันก�าหนดช�าระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

ตรำสำรหนี้ที่เสนอขำยปี 2563 วันที่ออก วันครบก�ำหนด อำยุหุ้นกู้ มูลค่ำ
อัตรำ

ดอกเบี้ย
อันดับ
เครดิต

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 - Tranche 1 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 65 2 ปี 1,000  
ล้านบาท

2.31% 
ต่อปี

A- / คงที่

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 - Tranche 2 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 66 3 ปี 1,500  
ล้านบาท

2.62% 
ต่อปี

A- / คงที่

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 - Tranche 3 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 70 7 ปี 1,500  
 ล้านบาท1

3.76% 
ต่อปี

A- / คงที่

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 73



MANAGEMENT
AND CORPORATE
GOVERNANCE

ส�วนที่ 2
การจัดการเเละ
การกํากับดูเเลกิจการ



INFORMATION ON 
SECURITIES AND 
SHAREHOLDERS ขอ้มูลหลักทรพัย ์

และผูถ้ือหุ น้

จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 

1.	 	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	9,240,000,000	บาท	ประกอบด้วย	หุ้นสามัญ	จ�านวน	9,240,000,000	หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เรียกช�าระแล้ว	8,129,382,729	หุ้น	คิดเป็นเงิน	8,129,382,729	บาท	

2.	 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
ก)	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2563	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด	มีรายละเอียด	ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน) 	2,492,961,348 30.666

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

3 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 1,429,790,913 17.588

4 PT SOLE COMPANY LIMITED 200,000,000 2.460

5 นางสาวชเวศรา	พรพิบูลย์ 131,800,000 1.621

6
SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	
LIMITED

106,787,078 1.314

7 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 106,107,813 1.305

8 นายมิน	เธียรวร 70,000,000 0.861

9 นายสมบัติ	พานิชชีวะ 63,600,000 0.782

10 นายอุทัยพันธ์	จิรกุลพงศ์ธร 40,900,000 0.503

รวม 6,672,707,081 82.081

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 75



รายชื่อ ต�าแหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น

จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	
(โดยตนเองและคู่สมรส)

ประธานกรรมการบริหาร 5,000,000 0.062

ดร.จอน	วงศ์สวรรค์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 0.005

ดร.วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2,680 0.000

นายเดวิด	แวน	ดาว	
(โดยนิติบุคคลที่ถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ	30)1

กรรมการ 201,039,300 2.473

ดร.มชิาเอล	เอรคิ	เรดเดอร์	2 รองกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรม 170,000 0.002

รวม 206,611,980 2.542

หมายเหตุ	:	 1 ถือหุ้นผ่านบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	จ�านวน	1,039,300	หุ้น

   2	ถือหุ้นผ่านบริษัท	ไทยเอ็นวิดีอาร์	จ�ากัด

ข)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส�าคัญ

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน) 	2,492,961,348 30.666

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

3 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 1,429,790,913 17.588

รวม 5,953,512,190 73.234

สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float)
ข้อมูลผู้ถือหุ้น	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	วันท่ี	25	มิถุนายน	2563 
ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย	(Non-Strategic	Shareholders)	ร้อยละ	23.81	ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2563	มีกรรมการและผู้บริหารถือหุ้นบริษัท	จ�านวน	5	คน	ดังนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256376



ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	มหาศิริ	สยาม	จ�ากัด 	242,745,365 	14.33	

2 บริษัท	ช.การช่าง	โฮลดิ้ง	จ�ากัด 	181,787,530	 	10.73	

3 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 	117,743,888	 	6.95	

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

5 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 38,950,000	 2.30

6 UOB	KAY	HIAN	(HONG	KONG)	LIMITED	-	Client	Account	 31,185,300 1.84

7 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 27,834,105 1.64

8 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน) 22,051,900 1.30

9 กองทุนเปิด	ไทยพานิชย์หุ้นระยะยาวปันผล	70/30 20,455,400 1.21

10 กองทุนเปิด	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 19,705,100 1.16

รวม 788,506,800 46.54

•	 	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ล�าดับแรก	ณ	วันที่	3	กันยายน	2563	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	มิตซุย	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 	255,488,585	 	6.40	

5 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 	139,904,800	 	3.51	

6 นายมิน	เธียรวร 	80,000,000	 	2.01	

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

8 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED	 	40,911,900	 	1.03	

9 นายไพศาล	ชาติพิทักษ์ 											32,500,000 0.81

10 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 24,360,700 	0.61

รวม 3,186,385,485 79.87

หมายเหตุ
•	 	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ล�าดับแรก	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2563	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 77



•	 	บรษิทั	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	มผีูถ้อืหุน้	10	ล�าดบัแรก	ณ	วันที	่26	มถุินายน	2563	ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบยีน 
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	มีรายละเอียดดังนี้

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 1,205,839,759	 	7.89	

4 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 	815,356,075 	5.33	

5 ส�านักงานประกันสังคม 480,341,600 3.14

6 นายวิชัย	วชิรพงศ์ 369,888,857 2.42

7 STATE STREET EUROPE LIMITED 	305,512,331	 	2.00	

8 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 303,448,709	 	1.99	

9 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEE	LIMITED	 290,696,674 1.90

10 นายมิน	เธียรวร 	200,000,000	 	1.31

รวม 10,014,465,418 65.52

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก 
ก)	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(“SEAN”)

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น (%)

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

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

3 บริษัท	ชลาภัค	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด2 35,236.000 5.333

4 นายนพดล	อินทรลิบ 1 0.000

รวม 660,675,000 100.000

หมายเหตุ	:	 1	ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	วันที่	19	มีนาคม	2563	ทั้งนี้	ในปี	2563	SEAN	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

   2	จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส	(ประเทศบาฮามาส)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256378



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

ค)	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(“BIC”)

ง)	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(“BKC”)

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

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

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

หมายเหตุ	:	 1	ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	วันที่	19	มีนาคม	2563	ทั้งนี้	ในปี	2563	NN2	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

   2	จดทะเบียนใน	สปป.ลาว	และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

หมายเหตุ	:	 1	ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	วันที่	20	มีนาคม	2563	ทั้งนี้	ในปี	2563	BIC	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

หมายเหตุ	:	 1	ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	วันที่	18	มีนาคม	2563	ทั้งนี้	ในปี	2563	BKC	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

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

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

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

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

หมายเหตุ	:	 ณ	ปัจจุบัน	CKP	Solar	ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ	
   1	ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	วันที่	22	เมษายน	2563	ทั้งนี้	ในปี	2563	CKP	Solar	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

หมายเหตุ	:	 ณ	ปัจจุบัน	Helios	ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
   1	ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	วันที่	22	เมษายน	2563	ทั้งนี้	ในปี	2563	Helios	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

หมายเหตุ	:	 ณ	ปัจจุบัน	Apollo	ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
   1	ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	วันที่	22	เมษายน	2563	ทั้งนี้	ในปี	2563	Apollo	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256380



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

ฌ)	บริษัท	วิส	โซลิส	จ�ากัด	(“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

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

หมายเหตุ	:	 ณ	ปัจจุบัน	Sole	ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ		
   1	ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	วันที่	22	เมษายน	2563	ทั้งนี้	ในปี	2563	Sole	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

หมายเหตุ	:	 ณ	ปัจจุบัน	Vis	Solis	ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ	
   1	ข้อมูล	ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	วันที่	22	เมษายน	2563	ทั้งนี้	ในปี	2563	Vis	Solis	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (SHAREHOLDERS’ AGREEMENT)
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	บรษิทัไม่มข้ีอตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัในเรือ่งที่
มผีลกระทบต่อการออกหลกัทรพัย์และเสนอขายหลกัทรพัย์หรอืการบรหิารงานของบรษิทั			

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 81



เครื่องหมาย วันออกหุ้นกู้ วันครบก�าหนด อัตราดอกเบี้ย มูลค่าคงค้าง

CKP216A 18	มิ.ย.	2561 18	มิ.ย.	2564 ร้อยละ	2.56	ต่อปี 4,000	ล้านบาท

CKP286A1 18	มิ.ย.	2561 18	มิ.ย.	2571 ร้อยละ	4.06	ต่อปี 2,500	ล้านบาท

CKP22NA 25	พ.ย.	2563 25	พ.ย.	2565 ร้อยละ	2.31	ต่อปี 1,000	ล้านบาท

CKP23NA 25	พ.ย.	2563 25	พ.ย.	2566 ร้อยละ	2.62	ต่อปี 1,500	ล้านบาท

CKP27NA2 25	พ.ย.	2563 25	พ.ย.	2570 ร้อยละ	3.76	ต่อปี 1,500	ล้านบาท

ตั๋วแลกเงิน 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทไม่มีตั๋วแลกเงินคงค้าง

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้
1.		 	เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้	CKP216A	และ	CKP286A	มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส�าหรับการช�าระคืนหนี้เดิม	และ/หรือ	เป็นเงินลงทุน	

และ/หรือ	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
2.			 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้	CKP22NA	CKP23NA	และ	CKP27NA	มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส�าหรับช�าระคืนหุ้นกู้ที่จะครบก�าหนด 
ในไตรมาสที่สองของปี	2564	จ�านวนประมาณ	1,000-2,000	ล้านบาท	และ/หรือเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจ	จ�านวนประมาณ	1,000	-2,000	ล้านบาท	และ/หรอื	เพ่ือเป็นเงนิทนุหมนุเวียนในกิจการ	จ�านวนประมาณ	1,000	ล้านบาท 
โดยบริษัทคาดว่าจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม	2564

การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้และเงินคงเหลือ
1.		 	บริษัทใช้เงินจากการออกหุ้นกู้	CKP216A	และ	CKP286A	ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้	(รายครั้ง)	ของบริษัท	ครั้งที่	1/2561	ทั้งหมดแล้ว
2.		 	บริษัทใช้เงินจากการออกหุ้นกู้	CKP22NA	CKP23NA	และ	CKP27NA	ลงทุนในกิจการที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	จ�านวน	

2,000	ล้านบาท	และคงเหลอืเงนิจากการออกหุ้นกู้จ�านวน	2,000	ล้านบาท	โดยบรษิทัมแีผนท่ีจะใช้เงนิส่วนทีเ่หลอืตามวัตถุประสงค์ 
การใช้เงินและระยะเวลาการใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้	(รายครั้ง)	ของบริษัท	
ครั้งที่	1/2563

กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

ตราสารหนี ้

หุ้นกู้
ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2563	เมือ่วันท่ี	3	สงิหาคม	2563	มมีตอินุมตักิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้เป็นจ�านวนเงนิ 
คงค้างไม่เกิน	20,000	ล้านบาท	จากวงเงินเดิมไม่เกิน	10,000	ล้านบาท

ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด	5	ชุด	รวมมูลค่าคงค้างรวม	10,500	ล้านบาท	รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ	:	 1	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้	ณ	วันครบรอบ	5	ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้	หรือในวันก�าหนดช�าระดอกเบี้ยใด	ๆ	ภายหลังจากนั้น	

   2	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้	ณ	วันครบรอบ	4	ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้	หรือในวันก�าหนดช�าระดอกเบี้ยใด	ๆ	ภายหลังจากนั้น

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256382



ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เมื่อวันท่ี	9	เมษายน	2558	มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ 
ซือ้หุ้นสามญั	เพิ่มทุนของบริษัท	ครั้งที่	1	(CKP-W1)	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้	จ�านวน	1,870	ล้านหน่วย	โดยเสนอขายให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซื้อและช�าระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 
การถือหุ้น	(Rights	Offering)	ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิ	1	หน่วยต่อ	1	หุ้นสามัญเพ่ิมทุน	ในราคาใช้สิทธิ	6	บาทต่อหุ้น	โดย	CKP-W1	 
มีอายุ	5	ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย	ทั้งนี้สิทธิตาม	CKP-W1	ดังกล่าว	ได้สิ้นสุดแล้วในวันที่	28	พฤษภาคม	2563	

ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทไม่มีใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงค้าง

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิทั	หลงัหักภาษเีงนิได้
นิติบุคคลและทุนส�ารองตามท่ีกฎหมายก�าหนด	ทั้งน้ี	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท	แผนการลงทุน 
ความจ�าเป็นของการใช้เงินลงทุน	ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้	ปัจจัยและความเหมาะสมอ่ืน	ๆ	ในอนาคต	โดยเมื่อ 
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปีแล้ว	จะต้องน�าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่เป็นการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
สามารถจ่ายเงินปันผล	และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป	โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทย้อนหลัง	ดังนี้

ผลการด�าเนินงานที่รายงานในงบการเงิน
เฉพาะกิจการประจ�าปี  

2558 2559 2560 2561 25621 25632

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 0.05 0.15 0.04 0.03 0.07 0.08

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 0.0223 0.0600 0.0225 0.0280 0.0300 0.0350

เงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท) 164.35 442.20 165.83 206.36 243.884 284.53

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิส�าหรับปี	(ร้อยละ)3 51.16 40.37 57.89 85.69 42.81 45.65

หมายเหตุ	:	 1	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานปี	2562	แทนการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีในอัตราหุ้นละ	0.0300	บาท	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2563

   2		เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ในวันที่	22	เมษายน	2564	ทั้งน้ี	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่ม ี

ความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

   3	ค�านวณจากจ�านวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยก�าไรสุทธิต่อหุ้นที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจ�าปีนั้น

   4	ค�านวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียนช�าระแล้ว	(Basic	Paid-up	Shares)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	
ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัทย่อย	
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลทุนส�ารองตามที่กฎหมายก�าหนด	
และภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้	ทั้งนี้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว 
ของบริษทัย่อยจะขึน้อยู่กับกระแสเงนิสด	แผนการลงทุน	ความจ�าเป็น 
ของการใช้เงินลงทุน	ปัจจัยและความเหมาะสมอื่น	 ๆ	 โดย 
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ	และ
เสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นของบรษิทัน้ัน	ๆ 	อนุมติัในแต่ละปีเช่นกัน 
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ 

ของบริษัทย่อยมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่า
บรษิทัมกี�าไรและกระแสเงนิสดเพียงพอทีจ่ะสามารถจ่ายเงนิปันผล
รวมถึงได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ครบถ้วนแล้วและ 
ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น	ๆ	รับทราบในวาระ
การประชุมครั้งต่อไป	ทั้งน้ี	การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษัทย่อยมติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดย 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร	(ส�าหรบัการพิจารณาจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล)	หรอืท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทั	(ส�าหรบัการพิจารณา
จ่ายเงนิปันผลประจ�าปี)	ของบรษิทัแล้วแต่กรณี	บริษัทย่อยจึงจะ
ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติได้	

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 83



MANAGEMENT 
STRUCTURE โครงสรา้งการจดัการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง) และคณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการของบริษทัและบรษัิทย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการมอี�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการควบคุม
และบริหารจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม ผู ้ถือหุ้น 
ทีช่อบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดัระวงัรกัษา 
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีโครงสร้างการ
บริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้
 
โครงสร ้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย บุคคล 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทั 

มีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) แบ่งเป็น 
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
 ผู้จัดการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งคณะ 
•  กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 11 คน โดยเป็นกรรมการอสิระ 4 คน 
 (รวมประธานกรรมการ) คดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 หรอืร้อยละ 33  
 ของจ�านวนคณะกรรมการทั้งคณะ

 ทัง้นี ้การจดัโครงการสร้างกรรมการดงักล่าว ท�าให้เกิดการถ่วงดลุ 
 ในการออกเสียงและสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกรรมการ 
 ที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการ

เลขานุการบร�ษัท กรรมการผู�จัดการ แผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค�าตอบแทน

รองกรรมการผู�จัดการ
งานวางแผนธุรกิจ

รองกรรมการผู�จัดการ
งานว�ศวกรรม

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการ
สายการเง�น
และบัญชี

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการ

สายงานควบคุม
และกํากับดูแลธุรกิจ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการ

สายงานบร�หาร

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการ
สายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการ

สายงานสํานัก
กรรมการผู�จัดการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการ

สายงานว�ศวกรรม
เคร�่องกลและไฟฟ�า

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รองกรรมการผู�จัดการ
งานบร�หารองค�กร

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256384



รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง/วันเริ่มด�ารงต�าแหน่ง
จ�านวนครั้ง
การประชุม
ในปี 25631

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ ( 23 สิงหาคม 2555)
กรรมการอิสระ ( 23 สิงหาคม 2555)

8/8

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร ( 23 สิงหาคม 2555) 
กรรมการ ( 3 มิถุนายน 2554)

8/8

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ( 24 ธันวาคม 2561)
กรรมการอิสระ ( 24 ธันวาคม 2561)

7/8

นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (14 มกราคม 2556)
กรรมการ ( 26 กันยายน 2554)

8/8

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (23 สิงหาคม 2555)
กรรมการตรวจสอบ (23 สิงหาคม 2555)
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (14 มกราคม 2555)
กรรมการอิสระ (23 สิงหาคม 2555)

8/8

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการบริหาร (9 มิถุนายน 2558)
กรรมการ (9 เมษายน 2558)

8/8

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ (21 กุมภาพันธ์ 2562) 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (21 กุมภาพันธ์ 2562)
กรรมการอิสระ (21 กุมภาพันธ์ 2562)

8/8

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555)
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (14 มกราคม 2556) 
กรรมการ (24 มิถุนายน 2554)

8/8

นายแวน ฮวง ดาว2 กรรมการ (22 กันยายน 2559) 2/2

นายเดวิด แวน ดาว2 กรรมการ (1 มีนาคม 2563) 5/6

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555)
กรรมการ (23 สิงหาคม 2555)

6/8

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ (1 มีนาคม 2559) 8/8

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (1 กรกฎาคม 2558)
กรรมการ (3 มิถุนายน 2554)
กรรมการผู้จัดการ (1 กรกฎาคม 2558)
เลขานุการบริษัท (1 กรกฎาคม 2558)

8/8

รายชื่อคณะกรรมการและจ�านวนครั้งเข้าประชุม มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ:     รายละเอียดคุณสมบัติผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) 

       1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งประชุมทั้งหมด 

       2 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว  เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ 

     วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

ท้ังน้ี ในการประชุมคณะกรรมการก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพ่ือน�าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการในการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท ภาพรวมแนวโน้มผลการด�าเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการด�าเนินงาน
ที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นส�าคัญอื่น ๆ  เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตาม 
และรับทราบการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบายการบริหารงาน 
และกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ๆ ต่อไป

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 85



กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
1. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์  
 ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือ
2. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ หรือ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์  
 คนใดคนหน่ึงลงลายมอืชือ่ร่วมกับ นายปลวิ ตรวิีศวเวทย์ หรอื  
 นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ  
 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์  
 รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ
บรษิทัมนีโยบายแต่งต้ังกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวน
คณะกรรมการท้ังหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณา
คัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะค�านึงถึงข้อก�าหนด
ทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 
(และฉบับที่แก ้ไข) ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้ก�าหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
 ในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ 
 โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  
 พนกังาน ทีป่รกึษาท่ีได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ 
 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
 ล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม 
 ของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
 ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  
 บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ 
 ของบรษิทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ 
 อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 กบับรษิทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว ้นแต่จะได้พ้นจาก 
 การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่ม ี
 ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 ทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทั บรษิทัในเครอื 
 บริษัทร ่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ 
 ที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน 
 ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง  
 และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร 
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที ่
 จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจ 
 ควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรกัษา 
 ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
 ซึง่เป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ นอกจากนีแ้ล้วยังต้อง 
 สามารถแสดงความเหน็หรอืรายงานได้อย่างมอีสิระ ตามภารกิจ 
 ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะ 
 มาบบีบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม 
 ของบรษิทั หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง และไม่เป็นผูถื้อหุน้
 ที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงาน 
 สอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ 
 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 ก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง 
 การให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทาง 
 การเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท  
 บริษัทใหญ่ บริษัทย ่อย บริษัทร ่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  
 ผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย  
 ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิารวิชาชพีน้ันด้วย  
 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
 2 ปี ก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนั 
 ท่ีมีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย 
 ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น 
 เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ 
 บริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และ 
 เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
 ตามคุณสมบัติที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดทั้งส้ิน 4 คน  
จากกรรมการท้ังคณะ 12 คน (คดิเป็น 1 ใน 3 ของจ�านวนทัง้หมด) 
โดยมีรายชื่อดังนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256386



รายชื่อ ต�าแหน่ง

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ทั้งน้ี ในปี 2563 กรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นท้ังหมดของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ 
การให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

ประธานกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้อง 
ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วน
ได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
ด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
และการบริหารงานประจ�า โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที ่
ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการกับผูบ้รหิารอย่างชดัเจน และ
มีการถ่วงดุลอ�านาจการด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการท�าหน้าท่ี 
ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผูบ้รหิาร
ในระดับนโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัท 
ในด้านต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด โดย ดร.ทนง พิทยะ ซึง่ 
เป็นกรรมการอิสระและด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการของบรษิทั 
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบรษิทั และมปีระสบการณ์เป็นท่ียอมรบั ซึง่เป็น
ทีเ่ชือ่มัน่ว่าจะสามารถน�าพาบรษิทัไปสูค่วามส�าเรจ็ตามวิสยัทศัน์
และพันธกิจได้

การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งกรรมการซึง่เป็นผูม้คีณุสมบตัแิละไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด รวมถึงไม่มีลักษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีส�านักงาน 
ก.ล.ต. ก�าหนด กล่าวคือกรรมการต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และจะประกอบด้วยกรรมการอสิระในสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของกรรมการทัง้หมด ซึง่กรรมการไม่น้อยกว่าครึง่หนึง่ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากเหตอุืน่นอกจากถึงคราวที ่
ต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไป 
ด้วยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของกรรมการท่ียังเหลอือยู่ โดยบคุคลท่ีเข้า

เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ 
ทียั่งเหลอือยู่ของกรรมการท่ีตนแทน และการประชมุสามญัประจ�าปี 
ทุกครั้งให้กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งนานท่ีสุดออกจากต�าแหน่ง 
ในอัตรา 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อครบวาระ 
ด�ารงต�าแหน่งแล้วอาจได้รบัการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ได้อีกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ทีม่กีารแบ่งแยกระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบรหิารไว้อย่างชดัเจน 
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการบริษัทและ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ด�าเนินไปตาม 
วิสัยทัศน์และพันธะกิจภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์และ 
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นที่ชอบ 
ด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพ่ือบรรลุเป้าหมายของบริษัท 
อนัจะน�าพามาซึง่ประโยชน์แก่ผูถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั 
โดยกรรมการมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ 
 ที่ก�าหนดในกฎบัตรนี้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ  
 เมือ่มกีารพิจารณาลงมตใินเรือ่งหรอืรายการทีม่นียัส�าคญั โดย 
 รายการทีม่นัียส�าคญัให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในนโยบายควบคมุ 
 และกลไกการก�ากับดแูลกิจการท่ีบรษิทัเข้าไปลงทนุ (“Control 
  Policy”) และหมายความรวมถึง รายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป 
 ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส�าคัญ 
 ต่อบริษัท การพิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ารายการท่ี 
 เก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ 
 ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์การขยายโครงการลงทนุ 
 การก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการ (“Table of Authority”)
 และการก�าหนดนโยบายเพ่ือใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 87



 ทัง้นี ้การเข้าร่วมประชมุของกรรมการจะค�านงึถึงและปฏิบตัติาม 
 หลักเกณฑ์กับการขัดทางผลประโยชน์ Conflict of Interest 
  อย่างเคร่งครัด

 2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี 
 ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั 
  โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 และวาระการประชมุ รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาเป็น 
 การล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควรและต้องไม่น้อยไปกว่า 
 ระยะเวลาที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท
3. จดัให้มรีะบบการบญัช ีนโยบายบัญช ีและวิธีปฏบิติัทีม่นัียส�าคญั 
 เก่ียวกับการบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัช ี
 ท่ีมคีวามน่าเชือ่ถือได้ รวมท้ังดแูลให้มรีะบบการจดัเก็บเอกสาร 
 ทีท่�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 
  มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร 
 ความเสีย่งท่ีมปีระสทิธิภาพ
4. จดัให้มกีารท�างบการเงิน ณ วันสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั 
 ให้มคีวามถูกต้องเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงาน 
 ในรอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง 
 และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองโดยทัว่ไป โดยเลอืก 
 ใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสมและถือปฏบิติัสม�า่เสมอ ใช้ดลุยพินจิ 
 อย่างระมัดระวังในการจัดท�า รวมถึงก�าหนดให้การเปิดเผย 
 ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 พร้อมจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อน 
 ท่ีเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ
 
 ในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบเป็นผู ้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพรายงาน 
 ทางการเงิน และมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่าง 
 กาลของบริษัทเพื่อเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดให้มีรายงานประจ�าปีซึ่งแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ 
 ผลการด�าเนินงาน รายงานการเงิน ในรอบปีที่ผ ่านมา 
 ของคณะกรรมการเพ่ือเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น และใช้ประกอบ 
 การพิจารณาอนุมตัวิาระต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการประชมุสามญั 
 ผู้ถือหุ้นประจ�าปี
6.  ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�าเนินธุรกิจ 
 และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแล (Monitoring  
 and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิาร 
 ให้ตรงตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมถึงนโยบาย 
 แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รบัอนุมตัไิว้อย่างมปีระสทิธิภาพ
7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ  
 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ 
 ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

8. พิจารณาการเข้าท�ารายการประเภทต่าง ๆ  ตามขนาดรายการท่ี 
 ก�าหนดใน Table of Authority
9. พิจารณาอนมุตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลของบรษิทัและพิจารณา 
 อนุมตัจ่ิายเงนิปันผลประจ�าปีและระหว่างกาลของบรษิทัย่อย 
 ในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
  บรหิารมอี�านาจพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ของบริษัทย่อย
10. ก�ากับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตาม 
 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ 
 คณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
 แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ 
 การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ หรือกฎหมาย 
 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
11. พิจารณาแต่งตัง้หรอืเปลีย่นแปลงบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
 เ พ่ื อ เ ข ้ า รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ต ่ ง ตั้ ง เ ป ็ น ก ร ร ม ก า ร ใ น 
 บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
 ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร ่วมดังกล่าว รวมถึงบังคับใช้  
 Control Policy ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมน้ัน ๆ  เพ่ือแสดงว่า 
 บริษัทมีกลไกการก�ากับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร ่วม 
 ดังกล่าวได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท เพ่ือให ้
 เป็นไปตามทีก่�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยการบังคับใช้ Control Policy 
 กับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ได้แก่
 11.1  การควบคมุให้กรรมการผูแ้ทนของบรษิทัทีร่บัการแต่งตัง้ 
   ให ้ เข ้าด�ารงต�าแหน ่งกรรมการในบริษัทย ่อย 
   หรือบริษัทร่วมปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี 
   และความรับผิดชอบที่ได ้ก�าหนดไว้ ซึ่งรวมถึง 
   การปฏบิตัติามหลักเกณฑ์การท�ารายการได้มาหรือ 
   จ�าหน่ายไปหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตาม 
   ที่กฎหมายก�าหนดอย่างครบถ้วนถูกต้อง
 11.2     การติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ 
   บริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 
   ตามที่ได้รับอนุมัติอย่างต่อเนื่อง
 11.3    การติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
   เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ 
   ด�าเนนิงาน การท�ารายการระหว่างกัน และการได้มา 
   หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมีนัยส�าคัญแก่บริษัท 
   ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
12. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทตาม 
 หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีรวมถึงพิจารณาอนมุตันิโยบาย 
  จรรยาบรรณ กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ 
 ชุดย่อย โดยก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ 
  อย่างน้อยทุก 2 ปี และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยทุกปีหรือ 
 ตามความเหมาะสม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256388



13. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสม 
  รวมถึงการก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และค่าตอบแทน 
 ของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งดังกล่าว
14. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทั 
  รวมถึงการก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และค่าตอบแทน 
 ของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานกุารบรษิทั ท่ีแต่งตัง้ 
 ดงักล่าว
15. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพ่ือให้กรรมการใหม ่
 รับทราบความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อบทบาท หน้าที่  
 ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามแนวทางการก�ากับ 
 ดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจ 
 ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพ่ือเป็นการเตรียม 
 ความพร ้อมในการปฏิบัติหน ้า ท่ีกรรมการ และ/หรือ  
 กรรมการผู้แทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�าทุจริต 
 หรือขัดต่อหลักธรรมาภิบาล รวมถึงจัดให้มีระบบคุ้มครอง 
 ผู ้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวท่ีมีมาตรฐานและ 
 ปลอดภยั โดยบรษิทัจะจดัเก็บข้อร้องเรยีนหรอืเบาะแสดงักล่าว 
 เป็นความลับ ในขณะเดียวกันบริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
 การไต่สวนและพิจารณาบทลงโทษผู้ท่ีกระท�าผิดตามล�าดับ 
 ขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัด 
17. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการ 
 ชุดย่อย กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด 
 ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ 
 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ากับดูแลของคณะกรรมการ 
 บริษัท หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ 

 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรและภายในระยะเวลา 
 ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริษัท 
 อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบ 
 อ�านาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

  การมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท 
ในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท�าเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงาน 
การประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างชดัเจนรวมถึงระบขุอบเขต 
อ�านาจหน้าที่และระยะเวลา (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอ�านาจ 
ไว้อย่างชัดเจน

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการ 
 มอบอ�านาจท่ีท�าให้ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือ 
 บุคคลท่ีได้รับมอบอ�านาจ มีอ�านาจพิจารณาและอนุมัติ 
 รายการที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย  
 หรืออาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 
 ท่ีจะท�าขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติ 
 รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ 
 บริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกต ิ
 ท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งการเข้าท�ารายการดังกล่าว 
 ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่ก�าหนด 
 เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป 
 ซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ 
 คณะกรรมก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

คณะกรรมการชุดย่อย
จากอ�านาจตามกฎบัตรคณะกรรมการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือท�าหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัท 
ในด้านต่าง ๆ จ�านวน 4 คณะ ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริหาร	
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วย กรรมการทัง้สิน้ 5 คน โดยมรีายชือ่และจ�านวนการเข้าร่วมประชมุ ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25631

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร 16/16

นายชัยวัฒน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 16/16

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 16/16

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร 15/16

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

16/16

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

   1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 89



2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน โดยมรีายชือ่และจ�านวนการเข้าร่วมประชุม ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม ในปี 25631

ดร.จอน วงศ์สวรรค์2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

ดร.วิชาญ อร่ามวารกุีล กรรมการตรวจสอบ 4/4

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 4/4

หมายเหตุ:  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อครบวาระด�ารงต�าแหน่งแล้วอาจได้รับ 

   การพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีตามรายละเอียดหัวข้อ 

   การก�ากับดูแลกิจการ

   1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

   2 เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

3.	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการ 

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

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม ในปี 25631

นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

4/4

ดร.วิชาญ อร่ามวารกุีล กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

4/4

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

4/4

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

   ต�าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

   มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

   1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

4.		คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร 1 คน 

รวมทัง้สิน้ 3 คน โดยมรีายชือ่และจ�านวนการเข้าร่วมประชมุ ดงัน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม ในปี 25631

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3/3

นายประเสรฐิ  มรติตนะพร กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3/3

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3/3

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

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256390



คณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding company”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อย ได้แก่ 
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด (ซึ่งลงทุนอีกทอดหนึ่งใน บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จ�ากัด และ บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด 

ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องน�าเสนอการเข้าท�ารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือประกาศการได้มาจ�าหน่ายไป 
ของสินทรัพย์ รวมถึงรายการท่ีถือว่ามีสาระส�าคัญซึ่งเป็นรายการท่ีหากเข้าท�าแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงานของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั (แล้วแต่กรณี) 
เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการควบคมุและกลไกการก�ากับดแูลกิจการทีบ่รษิทัเข้าไปลงทนุของบรษิทั (Control Policy) ประกอบกฎบตัร 
คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั (รายละเอยีด Control Policy โปรดดูในหวัข้อการก�ากับดูแลกิจการ)

SEAN มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ�านวน 5 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25631

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

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 2/3

กรรมการบริหาร 3/3

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการ 2/2

นายแวน ฮวง ดาว2, 3 กรรมการ 0/1

กรรมการบริหาร 0/1

นายเดวิด แวน ดาว2, 3 กรรมการ 2/2

กรรมการบริหาร 2/2

	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	
(SouthEast Asia Energy Limited : SEAN)
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

01 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 91



หมายเหตุ :    รายละเอยีดคุณสมบตัผิูด้�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั บรษิทัย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบรษิทั

   1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด 

   2   กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 61.33 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

   3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายเดวิด แวน ดาว เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ และ  

     กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  

   4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายวิเศษ จูงวัฒนา เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ  

     กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทน นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง โดยให้การลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

     และการอนุมัติแต่งตั้งมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน SEAN
1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ 

ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ SEAN หรือ
2. นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์ หรอื นายณรงค์ แสงสรุยิะ หรอื นายประเสรฐิ มรติตนะพร หรอื นายวิเศษ จงูวัฒนา คนใดคนหน่ึง ลงลายมอืชือ่ 
 ร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของ SEAN

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25631

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค กรรมการ 2/3

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2, 4 กรรมการ 1/1

กรรมการบริหาร 1/1

กรรมการผู้จัดการ

นายวิเศษ จูงวัฒนา2, 4 กรรมการ 2/2

กรรมการบริหาร 2/2

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256392



NN2 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ�านวน 6 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	
(Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2)
บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการ 
ถือหุ ้นโดยอ ้อมของบริษัทใน NN2 ท่ีร ้อยละ 46 โดย NN2  
มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้า

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25631

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ 4/4

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 4/4 4/4

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ2 กรรมการ 4/4

นายณรงค์ แสงสุริยะ2 กรรมการ 4/4

กรรมการบริหาร 4/4

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 4/4

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 4/4

กรรมการบริหาร 4/4

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 4/4

กรรมการบริหาร 4/4

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการ 4/4

นายแวน ฮวง ดาว2, 3 กรรมการ 0/1

กรรมการบริหาร 0/1

นายเดวิด แวน ดาว2, 3 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค กรรมการ 3/4

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการ 2/4

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา5 กรรมการ 1/3

นายวงสะกุน ยิ่งยง5 กรรมการ 1/1

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2, 4 กรรมการ 1/1

กรรมการบริหาร 1/1

กรรมการผู้จัดการ

นายวิเศษ จูงวัฒนา2, 4 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

กรรมการผู้จัดการ

02 คณะกรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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หมายเหตุ :    รายละเอยีดคุณสมบตัผิูด้�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทับรษิทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบรษิทั

   1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด 

            2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ท่ีร้อยละ 46

                        3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายเดวิด แวน ดาว เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ และ 

      กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

               4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายวิเศษ จูงวัฒนา เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ  

      กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ โดยมผีลตัง้แต่วันท่ี 1 มนีาคม 2563 แทน นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ ซึง่ลาออกจากต�าแหน่ง เมือ่วันที ่29 กุมภาพันธ์ 2563 

   5 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายวงสะกุน ย่ิงยง เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ แทน  

      นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน NN2
1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ 
 ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ NN2 หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายวิเศษ จูงวัฒนาคนใดคนหน่ึง  
 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของ NN2 

บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
(“Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC”)
โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25631

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการ 4/4

นายค�าผุย จีราระรื่นศักดิ์2 กรรมการ 4/4

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2 กรรมการ 4/4

นายสมรชัย คุณรักษ์ กรรมการ 3/4

นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี2 กรรมการ 4/4

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :  รายละเอยีดคณุสมบตัผิูด้�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั บรษิทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั

  1 จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/จ�านวนครัง้ทัง้หมด 

  2 กรรมการผูแ้ทนจากบรษิทัใน BIC ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิทัใน BIC ท่ีร้อยละ 65

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันของ BIC
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ BIC

03

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256394



	บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	
(“Bangkhenchai Company Limited : BKC”)
 โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

BKC มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25631

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2 ประธานกรรมการ 6/6

นางสาวรุจิรา ช่วยบ�ารุง2 กรรมการ 6/6

นายวรท ศักดิ์สุจริต2, 4 กรรมการ 2/2

นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์2, 3 กรรมการ 1/1

กรรมการผู้จัดการ

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์4 กรรมการ 5/5

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :  รายละเอยีดคุณสมบตัผิูด้�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบรษิทั

  1 จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/จ�านวนครัง้ทัง้หมด 

  2 กรรมการผูแ้ทนจากบรษิทัใน BKC ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัใน BKC ท่ีร้อยละ 100

  3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ และ  

    รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายสมบติั ตรวิีศวเวทย์ ซึง่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยให้มผีลตัง้แต่วันท่ี 3 มกราคม 2563
  4 ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 เมือ่วันท่ี 18 มนีาคม 2563 มมีตอินุมตักิารพ้นต�าแหน่งจากการเป็นกรรมการของ นายวรท ศกัดิส์จุรติ โดยให้มผีลตัง้แต่ 

    วันทีท่ี่ประชมุมมีตอินมุตัิ

  

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน BKC
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ BKC

04

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

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

โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัมผีูบ้รหิารตามนยิามของประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งมีรายชื่อและต�าแหน่ง ดังนี้ 

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ

ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานส�านักกรรมการผู้จัดการ

นางสาวรุจิรา ช่วยบ�ารุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและก�ากับดูแลธุรกิจ

นายธิติพัฒน์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล

นายราเจช รัซดาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า

นางสาวเพ็ญพีรยา ความเพียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

หมายเหตุ: รายละเอียดคณุสมบัตผิูด้�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บรหิารของบรษิทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบรษิทั

ขอบเขต	อ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้จัดการ	
1. เป็นผู ้ก�ากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 ข้อบังคับการท�างานของบริษัท หากมีข ้อสงสัยให้เป ็น 
 ผู้วินิจฉัยหากมีเหตผุลความจ�าเป็นต้องแก้ไขระเบยีบให้เสนอ 
 คณะกรรมการอนมุตัิ
2. มีอ�านาจในการออกค�าสั่ง ก�าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ 
 วิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้  
 แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอ�านาจ 
 ช่วงน้ันด้วย
4.   ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกบัคณะกรรมการ 
 และรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพ่ือให้ผลการด�าเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมาย
5.  บริหารจัดการงานทุก ๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  
 และกลยุทธ์
6. ดแูลให้บคุลากรในฝ่ายต่าง ๆ  สามารถด�าเนินการให้สอดคล้อง 
 กับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการด�าเนินงานและผลประกอบการที่ดี  

 และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องเพ่ือให้ 
 องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด�าเนินงาน 
 โดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด�าเนินงานของ 
 บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัเข้าไปลงทนุ เพ่ือให้ม ี
 ผลประกอบการ ท่ีดีตามเป ้าหมาย และรายงานต ่อ 
 คณะกรรมการทกุไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรบัปรงุและพัฒนา 
 ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ท่ีดี โดยท�า 
 การศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสม 
 และครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. ควบคมุดแูลการด�าเนนิกิจการ และ/หรอื บรหิารงานประจ�าวัน 
 ของบริษัท
12. ด�าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  
 และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
 และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
13. จัดท�านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ 
 งบประมาณประจ�าปีของบรษิทั เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 บริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการ

ผู้บริหาร

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256396



ผู้บริหารบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน มีรายชื่อและต�าแหน่ง ดังนี้

บริษัทย่อย รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการผู้จัดการ

นายทศพร ทิพย์วรธรรม ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้า

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ

นายชุมพล เวสสบุตร ผู้จัดการโครงการ

นายเดชา จันทวี ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยตามข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2563  

   (แบบ 56-1) ของบรษิทั

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่3/2558 เมือ่วันท่ี 9 มถุินายน 2558 
มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ มีอ�านาจหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และฉบับท่ีแก้ไข) รวมทั้ง 
ให้ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัทดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดการประชุมและจัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม 
  คณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
 1.3 หนังสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุ้น 
 1.4 รายงานการมส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีรายงานโดยกรรมการและ 
  ผู้บริหารด�าเนินการอื่น ๆ
2.  ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์  
 และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
3. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท  
 ระเบียบที่เ ก่ียวข้อง และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
 รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
 หรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
 ต่อหน่วยงานก�ากับดูแล
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู ้ถือหุ ้น และหน่วยงานก�ากับดูแล 
 ที่เกี่ยวข้อง
6.  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็น 
 ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
ดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้การปฏิบตังิานของเลขานุการบรษิทัอยู่ใน 
รปูแบบของคณะท�างาน โดยมสีายงานควบคมุและก�ากับดแูลธุรกิจ 
ซึ่งควบคุมการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับดูแลและกฎหมาย 
ประกอบด้วย บคุคลท่ีจบการศกึษาด้านกฎหมายและด้านการบญัช ี
สนับสนุนการท�างานของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและครอบคลมุขอบเขตหน้าท่ีการท�างาน 
ของเลขานุการบริษัทตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 
มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการ
บริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�า
ปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

เลขานุการบริษัท

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 97



บรษิทัมหีลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น
พิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 
ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าท่ี 
 พิจารณากฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง 
 ผลการประเมนิตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา เพ่ือพิจารณา 
 ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน 
 ประจ�าต�าแหน่ง รางวัลประจ�าปี เพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุม 
 ผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาอนุมั ติต ่อไป โดยจะมีการทบทวน 
 อัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและ 
 ผลประกอบการของบริษัททุกปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2 (บาทต่อคน)

กรรมการ 300,000.00

กรรมการบริหาร 40,000.00

กรรมการตรวจสอบ 40,000.00

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 40,000.00

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 40,000.00

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการ

2. ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง 

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2 (บาทต่อคน)

ประธานกรรมการ 300,000.00

ประธานกรรมการบริหาร 100,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 100,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 100,000.00

หมายเหตุ:  1 บริษัทก�าหนดอัตราค่าตอบแทนนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

   2 บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งในปี 2563

2. ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  
 ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีท่ีผ่านมา  
 รวมถึงประสบการณ์  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากกรรมการ 
 แต่ละคน และอยู่ในระดบัทีส่ามารถจงูใจ และรกัษากรรมการ 
 ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ให้กับบรษิทั ตลอดจนผลประกอบการของบรษิทัและเงนิปันผล 
 ที่จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้น ประกอบกับพิจารณารายการส�ารวจ 
 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียง 
 กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร ่งใส 
 ง่ายต่อการเข้าใจ

  ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 อนุมัติ 
ค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
และรางวัลประจ�าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
256398



รางวัลประจ�าปี	2563

ต�าแหน่ง
จ�านวน

(คน)
รางวัลประจ�าปี
(บาทต่อคน)1,2

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ประธานกรรมการ 1 500,000.00 500,000.00

ประธานกรรมการบริหาร 1 300,000.00 300,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 200,000.00 200,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1 200,000.00 200,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 1 200,000.00 200,000.00

กรรมการและกรรมการชุดย่อย 5 200,000.00 1,000,000.00

กรรมการ 2 200,000.00 400,000.00

รวม 12 2,800,000.00

หมายเหตุ: 1 บริษัทจ่ายรางวัลประจ�าปีส�าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

      2 บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากต�าแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558-2563 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 25631

ค่าตอบแทน
กรรมการ2 4,607,410.96 4,700,000.00 4,700,000.00 4,623,913.04 4,700,000.00 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 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 7,500,000.00

หมายเหตุ:   1 บริษัทจะพิจารณารางวัลประจ�าปี 2563 ส�าหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

   2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558-2563 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

   3 บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจ�าปีโดยอ้างอิงตามผลการด�าเนินงานของบริษัทและอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเริ่มจ่ายรางวัลประจ�าป ี

     ส�าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

   4 บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจ�าปีตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2563
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวมทั้งสิ้น 7,500,000.00 บาท แบ่งเป็น  
 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 จ�านวน 4,700,000.00 บาท และรางวัลประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,800,000.00 บาท โดยมี 
 รายละเอียดดังนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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หน่วย : บาท

รายชือ่
กรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งปี 2563
รวม

ค่าตอบแทน
ประจ�า

ต�าแหน่ง 
ปี 25632

รางวลั
ประจ�าปี 
2562

รวมคณะ
กรรมการ

บรษัิท

คณะ
กรรมการ

บรหิาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ 
บรรษัทภิ

บาล
และบรหิาร 
ความเส่ียง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
ค่า

ตอบแทน
ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 300,000.00 - - - - 600,000.00 500,000.00 1,100,000.00

กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -

นายปลิว
ตรีวิศวเวทย์

ประธานกรรมการบริหาร - 100,000.00 - - - 400,000.00 300,000.00 700,000.00

กรรมการ 300,000.00 - - - -

ดร.จอน 
วงศ์สวรรค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 100,000.00 - - 400,000.00 200,000.00 600,000.00

กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -

นายณรงค์ 
แสงสุริยะ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

- - - 100,000.00 - 400,000.00 200,000.00 600,000.00

กรรมการ 300,000.00 - - - -

ดร.วิชาญ 
อร่ามวารีกุล

ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

- - - - 100,000.00 480,000.00 200,000.00 680,000.00

กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -

กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -

กรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

- - - 40,000.00 -

นายชัยวัฒน์ 
อุทัยวรรณ์

กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 200,000.00 540,000.00

กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -

ดร.ภัทรุตม์ 
ทรรทรานนท์  

กรรมการ 300,000.00 - - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00

กรรมการบริหาร - - 40,000.00 - -

กรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

- - - - 40,000.00

นายประเสริฐ 
มริตตนะพร

กรรมการ 300,000.00 - - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00

กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -

กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

- - - - 40,000.00

ดร. สุภามาส 
ตรีวิศวเวทย์

กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 200,000.00 540,000.00

กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -

นายแวน  
ฮวง ดาว3

กรรมการ 49,450.55 - - - - 49,450.55 200,000.00 249,450.55

นายเดวิด  
แวน ดาว3

กรรมการ 250,549.45 - - - - 250,549.45 - 250,549.45

นายวรพจน์  
อุชุไพบูลย์วงศ์

กรรมการ 300,000.00 - - - - 300,000.00 200,000.00 500,000.00

นายธนวัฒน์ 
ตรีวิศวเวทย์

กรรมการ 300,000.00 - - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00

กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -

กรรมการบรรษัทภิบาล 
และบริหารความเสี่ยง

- - - 40,000.00 -

รวม 3,900,000.00 260,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 4,700,000.00 2,800,000.00 7,500,000.00

หมายเหตุ: 1 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2563 เมือ่วันที ่3 สงิหาคม 2563 อนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ�าปี 2562 

     ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

   2 บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจ�าปีตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคน

   3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วันที ่4 กุมภาพันธ์ 2563 มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายเดวิด แวน ดาว เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยให้มผีลตัง้แต่ 

     วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
 - ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
ผู ้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท และภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
ผู้จัดการและน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ กรรมการผู ้ จัดการจะพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
ของรองกรรมการผู้จัดการตามท่ีคณะกรรมการบริหารก�าหนด 
หลกัเกณฑ์ไว้และน�าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารพิจารณา
อนุมัติ ส�าหรับต�าแหน่งต้ังแต่ระดับผู ้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ลงมาจะพิจารณาค่าตอบแทนโดยกรรมการผู ้จัดการ ทั้งนี ้
การปรับขึน้เงนิเดอืนประจ�าปีของพนักงานและผูบ้รหิารของบรษิทั
จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนุมตั ิโดยการปรบั
ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนด 
โดยบรษิทัมนีโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน	ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวัล
ประจ�าปี (โบนัส) มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ พิจารณาจากค่าตอบแทน 
 ระยะสั้น โดยน�าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  
 ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance  
 Appraisal) และสมรรถนะเชิงบริหาร (Management  
 Competency) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมนิผล และค่าตอบแทน 
 ระยะยาว พิจารณาโดยน�าผลการด�าเนินงานของบริษัท 
 ประกอบกับการน�าองค์กรสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ ์
 ของบริษัทตามที่ได้ก�าหนดไว้ 
-  ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมิน 
 ผลการปฏิบัติงาน KPIs ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 
 ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซึ่งเป็นไปตามท่ี 
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการก�าหนดร่วมกัน 
 โดยผู ้บริหารแต่ละต�าแหน่งจะมีตัวชี้ วัดการด�าเนินงาน 
 ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับ 
บริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน 
ในการก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมท่ีจะดูแลและรักษา 
ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์อ่ืน บรษิทัจดัให้มกีองทนุส�ารอง 
เล้ียงชีพส�าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยผู้บริหารและ 
พนักงานสามารถเลอืกจ่ายเงนิสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 
ของเงนิเดอืน และบรษิทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน 

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 9 คน 
ประกอบด้วย 
-  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จ�านวน 81,409,800.00 บาท
-  ค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์อืน่ จ�านวน 2,814,216.00 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
ในปี 2563 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(“SEAN”)
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ไม่มี เน่ืองจากคณะกรรมการ SEAN ด�ารงต�าแหน่ง 
   เป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ที่ประชุมผู้ถือหุ้น SEAN  
   มีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
   บริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในต�าแหน่งกรรมการ 
   และกรรมการบริหารของ NN2 เพียงต�าแหน่งเดียว
  2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   - ไม่มี -
  (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ในปี 2563 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กับผูบ้รหิาร ประกอบด้วย 
  1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
   ประกอบด ้วย เงินเดือนและรางวัลประจ�าป ี 
   จ�านวน 2,876,320.00  บาท
   2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
    จ�านวน 131,216.00 บาท ส�าหรบักองทนุส�ารองเลีย้งชพี 

โดยพนกังานและผูบ้รหิารสามารถเลอืกจ่ายเงนิสะสม
ในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงนิเดอืน และ SEAN 
จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทนุ

2.	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด	(“NN2”)
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NN2 ประจ�าปี 2563 เมื่อ 
   วันที่ 19 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน 
   ประจ�าต�าแหน่งของกรรมการปี 2563 ในวงเงิน 
   ไม่เกิน 5,220,000 บาท และรางวัลประจ�าปี 2562  
   ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งปี 2563 รวม 
ค่าตอบแทน 

ประจ�าต�าแหน่ง 
ปี 2563

รางวัล 
ประจ�าปี 
2562

รวม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริหาร

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

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

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

นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 400,000.00 1,020,000.00

กรรมการบริหาร - 120,000.00 - 200,000.00

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

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 400,000.00 1,020,000.00

กรรมการบริหาร - 120,000.00 - 200,000.00

นางสุนี รัชตมุทธา1 กรรมการ - - - 48,219.18 48,219.18

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์1 กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 351,780.82 651,780.82

นายแวน ฮวง ดาว2 กรรมการ 49,450.55 - 69,230.77 400,000.00 669,230.77

กรรมการบริหาร - 19,780.22 - 200,000.00

นายเดวิด แวน ดาว2 กรรมการ 250,549.45 - 350,769.23 - 350,769.23

กรรมการบริหาร - 100,219.78 - -

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

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

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา3 กรรมการ 197.283.00 - 197,283.000 400,000.00 597,283.00

นายวงสะกุน ยิ่งยง3 กรรมการ 102,717.00 - 102,717.00 - 102,717.00

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 400,000.00 1,020,000.00

กรรมการบริหาร - 120,000.00 - 200,000.00

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์4 กรรมการ 49,450.55 - 69,230.77 400,000.00 669,230.77

กรรมการบริหาร - 19,780.22 - 200,000.00

กรรมการผู้จัดการ - - - -

นายวิเศษ จูงวัฒนา4 กรรมการ 250,549.45 - 350,769.23 - 350,769.23

กรรมการบริหาร - 100,219.78 - -

กรรมการผู้จัดการ - - - -

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

หน่วย : บาท

หมายเหตุ:    รายละเอียดคุณสมบัติผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

   1 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง แทน นางสุนี รัชตมุทธา  

     ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายตอบแทนตามระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง

    2 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2563 เมือ่วันที ่20 กุมภาพันธ์ 2563 มมีตอินมุติัแต่งตัง้ นายเดวิด แวน ดาว เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

      โดยให้มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซึง่ลาออกจากต�าแหน่ง ทัง้นี ้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่ง
   3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายวงสะกุน ย่ิงยง เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ แทน  

     นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายตอบแทนตามระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง

   4 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่20 กุมภาพันธ์ 2563 มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายวิเศษ จงูวฒันา เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิาร 

     และกรรมการผูจ้ดัการ โดยให้มผีลตัง้แต่วันท่ี 1 มนีาคม 2563 แทน นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ ซึง่ลาออกจากต�าแหน่ง ท้ังนี ้พิจารณาจ่ายตอบแทนตามระยะเวลา 

     ท่ีด�ารงต�าแหน่ง

   ในปี 2563  NN2 ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   - ไม่มี -

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563102



 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  ในปี 2563 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร ประกอบด้วย
  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจ�าปี จ�านวน 12,789,540.00 บาท  
   2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   ไม่ม ีเนือ่งจาก NN2 เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึง่ไม่มกี�าหนดหลกัเกณฑ์ 
   เกี่ยวกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ดังนั้น NN2 จึงมิได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานและผู้บริหาร 

3.	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(“BIC”)
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
  1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
    ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น BIC ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง 

ของกรรมการปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท และรางวัลประจ�าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 990,000 บาท

   ในปี 2563 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน 

ประจ�าต�าแหน่ง
ปี 2563

รางวัลประจ�าปี
2562

รวม

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการ 360,000.00 270,000.00 630,000.00

นายค�าผุย จีราระรื่นศักดิ์ กรรมการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00

นายสมรชัย คุณรักษ์ กรรมการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00

นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00

รวม 1,320,000.00 990,000.00 2,310,000.00

หน่วย : บาท

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบัติผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

  2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   - ไม่มี -
 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  ในปี 2563 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารประกอบด้วย
  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจ�าปี จ�านวน 11,103,320.00 บาท  
  2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   จ�านวน 387,753.00 บาท ส�าหรับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตรา 
   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 103



4.	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด	(“BKC”)
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งของ 
   กรรมการปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท

   ในปี 2563 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน 

ประจ�าต�าแหน่ง
ปี 2563

รางวัลประจ�าปี
2562

รวม

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการ 60,000.00 - 60,000.00

นายวรท ศักดิ์สุจริต กรรมการ 12,786.89 - 12,786.89

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

นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ - - -

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการ และ 
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

58,852.46 - 58,852.46

รวม 191,639.94 - 191,639.94

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

                      1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ  

    และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ แทน นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์ ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563

  2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   - ไม่มี -
 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  ในปี 2563 BKC ไม่ได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนให้กับผูบ้รหิาร ทัง้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์อืน่

หน่วย : บาท

จ�านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนกังานระดบั
ต�่ากว่าผู้บริหารลงไปท้ังหมด 261 คน ซึ่งในจ�านวนดังกล่าวเป็น
พนกังานทีป่ฏบิตังิานให้กับบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถึงพนักงาน
ของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานให้กับบรษิทัย่อยผ่านสญัญารบัจ้างบรหิาร
งานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงาน จ�านวนทั้งสิ้น 199,449,258.00 บาท ซึ่งประกอบด้วย 

บุคลากร 

1. เงนิเดอืนทีพิ่จารณาจ่ายอ้างองิตามผลการปฏิบัตงิานของพนกังาน  
2 . เงินโบนัสที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการด�าเนินงาน 
 ของบริษัท 
3. เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบ 
 ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุน 
 ส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563104



บริษัท
จ�านวน

บุคลากร1 ค่าตอบแทน1

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน)

126 129,409,697.28

บรษัิท เซาท์อีสท์ เอเชยี 
เอนเนอร์จ ีจ�ากัด

4 1,423,156.09

บรษิทั ไฟฟ้าน�า้งึม 2 จ�ากัด 75 23,589,794.83

บริษัท บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

55 44,658,289.67

บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด 1 368,320.00

รวม 261 199,449,257.86

การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งมุ ่งให ้
การด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย 
เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีโปร่งใสและเน้นให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้น�าโปรแกรมบริหารงานบุคคล 
ที่เป็นมาตรฐานไปใช้กับบริษัทและบริษัทย่อยท้ังหมด เพ่ือให ้
การบรหิารทรพัยากรบคุคลเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและยังคง 
ใช้กลไกการดูแลการด�าเนินงานร่วมด้วยการให้บริการแบบ 
รวมศูนย์ปฏบิตักิาร (Shared Service Center) ซึง่เป็นการปฏบิตังิาน 
เสมอืนเป็นหน่วยงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว ท�าให้ 
บรษิทัสามารถก�าหนดวิธีการปฏบิตังิานให้มมีาตรฐาน มกีารแบ่งแยก 
หน้าที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นเทคนิคการ
บริหารท่ีสามารถสร้างความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของผูป้ฏบิตังิาน 
เพ่ือเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และท�าให ้
การบรหิารมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ นอกจากน้ี บรษิทัและบรษิทัย่อย 
ได้น�าระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน 
(Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วัดผลการปฏบิติังาน 
ร่วมกับการประเมินด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหาร
ของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิติังาน เพ่ือให้การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
มคีวามชดัเจน โปร่งใส ครอบคลมุและยังสามารถน�าผลการประเมนิ
ไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากรได้  บรษิทัให้ความส�าคัญกับทรพัยากร
บคุคลโดยมุง่เน้นพนักงานมส่ีวนร่วมในการน�าเสนอข้อเสนอแนะ
และพัฒนากระบวนการท�างานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ Kaizen เป็นเครือ่งมอื ประกอบกับการส่งเสรมิให้หวัหน้างาน 
ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและเป็นแบบอย่างที่ ดี บริษัทยังได ้
น�าผลการส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey)  
มาเป็นแนวทางส�าหรบัการก�าหนดกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงาน
ด้านทรัพยากรบคุคลและมกีารตดิตามผลอย่างเป็นรปูธรรม
ในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

ความตระหนกัรูแ้ละความเข้าใจต่อค่านิยมหลกัขององค์กรให้กับ
พนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย และส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่าง 
เป็นรูปธรรมและเข้าใจถึงความคาดหวังต่อสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะเชิงบริหารในบทบาทของตน 

ในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนกังานลาออก จ�านวน 12 คน 
ซึ่งการลาออกดังกล่าว ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ�านวนบุคลากร 
อย่างมีนัยส�าคัญ  อย่างไรก็ตามมีการเพ่ิมจ�านวนพนักงาน 
เพื่อรองรับการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี โดยเน้น 
ให้มีการบริหารจัดการก�าลังคนให้มีจ�านวนเหมาะสมและ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถ่ิน
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนรอบ ๆ
ได้รบัโอกาสการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชพี มคีวามมัน่คง
ด้านรายได้และเติบโตบริษัทอย่างยั่งยืน 

เน่ืองด้วยในปี 2563 มสีถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของพนักงานรวมถึงความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจและผลิต
ไฟฟ้าควบคูกั่นไป โดยบรษิทัได้มมีาตรการต่าง ๆ  เพ่ือป้องกันและ
รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) อย่างเป็นระบบ และสามารถบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  
ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบ
น้อยที่สุด ซึ่งทั้งหมดน้ีเกิดจากความร่วมมือจากท้ังผู ้บริหาร 
และพนักงานในการปฏบิตัติามมาตรการต่างๆ ของบรษิทั เป็นอย่างด ี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน 
ท้ังในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า และส่วนงานสนับสนุน 
พนักงานทกุคนเปรยีบเสมอืนกลไกในการขบัเคลือ่นบรษิทัให้เป็นไป 
ตามทิศทางท่ีฝ่ายบริหารก�าหนดไว้ อีกท้ังตระหนักว่าบริษัทและ
บริษัทย่อยมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งใน 
ด้านความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยุกต์ใช้ 
ในการปฏบิตังิานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจรยิธรรม และ
ส�านกึรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสงัคม 

1.	 การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	
 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรม 
 ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิความรูแ้ละทักษะในการปฏิบตังิาน ทัง้หลกัสตูร 
 ในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศ 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรท่ีบุคลากรมีความ 
 ต้องการที่จะพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบจากผู ้บริหาร 
 แต่ละสายงาน อีกทั้งบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงาน 

หมายเหตุ: 1 รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับต�่ากว่าผู้บริหารลงไป 
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 น�าเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการท�างาน 
 เพ่ือพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถได้ โดยบรษิทัได้ก�าหนด 
 วงเงินส�าหรับการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ ให้กับพนักงาน 
 เป็นรายปี โดยเฉลีย่ข้ันต�า่คนละ 10,000 บาท 

 บริษัทได้เป ิดโอกาสให้พนักงานได้เข ้าอบรมหลักสูตร 
 ต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู ้พิจารณา 
 ความเหมาะสมและน�าเสนอตามความจ�าเป็น เพ่ือพิจารณาจดัส่ง 
 พนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงาน 
 เข้ารับการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะน�ามา 
 ปรับใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรท่ีจ�าเป็นกับ 
 การท�างานของพนักงานแต่ละบรษิทัในเครอื ทัง้น้ี บรษิทัในเครอื 
 สามารถเสนอแผนการอบรมได้เช่นกัน ในปี 2563 บรษิทัได้จดั 
 อบรมสมัมนาให้ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั และบรษิทัย่อย 
 ได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เป็นจ�านวนช่ัวโมงเรียนทั้งส้ิน   
  10,939 ชั่วโมง ส�าหรับปี 2563 มีชั่วโมงในการอบรมเฉล่ีย 

ต่อคนคือ 37 ชั่วโมง ดังมีรายละเอียดหลักสูตรภายในและ
ภายนอก ดงัต่อไปน้ี 

    •  หลกัสตูรภายใน จ�านวน 4,722 ชัว่โมง โดยแบ่งได้ดังนี้
  - หลกัสตูร Core Program หรอืหลกัสตูรทีทุ่กคนจ�าเป็น 
   ต้องเข้ารบัการอบรมทกุคน ได้แก่  Core Value, Kaizen,  
   Outward Mindset, Outward Mindset for Leader 
      -  หลักสูตร Soft Skill เป ็นหลักสูตรที่ เ พ่ิมทักษะ

และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเฉพาะด้าน 
อาทิ Business Proposals and Report Writing, 
SAP, หลักสูตร Train the Trainer, Storytelling 
for Influence, Creative slide for Presentation, 
Personal Data Protection Act (PDPA), Thailand 
Sustainability Investment (THSI) และ Microsoft 
365 ให้กับพนักงานที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านอาทิ 
วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อ และบัญชี 

  - นอกจากนัน้บรษัิทยังให้ความส�าคัญในการให้พนักงาน 
   ได้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านในงานที่ท�าเพื่อเพิ่ม 
   ศักยภาพเชิงลึกในงานที่รับผิดชอบหรือ Functional  
   Training เช่น หลกัสตูรทบทวนการท�างานเก่ียวป่ันจัน่ 
    ข ้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  
   ข้อก�าหนดด้านคุณภาพ 9001:2015 การฝึกซ้อม 
   แผนปฏิบติัการจรงิภาคสนามกรณีท่อก๊าซรัว่ไหลตดิไป 
   ในพ้ืนทีท่ี่ก�าหนด เทคนิคการผจญเพลงิ ระบบมาตรฐาน 
   การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   ISO 45001:2018 การประเมินความเสี่ยงและ 
   โอกาสด้านความปลอดภัย First Aid และ CPR  
   Internal Audit 3 ระบบ (9001:2015, 14001:2015, 

    45001:2018) การฝึกซ้อมดบัเพลงิ และอพยพหนไีฟ
  -  อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายให้มี Knowledge sharing  
   ความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงานหรือพนักงานในบริษัท 
   ที่สนใจ ซึ่งเป็นการฝึกให้พนักงานสามารถถ่ายทอด 
   ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมหรือความรู้ท่ีเชี่ยวชาญ 
   ให้กับผูอ้ืน่ได้ อาทิเช่น Excel Advance, Fire Alarm  
   System, Super Admin 2020, งานเปลี่ยนแปลง 
   แผงโซล่าเซลล์และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ 
   แผงโซล่าเซลล์รุน่ใหม่ Ergonomics Crane Safety,  
    Basic Fire Fighting Training, Behavior Based 

Safety (BBS), Think Before Act, Emergency 
Plan : Fire, OSHE Target of 2020, COVID-19 
Plan : XPCL COVID-19 Emergency Plan XPCL, 
A Severe Epidemic of Dengue Safety Training 
Course fever in Lao PDR, Lesson Learning from 
Acident Case, Safety Regulation for Vehicle 
Driving in the XPCL Area, COVID-19 & Dengue 
Hemorrhagic Fever Situation การอบรมหลักสูตร 
Sustainability การอบรมหลักสูตรMicrosoft 365 
การอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act 
(PDPA) เป็นต้น

 •  หลกัสตูรภายนอก จ�านวน 6,058 ชัว่โมง อาทเิช่น หลกัสตูร     
   Leadership ส�าหรับ Manager, GM, AMD เเละ DMD 

จากสถาบัน SEAC ท่ีน�าหลักสูตร Leadership จาก 
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย หลกัสตูรทีใ่ห้พนกังาน
ระดับหัวหน้างานได้อบรมเทคนิคพ้ืนฐานของการบริหาร
ทมีงานเพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารทีม เช่น Growth 
Mindset, Emotional Intelligence, Step in for leader 
10 Skill, E3 : Empower, Engage, Execution, DISC 
รู้จักคนแต่ละประเภทในท่ีท�างาน, Design Thinking, 
Managing in a minute 

  นอกจากนั้นบริษัทยังได้ส่งพนักงานให้เข้ารับการอบรม 
  ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับงานประจ�าที่ท�าในแต่ละแผนก  
  รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้ทัน 
  ต่อการเปลีย่นแปลงในโลกปัจจบุนั อาทิเช่น HR Outlook  
  2020 : The Key challenges facing future of work,  
  เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการตรวจสอบไอท ี,พระราชบญัญัต ิ
  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: กระบวนการและแนวปฏิบัติ,  
  ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, กฎหมายคุ้มครอง 
  ข้อมลูส่วนบคุคล ส�าหรบังานตรวจสอบภายใน, พัฒนาการ 
   จัดท�ารายงานความย่ังยืนตามกรอบ Global Reporting 

Initiative (GRI) Standards Certified Training, 
การบญัชแีละการวางแผนภาษทีีถูกต้องส�าหรบัธุรกิจท่ัวไป, 
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Generator Control and Protection, การเตรยีมความพร้อม
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกส�าหรับบริษัทจดทะเบียน, 
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่
มผีลต่องบการเงนิ, The standard of Economic forum, 
หลกัสตูร จป.หวัหน้างาน เป็นต้น  

    •  บรษิทัมกีระบวนการติดตามการพัฒนาความรูข้องพนกังาน 
  ทีเ่ข้าร่วมอบอบรมและสมัมนาเพ่ือวดัประสทิธิภาพในการ 
  ปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอกจะต้อง 
  จัดท�าแบบสรุปหลังการอบรม (Training Summaries)  
  เพ่ือน�าความรู้ที่ได้จากการอบรม มาปรับปรุงการท�างาน 
  และต่อยอดการท�างาน โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้ติดตาม 
  ผลการปฏิบตัภิายหลงัการฝึกอบรม นอกจากน้ี พนกังานที่ 
  เข้าร่วมอบรมต้องน�าเน้ือหาความรูท่ี้ได้รบัจากการฝึกอบรม 
  กลบัมา Knowledge Sharing ในสายงานและการเผยแพร่ 
  เอกสารการฝึกอบรมในระบบ Share drive ของสายงาน 
 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ 
 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร  
 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน 
 ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน โดยพิจารณาหลกัสตูร  
 กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงานที่มี เ น้ือหาและ 
 รายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
  ทัง้ไทยและต่างประเทศ โดยปี 2563 กรรมการ ผูบ้รหิารและ 

เลขานุการบรษิทัได้เข้าร่วมอบรมและสมัมนา ดงัน้ี
 หลกัสตูรภายนอก จ�านวน 159 ชัว่โมง อาทเิช่น 
 -  Director Accreditation Program (DAP)
 -  The Standard Economic Forum-The world after  
  Covid-19 : How Thailand Wins is the Next  Normal
 -  Singularity U Virtual Summit Thailand 2020
 -  ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
  ทีม่ผีลต่องบการเงนิ 
 -  พัฒนาการจัดท�ารายงานความย่ังยืนตามกรอบ Global 
  Reporting Initiative (GRI)
 -  การเตรียมความพร้อมรายงานก๊าซเรือนกระจกส�าหรับ 
  บรษัิทจดทะเบยีน
 -  ระบบควบคมุภายในส�าหรบับรษิทั IPO
 -  การอบรมบญัชเีชงิปฏิบติัการ การรวมธุรกิจ
 -  การอบรมบญัชเีชงิปฏิบติัการ การจดัท�างบการเงนิรวม
 -  สร้างความเข้าใจและประเด็นหลกั TFRS for NPAEs ท้ังหมด
 -  Gallup Global Strengths Coach

2.		โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ	
 บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการ 
 ให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซึ่งการพิจารณาปรับโครงสร้าง 

 ดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงล�าดับ 
 ขั้นความเจริญก้าวหน้าของต�าแหน่งหน้าท่ีในสายงานแล้ว  
 ยังเป็นการส่งเสรมิพนักงานทีม่คีวามสามารถและศกัยภาพสงู 
 ที่ อาจพัฒนาขึ้ น สู่ระดับผู ้บริหาร  อีกทั้ ง  บริษัทและ 
 บริษัทย่อยได้น�าระบบ KPIs ซึ่งเป็นระบบสากลและเป็น 
 ทีย่อมรบัมาใช้ในการประเมนิผลการปฏิบตังิานของพนกังาน 
 ของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับ 
 การประเมินปัจจัยด้านความส�าเร็จของงาน ความประพฤติ  
 และศกัยภาพในการท�างานของพนักงาน เพ่ือเป็นอีกเครือ่งมอืหน่ึง 
 ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวัง 
 ให้สามารถพัฒนาบคุลากรของบรษิทัเป็นคนดทีีม่คีวามสามารถ 
 นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ 
  พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงาน 
 ข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้าง 
 ความมัน่ใจและโอกาสเติบโตในสายอาชพีให้กับพนกังาน

3.	 การก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	
 บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการด�าเนินงานท่ีต่อเน่ือง  
 เพ่ือให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน  
 และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานท่ี 
 ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหา 
 บุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายในองค์กร เพ่ือรับการพิจารณา 
 แต่งตัง้ทดแทน (Successor) ก่อนการรบัสมคัรจากภายนอก  
 ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ของพนักงาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ  
 และพฤติกรรมการท�างานของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัย 
 คัดเลือกบุคลากรขึ้นสู ่ระดับผู ้บริหาร และบรรจุในแผน 
 การสืบทอดต�าแหน่งโดยมีขั้นตอนการสรรหาตามล�าดับขั้น 
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลในการ 
 สรรหาบุคคลากรเตรียมพร้อมส�าหรับการสืบทอดต�าแหน่ง 
 ทีส่�าคญั และมอบทนุให้กับพนักงานทีม่ศีกัยภาพเพ่ือศกึษาต่อ 
 ระดบัปรญิญาเอกในสาขาทีข่าดแคลนผูเ้ชีย่วชาญ 
 ทั้งนี้ แผนการสืบทอดต�าแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ  
 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ - แผนการสบืทอดต�าแหน่ง

4.	 สภาพความปลอดภัยในการท�างาน
 บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้า 
 ได้ด�าเนนิการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการให้เป็นไปตามระบบ 
 บริหารงานคุณภาพ (ISO) เพ่ือให้โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีบริษัท 
 เข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และ 
 มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัย ตลอดจน 
 มีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโรงไฟฟ้า 
 ซึ่งโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรอง 
 ระบบบรหิารงานคณุภาพ กล่าวคอื 
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 - โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งึม 2 ของ บรษิทั ไฟฟ้าน�า้งมึ 2 จ�ากัด  
  ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งใบรับรอง 
  ดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและ 
  บ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2 ภายใต้ขอบเขตงาน 
   Electricity Generating and Distribute by Hydro  
  Power Plant และถือเป็นโรงไฟฟ้าแรกในต่างประเทศ 
  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ีผ่านการรับรอง  
  ISO 9001:2015
 - โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่นท่ี 1 เเละท่ี 2 ของ 
   บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ�ากัดผ่านการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด 
  ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 

5.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 บรษิทัและบรษิทัย่อยให้ความส�าคญัในการต่อต้านการทุจรติ 
 คอร์รัปชันในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้บรรจุ 
 แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขั้นตอนการ 
 ด�าเนินการต่าง ๆ  ในนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ (Corporate 
 Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไก 
 การก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) 
 อาทิ แนวทางการเก็บรกัษาและการใช้ข้อมลูภายใน นโยบาย 
 การท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
 ผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว แนวทางการพิจารณาเข้าท�า 
 รายการที่เก่ียวโยงกันประเภทต่าง ๆ ข้อก�าหนดเก่ียวกับ 
 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแส 
 ข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งน้ี บริษัทได้ 
 สื่อสารให้พนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทาง 
 ระบบอินทราเน็ต และข้อบังคับการท�างาน เพ่ือสร ้าง 
 การรบัรู ้และตระหนกัถึงความส�าคญัในการปฏบิตัติามกรอบ 
 จริยธรรมทางธุรกิจท่ีเหมาะสม รวมถึงได้เปิดเผยนโยบาย 
 ดงักล่าวต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบรษิทั เพ่ือความโปร่งใส 
 ตรวจสอบได้และเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์การต่อต้าน 
 การทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้าน 
 ทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบ 
 ต่อสงัคม - การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั

6.	 สวัสดิการพนักงาน
 บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงาน 
 ทั้งท่ีเป็นพนักงานประจ�าและลูกจ้างตามที่กฎหมายก�าหนด  
 โดยให ้พนักงานมีส ่วนร ่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 เก่ียวกับสวัสดกิารอกีทัง้ยังน�าเอาข้อเสนอแนะจากการส�ารวจ 
 ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) มาเป็น 

 แนวทางการออกแบบสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทเชื่อว่า 
 หากพนักงานมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงมีทัศนคติ 
 ที่ดีจะสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ บริษัท 
 ได้เริ่มมาตรการป้องกันด้านสุขภาพให้กับพนักงานโดย 
 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ และบี ให้กับ 
 พนักงานที่มีความเส่ียง และยังให้การสนับสนุนด้านกีฬา 
 และการออกก�าลังกายของพนักงานอย่างต่อเน่ืองเช่น  
 ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล

 บริษัทมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการ 
 อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามมาตรฐานกฎหมาย และ 
 หลักมนุษยธรรม รวมท้ัง จัดให้มีการเพ่ิมเติมผลประโยชน์ 
 เก้ือกูลให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลความส�าเร็จ 
 ของงานหรือตามท่ีบริษัทก�าหนดเป ็นคราว ๆ ไปตาม 
 ความเหมาะสม เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจ อีกทั้ง จัดให้มี 
 การทบทวนปรับเพ่ิมสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลง 
 ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสมและ 
 เปรียบเทียบการจัดสวัสดิการของบริษัทกับบริษัทอื่น ๆ 
 ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย 
 ไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานท่ีมนัียส�าคญั

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน 
บรษิทัได้มกีารก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานไว้อย่างชดัเจน 
โดยกรรมการผู ้จัดการจะพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและ 
การปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งจะพิจารณา 
จากปัจจยัต่าง ๆ ประกอบด้วยอตัราเงนิเดอืนและค่าจ้างท่ีสามารถ
แข่งขันกับตลาดแรงงานได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้าง
ของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับต�าแหน่ง เพ่ือให้พนักงาน
ได้รับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับต�าแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการปรับขึ้นเงินเดือน 
จะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน  
(Key Performance Indicator : KPIs) ซึง่จะใช้ในการประเมนิผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานของท้ังบริษัทและบริษัทย ่อย 
อย่างเป็นรปูธรรม ประกอบกับการประเมนิปัจจยัด้านความส�าเรจ็ 
ของงาน ความประพฤต ิและศกัยภาพในการท�างานของพนักงาน 
รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และขนาดใกล้เคยีงกัน ท้ังนี ้การบรหิารงานด้านทรพัยากรบคุคล
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ด�าเนินการตามจรรยาบรรณในการ 
ด�าเนนิธุรกิจ นโยบายการบรหิารงานบคุคล ตลอดจนจรรยาบรรณอืน่ ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี
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CORPORATE  
GOVERNANCE การก�ากับดูแลกิจการ 

สือ่สารเจตนารมณ์การด�าเนนิงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ 

คณะกรรมการได้มกีารก�าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ และกฎบตัร 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และการก�ากับดูแลกิจการ 
ของบรษิทั อกีทัง้ฝ่ายบรหิารได้มกีารออกแนวปฏิบตัใินเรือ่งต่าง ๆ  
ตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือเป็นเครื่องมือและขั้นตอนท่ีชัดเจน 
ในการด�าเนนิงานทีทุ่กหน่วยงานจะยึดถือปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 
รวมถึงได้สื่อสารและเผยแพร่นโยบาย จรรยาบรรณ และกฎบัตร 
ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆดังกล่าวเหล่าน้ัน ไปยังกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบั ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th และระบบ 
Intranet เพ่ือสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได ้
อย่างถูกต้องให้กับบุคลากรภายใน และทุกภาคส่วนภายนอก 
อันจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนต่อไป นอกจากน้ี 
บริษัทก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
และจรรยาบรรณ ทกุ 2 ปี และกฎบตัรทกุปี เพ่ือให้มคีวามเหมาะสม 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทอยู่เสมอ

ทั้งนี้ การด�าเนินการด้านก�ากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุม
เรื่องที่ส�าคัญตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์ท้ัง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ 
ต่อผู ้ ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู ้มีส ่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น (THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS)
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความเท่าเทียมกันในสิทธิ 
พ้ืนฐานต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู ้ถือหุ ้นรายย่อยและ 
นักลงทุนสถาบันโดยก�าหนดให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการ 
ได้รับส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิ 
ออกเสียงในที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีสิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ 
ต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไข 
ข้อบงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และ 
การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็น 
ปัจจัยส�าคญัท่ีแสดงให้เหน็ถึงการมรีะบบบรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริม 
ความส�าเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่ง 
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น 
และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูม้ส่ีวนได้เสยี และผูเ้ก่ียวข้อง 
ทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 
กิจการท่ีดีผ่านการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร 
และพนักงาน โดยก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
เพ่ือเสริมสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรมให้ท้ังองค์กรเคารพ 
ตระหนักถึงความส�าคัญและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการก�ากับ 
ดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 (“CG Principle”) 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 
ระเบียบปฏิบั ติของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุนตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับ 
ดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักการก�า กับ 
ดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”)  
เพ่ือให้บริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง 
มั่นคงและย่ังยืน

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบาย 
ต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวกับก�ากับดูแลกิจการเป ็นลายลักษณ์อักษร  
เพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบตัทิีช่ดัเจนขององค์กร และมคีวามโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงทีป่ระชุมคณะกรรมการได้มกีารทบทวน 
นโยบายจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ 
ต่าง ๆ ดงักล่าวให้มคีวามเหมาะสมและเป็นปัจจบัุนตามหลกัเกณฑ์ 
การก�ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปล่ียน 
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงการ 
ปฏิบัติตาม CG Code ของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยได้มีการ 
น�าหลกัการดงักล่าวมาปรบัใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับการด�าเนินงาน 
ของบริษัท (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ) รวมทั้งบริษัทได้เปิดเผย 
นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณ และ 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบรษิทัด้วยประสงค์ทีจ่ะ 

* โปรดดูข้อมูลเเละรายละเอียดของนโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตร เเละเเนวปฏิบัติ จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th/การก�ากับดูเเลกิจการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 109



นอกเหนือจากสทิธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บรษิทัยังได้ด�าเนนิการ 
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก 
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก ดังนี้

1.	 	การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของ
บริษัท

 -  บริษทัได้แจ้งก�าหนดการประชมุผูถื้อหุ้นและระเบยีบวาระ
การประชุมดังกล่าวรวมถึงวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (ถ้ามี) ล่วงหน้า 
ผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท
ทันทีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ

 -  บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  
หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุม
จะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมท่ีชัดเจน  
เอกสารประกอบระเบยีบวาระต่าง ๆ  พร้อมความเหน็ของ 
คณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบ 
ทีก่ระทรวงพาณิชย์ก�าหนด และรายชือ่ของกรรมการอสิระ 
เ พ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู ้ ถือหุ ้นสามารถเลือก 
ที่จะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุแทนได้ รวมท้ังแผนท่ีแสดง 
สถานท่ีการจดัประชมุ รวมถึงจดัให้มกีารเปิดเผยหนงัสอื
เชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ
ข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัท
จะจดัท�ารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง
และสมบรูณ์ ซึง่รวมถึงข้อซกัถามสอบถามทีเ่ป็นประโยชน์
จากผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนันับจากวันประชมุแล้วเสรจ็และ
น�าส่งรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวให้กับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาที่ก�าหนด พร้อมเผยแพร่ร่าง
รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสะดวก  
ท่ัวถึงและโปร่งใส อีกท้ังได้บันทึกบรรยากาศการประชุม 
ผูถื้อหุ้นบนเว็บไซต์ของบรษิทั เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ท่ีมไิด้เข้าร่วม 
ประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุม 
ผู้ถือหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน 

 -  บริษัทแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ผู ้ถือหุ้นจะต้องน�ามา
แสดงในวันประชุมในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
รักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง  
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น 

 -  บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม 
การประชุมผู ้ถือหุ ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะ

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ  
เพ่ือร่วมชีแ้จงหรอืตอบข้อซกัถามของผูถื้อหุน้ในทีป่ระชมุ
และเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ได้อย่างเตม็ท่ี ซึง่บรษิทัให้ความส�าคัญกับทุกข้อเสนอแนะ 
และน้อมรับเพ่ือประกอบการพิจารณาด�าเนินการ 
ตามสมควรต่อไป

 -  บรษิทัจดัท�าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (“แบบ 56-1”) 
รายงานประจ�าปี (“แบบ 56-2”) เป็น 2 ภาษา คอืภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างท่ัวถึง โดยได้น�าส่งแบบ 56-1 
ให้กับส�านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบก�าหนด 
ในวันที ่31 มนีาคมของแต่ละปี และน�าส่งรายงานประจ�าปี 
ในรูปแบบ QR Code ให้กับผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าก่อน 
ครบก�าหนดภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี 
โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญ
ประจ�าปีผู ้ถือหุ ้น พร้อมท้ังเปิดเผยรายงานประจ�าปี 
บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้น�าส่งในรูปแบบรูปเล่ม
ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจ�าป ี
ที่เป็นรูปเล่มด้วย เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น 
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการด�าเนินงานของบริษัทได้ 
อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

2.	 การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทก�าหนดสถานท่ีจัดประชุมท่ีส�านักงานใหญ่ของบริษัท

ซึ่งตั้งอยู ่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกและสามารถ 
เดนิทางมาร่วมประชมุได้จากหลากหลายเส้นทาง และจดัให้ม ี
การรับรองผู ้ถือหุ ้น ณ สถานท่ีประชุม อีกท้ังได้น�าระบบ 
การลงทะเบยีนคอมพิวเตอร์ทีส่ามารถประมวลผลทันททีีจ่บวาระ 
การประชุม ซึ่งท�าให้เกิดความสะดวกและสามารถตรวจสอบ
ผลคะแนนได้อย่างแม่นย�าและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มี
ที่ปรึกษากฎหมาย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการนับ
คะแนนและตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนน
ในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจ้ง
สัดส่วนคะแนนท่ีจะต้องได้รับเพ่ือให้วาระดังกล่าวผ่านการ 
อนุมัติ รวมถึงคะแนนจริงท่ีวาระนั้น ๆ ได้รับอย่างชัดเจน 
ภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม 
เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการนับคะแนนและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้ง 
เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่าง 
การประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวก
และมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง
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3.	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
  บริษัทแจ้งให้ผู ้ ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคล

เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัย์และบนเว็บไซต์ของบรษิทัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 เดอืนก่อนสิน้ปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมส่ีวนร่วม 
ในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

  นอกจากน้ี บริษัทได ้เป ิดช ่องทางให้ผู ้ ถือหุ ้นสอบถาม 
ผลการด�าเนนิงานหรอืขอรบัเอกสารต่าง ๆ  โดยตรงกับบรษิทัได้ 
ตลอดทั้งปีผ่านอีเมลของบริษัทที่ ir@ckpower.co.th ด้วย

การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (THE EQUAL 
TREATMENT FOR SHAREHOLDERS)
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ท้ังผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นคนไทยหรอืผูถื้อหุน้
ต่างชาต ิผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูถื้อหุน้รายย่อย ผ่านการด�าเนนิการ
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1.	 การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการ

ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเข้ารับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการด�าเนินการประชุมจะเป็นไป
ตามข้อบังคับบริษัทและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งจะ
มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม 
ที่ได ้น�าส่งให้กับผู ้ ถือหุ ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและ 
เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อน
เริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกท้ังบริษัทจัดให้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามล�าดับวาระการประชุมตามที่
ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียด 
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพ่ิมวาระการประชมุท่ีไม่ม ี
การแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความ
ส�าคัญท่ีผู ้ถือหุ ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ

2.	 	การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การบริหารงาน

  ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น การมีส่วนร่วม 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

3.	 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  คณะกรรมการได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน

โดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวท่ีเก่ียวข้อง 
กับข้อมูล รวมท้ังได้ก�าหนดบทลงโทษเก่ียวกับการเปิดเผย 
ข้อมูลของบริษัท หรือน�าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตนไว ้ในส ่วนที่ เ ก่ียวกับการป้องกันการน�าข ้อมูล 
ภายในไปใช ้ประโยชน์  รวมท้ังได้ให้ความรู ้และสร้าง 
ความตระหนักแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เก่ียวกับ 
ภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท 
ซึ่งได้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการย่ืนแบบรายงานจากรูปแบบ 
เอกสารเป็นการย่ืนแบบรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคล 
ท่ีกรรมการและผู้บริหารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ตลอดจน 
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ 
ส�านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจะมหีนงัสอืแจ้งงดเว้นการซือ้ขาย 
หลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันเปิดเผยงบการเงินไม่น้อยกว่า  
1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน 
ในแต่ละไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยง 
การซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ใน 
ช่วงเวลาดงักล่าว เพ่ือเป็นการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์การป้องกัน 
การน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังน้ี 
บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เก่ียวข้อง 
ของกรรมการและผู ้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจ�านวนการถือครองล่าสุด 
ต ่อ ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเสีย่งและคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือทราบทกุไตรมาสด้วย

4.	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
 - การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
   บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดท�า 

รายงานการมีส ่ วนได ้ เ สียโดยให ้ เป ิด เผยข ้อมูล 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น  
ทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพ่ือให้
กรรมการมีข ้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�า
รายการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดย
เลขานกุารบรษิทัเป็นผูเ้ก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยี
ที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว
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 - การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
   คณะกรรมการมนีโยบายห้ามกรรมการและผูบ้รหิารซึง่เป็น

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกันหรอืมส่ีวนได้เสยีกับวาระการประชมุ 
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ โดย
ให้อยู่ร่วมการประชมุเพียงเพ่ือน�าเสนอข้อมลูเท่าน้ัน ทัง้นี้ 
การพิจารณาการมส่ีวนได้เสยีหรอืเป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 
พิจารณาจากแบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับ
ข้อเท็จจริง เพื่อด�าเนินการตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
อย่างแท้จริง

5.	 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  บรษิทัมกีารก�าหนดแนวปฏิบติัด้านการเข้าท�ารายการระหว่างกัน 

โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการพิจารณา 
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยสรุปได้ดังนี้

 -  รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมี
เง่ือนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถค�านวณ 
ได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

   เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถ 
ค�านวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงไม่มีการ
จ�ากัดมูลค่าการเข้าท�ารายการ เพ่ือให้การท�ารายการ 
ดังกล่าวที่แม้มีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดย 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยถูกต้อง ซึ่งท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทได ้มีมติอนุมัติ ในหลักการ 
ให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ
ฝ่ายบรหิาร (แล้วแต่กรณี) มอี�านาจพิจารณาอนมุตัเิข้าท�า 
รายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมี
เงือ่นไขการค้าทัว่ไปได้ เพ่ือเป็นไปตามหนังสอืส�านกังาน 
ก.ล.ต. ที ่กลต.จ.(ว) 38/2551 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2551 
เรื่องค�าแนะน�าในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1)  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

   ท้ังนี้ต้องรายงานการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกันต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพ่ือรบัทราบ 
ในการประชุมครั้งต่อไป

 - รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่น ๆ
   บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณา

กลั่นกรองเพ่ือเสนอรายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวเข้าสู ่
ท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา
ความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับ
จากการเข้าท�ารายการดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมตัหิรอืน�าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์เรือ่งขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

   ทัง้นี ้กรรมการทีเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันหรอืมส่ีวนได้เสยี 
ในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หรอืคณะกรรมการบรษิทัในวาระท่ีมกีารพิจารณาดงักล่าว 
โดยบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท�ารายการตาม 
หลักเกณฑ์ประกาศท้ังสองฉบับดังกล่าว พร้อมเปิดเผย 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท

การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (THE ROLE OF 
STAKEHOLDERS)
บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
ทั้งภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ 
บริษัทย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหน้ี  
สถาบนัการเงนิ ผูใ้ห้กู ้ชมุชนใกล้เคยีงโรงไฟฟ้า และสงัคมส่วนรวม 
โดยถือปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมท้ังสามารถ 
ตดิต่อสอบถามหรอืแจ้งร้องเรยีนต่อกรรมการ หรอืเลขานุการบรษิทั 
โดยตรงผ่านทางอีเมลของท้ังสองช่องทางท่ีบริษัทเปิดเผยไว้บน 
เว็บไซต์ของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมลูโดยบรษิทัมกีาร 
ดแูลสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยี ตามทีเ่ปิดเผยในนโยบาย จรรยาบรรณ 
และแนวปฏิบตั ิตามท่ีเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บรษิทั ดงัน้ี

1.	 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้ถือหุ้น
  บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ีมี 

หน้าที่ในการสร้างผลก�าไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดี 
และต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
ควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมท่ีจะต้อง 
ด�าเนนิธุรกิจด้วยส�านึกรบัผดิชอบ เพ่ือเป็นองค์กรทีม่กีารเตบิโต 
ทีย่ั่งยืน บรษิทัจงึก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการท่ีค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนและ 
ถูกต้องประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจน 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการ 
ด�าเนนิงานของบรษิทัผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้ตลอดเวลา รวมทัง้ 
ก�ากับดแูลให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายเก่ียวกับผูถื้อหุน้ในการ
ปกป้องสทิธิขัน้พ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ และการไม่กระท�าการใด ๆ  
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
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	 พนักงาน	
  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานทุกคนใน

บริษัท ซึ่งเป็นกลจักรส�าคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให ้
สามารถพัฒนาและด�าเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่าง
ย่ังยืนได้ในอนาคต โดยก�ากับให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย 
การบรหิารงานบคุคล และจรรยาบรรณผูบ้รหิารและพนกังาน
ตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทยังมุ ่งเน้น 
ในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะ 
ด้านต่าง ๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแล
ด้านชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท�างานของพนักงาน  
ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในส�านักงานใหญ่และบริเวณ 
โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 (1) การสรรหาและการว่าจ้าง
   บริษัทใช ้ ระบบสรรหาบุคลากรที่ เป ็นมาตรฐาน

หลากหลายช่องทางเพ่ือสรรหาบุคลากรให้มีความ 
เหมาะสมกับแต่ละต�าแหน่งให้มากทีส่ดุ พร้อมการปลกูฝัง 
ค่านยิมทีด่ขีององค์กรผ่านการสือ่สารทีช่ดัเจนอย่างทัว่ถึง 
และต่อเนื่องในช่องทางต่าง ๆ

 (2) โครงสร้างและการประเมินผล
   แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผล 

ท่ีเป็นมาตรฐาน แต่เน่ืองด้วยธุรกิจท่ีบริษัทเข้าลงทุน 
ทยอยเป ิดการ เดิน เครื่ อ ง เชิ งพาณิชย ์ส ่ งผลให ้ 
บ ริ ษั ท มี ก า ร ข ย า ย ข อ บ เ ข ต ก า ร ด� า เ นิ น ง า น 
ในช ่วง ท่ีผ ่านมา เ พ่ือให ้บริษัทมี โครงสร ้าง การ 
ประเมินผลที่ เป ็นมาตรฐานและสามารถก�าหนด
โครงสร้างด้านบุคลากรและต�าแหน่งงานของบริษัท 
ในแต่ละบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง 
โยกย้าย ให้บ�าเหน็จรางวัล มีความโปร่งใสเหมาะสม 
แก่พนักงานตามศักยภาพการท�างานและพิจารณาจาก 
ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน รวมทั้ง
บริษัทได้น�าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ
ดชันีชีวั้ดผลส�าเรจ็ (Key Performance Indicator: “KPI”) 
มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลพนักงาน 
ซึง่บริษทัเชือ่มัน่ว่าระบบการวัดผลทีม่คีวามชดัเจนจะเป็น 
แรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเอง 
ในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

 (3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
   บริษัทก�าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงาน 

ทุกระดบัอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏบิตังิาน 
และประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานควบคู่กับ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัท ประเมินตามความรู้ความ 
สามารถและผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคน 

โดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทน 
พนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ นอกจากน้ี 
บริษัทได้ก�าหนดสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ 
เช่น กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล 
ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และตรวจสุขภาพประจ�าปี 
ในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน ชุดเครื่องแบบส�าหรับ 
พนักงาน เป็นต้น

 (4)  การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู ้ที่ เ ก่ียวข ้องกับ 
การปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม

   บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
โดยจัดให ้พนักงานทุกระดับเข ้ารับการฝ ึกอบรม 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งหลักสูตรพัฒนาด้าน 
เทคนิควิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอื่น ๆ  
ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี 
บริษัทยังเป ิดโอกาสให้พนักงานน�าเสนอหลักสูตร 
ที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพ่ือรับการพิจารณาอนุมัติ
จัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามอัตรางบประมาณ
การฝึกอบรมประจ�าปีของพนักงาน รวมถึงบริษัทยังให้
ความส�าคัญกับการสร้างส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม 
องค์กรท่ีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของบริษัทร ่วมกันเอื้อเฟื ้อ ช ่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และมีความเคารพผู ้อาวุโส และสิทธิของกันและกัน 
ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงาน
คุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและน�้าหน่ึง 
ใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย 

   ทัง้นี ้การอบรมพัฒนาความรูพ้นกังานปรากฏรายละเอยีด 
อยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากร-การพัฒนา 
ขดีความสามารถในการปฏบิติังาน 

 (5)  สภาพแวดล ้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย 
ในการท�างาน

   บริษัทค�านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการ
ท�างานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยทั้งที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในส�านักงานและโรงไฟฟ้าต่าง ๆ โดยบริษัท
ได้มีการก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและ 
ชีวอนามัยในการท�างาน รวมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการท�างาน ตลอดจน 
ปรับปรุงสภาพการท�างานและสิ่งแวดล้อมในการ 
ท�างานอย่างสม�า่เสมอตามหลกัเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ 
ด้านความปลอดภยัทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
นอกจากน้ี จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับ
พนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับพนักงาน 
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ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส�านักงานและพ้ืนที่โรงไฟฟ้าทุกปี  
อีกทั้งก�าหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อน 
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพ 
พลานามัยท่ีสมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที ่
ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ีและบริษัทยังส่งเสริมให ้
พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพร่างกายที่ ถูก
ต้อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ีบริษัทยึดมั่นปฏิบัติ 
ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเคารพใน 
ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่น�าข้อมูลส่วนตัว เช่น 
เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาลประวัติครอบครัว 
ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่
เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง
ตามบทบังคับของกฎหมาย ซึ่งจะท�าให้พนักงานมั่นใจ
ได้ว ่าข ้อมูลส่วนตัวที่ให ้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผย  
โดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพ่ือประโยชน  ์
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น

   ทั้งน้ี รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย 
ในการท�างานเเละมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในหัวข้อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 (6) การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์
   บริษัทมุ ่งเน้นให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ต้องปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัิ 
ของบริษทัหรอืบรษิทัย่อยอย่างเคร่งครดั โดยประกาศและ 
เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Policy: “CG Policy”) เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ่งหวังในการปฏิบัติงาน และ 
การประพฤตตินของพนกังาน รวมถึงคูม่อืการปฏิบตังิาน 
(“Operate Manual”) ของทุกหน่วยงานที่ได้มีการจัดท�า 
เป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในระบบ Intranet 
ของบริษัทเพ่ือให้พนักงานรับทราบและน�าไปปฏิบัติ 
พร้อมมีการก�าชับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงาน
ทุกระดับละเว้นการกระท�าท่ีสุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายท่ีจะ
ผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง 
ตลอดจนป้องกันการละเมดิลขิสทิธ์ิ หรอืทรพัย์สนิทางปัญญา 
ทัง้โดยเจตนาหรอืไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสรมิให้ใช้แนวทาง 
การด�าเนินงานและปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตไม่เก่ียวข้อง 
ต่อการทุจรติในหน้าท่ี นอกจากน้ีบรษิทัได้ก�าหนดแนวทาง 
การลงโทษกรณีที่สอบสวนพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการ 
กระท�าผิด เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจาตักเตือนเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร พักงาน และเชญิออกจากงาน โดยพิจารณา 
จ่ายเงนิชดเชยตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเป็นธรรม

	 เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้
  บริษัทให้ความส�าคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุม
ดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้
แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี/้สถาบนัการเงนิผูใ้ห้กู้ ตลอดจนมกีารเปิดเผย 
รายงานการด�าเนินการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
โปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหน้ี/สถาบนั 
การเงินผู้ให้กู้ โดยท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยช�าระหน้ี 
ตรงตามก�าหนดเวลาและไม่มีการช�าระหน้ีล่าช้าหรือผิดนัด
ช�าระหน้ี ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการช�าระหนี้
แต่อย่างใด ซึง่สามารถสร้างความมัน่ใจให้กับสถาบนัการเงนิ 
ผูใ้ห้กู้ท่ีให้การสนับสนนุโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  ของบรษิทัถึงเสถียรภาพ
ด้านการเงนิของบรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัในเครอื

	 คู่แข่งทางการค้า
  บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีเสมอภาคและ

โปร่งใส โดยด�าเนินธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้องตาม
กฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
รวมถึงรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและ
หลกีเลีย่งวิธีการไม่สจุรติใด ๆ  เพ่ือท�าลายคูแ่ข่งขันทางการค้า 
โดยมแีนวทางการด�าเนินการตามจรรยาบรรณคู่ค้า ซึง่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท

	 ลูกค้า	และคู่ค้า
  เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 

Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังน�้า พลังแสงอาทิตย์ และระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังน้ัน 
ลกูค้าโดยตรงของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมท่ีบรษิทัเข้าถือหุน้  
คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (“กฟภ.”) ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัผูร้บัซือ้ 
ไฟฟ้าและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังน้ัน 
ภาคประชาชนจงึเป็นลกูค้าโดยอ้อมของบรษิทั บรษิทัจงึเลง็เหน็ 
ถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้า 
ทีม่ัน่คงและมเีสถียรภาพ นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�า
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมี
การด�าเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบาย
และด�าเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทท่ีเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพ่ือควบคุม
ให้มีผลการด�าเนินงานที่ดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับคู่ค้าได้ 
เต็มประสิทธิภาพ สม�่าเสมอ และเป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้า รวมทั้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อไฟฟ้า  
บริษัทได้รับผลการประเมินในระดับดี และดีเย่ียมต่อเน่ือง 
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ณ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทเข ้าลงทุนผ่านการรับรอง 
มาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความส�าคัญของนโยบาย
ปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐท่ีจะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิต
จากเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
ทดแทนมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองถึงความมั่นคงด้าน 
พลังงานของชุมชน สังคม และประเทศให้มีความย่ังยืน 
สืบต่อไป

  นอกจากการให้ความส�าคัญกับลูกค้าแล้ว บริษัทและ
บริษัทย่อยยังให้ความส�าคัญกับคู่ค้า โดยปฏิบัติงานภายใต้ 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า และ
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ
บริษัทมีสาระส�าคัญดังนี้

 1.  จัดซื้อจัดจ้างโดยค�านึงถึงคุณภาพ ราคา ปริมาณ การ 
ให้บริการ และความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยให้ 
ความส�าคัญทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล

 2.  จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
รวมท้ังปฏิบัติตามระเบียบข้อก�าหนดและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง

 3.  จัดท�าขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างท่ีเป็นธรรมและ 
ให้ความเสมอภาคกับทุกภาคส่วน

 4.  คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และค�านึงถึงการใช้แรงงาน
ตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นล�าดับแรก

 5.  ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรหมุนเวียนและ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับการ
รับรองฉลากเขียว เป็นต้น

  ทั้งนี้ การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ปรากฏรายละเอียด
อยู่ในหัวข้อความรบัผดิชอบต่อสงัคม-การประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม

	 ชุมชนและสังคม
  บริษัทส�านึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาท

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็น 
หน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหน้าท่ีต้องด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึก 
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาองค์กรย่ังยืน 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงก�าหนดนโยบาย 
การด�าเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลายเพ่ือเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศ และมุ ่งเน้น 

โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมพร้อมทุ่มเทปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มที่เพ่ือประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศ
ด้วยมุง่หวงัเป็นกลจกัรหนึง่ท่ีจะเป็นแรงขบัเคลือ่นและพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป 

  นอกจากการค�านึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังค�านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า 
ต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนและในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาของชมุชนและปลกูฝังส�านึกการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและจิตสาธารณะ 

  ท้ังนี้กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม-กิจกรรมเพ่ือสังคมที่บริษัทได้ 
ร่วมสนับสนุน

2.	 การด�าเนินการเพือ่รกัษาสทิธแิละบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสยี
  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ ่ ายอย ่ า ง เท ่ า เ ทียม กัน  จึ ง ได ้ จั ด ให ้มี ช ่ อ งทาง 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร ้องเรียน (“Whistleblower”) 
ถึงการไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ การกระท�าผดิกฎหมาย พฤตกิรรม
ที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของ 
บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่องของระบบ 
ควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและมีผู้ส่วนได้เสียอื่น รวมทั้ง
มกีลไกในการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส โดยการก�าหนดแนวทาง
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 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 : ผู้บริหารและคณะกรรมการแต่งต้ัง 

คณะท�างานเพ่ือรวบรวมรายละเอยีด พิจารณาตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นและก�าหนดวิธีการที่ เหมาะสม 
ในการจัดการในแต่ละเรื่อง

 2.3  การรายงานผล : เลขานกุารบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบและ
รายงานผู้มีส่วนได้เสียต่อไป
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  ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูล 
ข้อร้องเรียนเป็นความลับ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
แนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย นโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการซ่ึงเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทและ 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดไว ้บนเว็บไซต์ 
www.ckpower.co.th ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” 
หัวข้อย่อย “ค�าประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต” 
และ “ช่องทางการร้องเรยีน และกระบวนการจดัการข้อร้องเรยีน 
” ซึ่งข้อมูลร้องเรียน และแจ้งเบาะแส บริษัทจะมีการจ�ากัด 
กลุ่มผู้รับทราบข้อมูล และเปิดเผยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน 
เพ่ือสร้างความมัน่ใจ และความรูส้กึปลอดภยัให้แก่ผูร้้องเรยีน 
ซึง่บุคคลผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนสามารถเลอืกเปิดเผยตวั 
หรือไม่ประสงค์ออกนามและเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัท 
อาจก�าหนดมาตรการคุ ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่ม ี
แนวโน้ม และสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดอืดร้อน 
หรือไม่ปลอดภัย และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับ 
การบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสม และ 
เป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต ้
กลไกการบรหิารงานและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย

  บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
รปูแบบต่าง ๆ  ใน CG Policy และอยู่ในระหว่างก�าหนดแนวทาง 
การก�าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม 
และบริษัทมีการก�าหนดแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปัชนั เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัทิีช่ดัเจนให้กับบคุลากร
ของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งมีรายละเอียดเปิดเผย 
บนเว็บไซต์ของบริษัท

  ทั้งน้ี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียด 
อยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

3.	 การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ทกุคนจะได้รบัการปฏิบตัจิากบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยค�านงึ
สิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อย
ได้ก�าหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานท้ังพนักงานประจ�า
และลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และ 
หลกัเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครดั เพ่ือให้สถานท่ี 
ท�างานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีเหมาะสม และ 
ในขณะเดียวกันกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานจะต้อง
ปฏิบัตต่ิอผูอ่ื้นโดยเคารพสทิธิมนษุยชน รวมถึงเคารพในเกียรติ 

และศกัดิศ์รขีองผูอ้ืน่ด้วยเช่นกนั บรษิทัและบรษิทัย่อยได้เปิด 
ช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ 
การท�างาน เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 
เกิดความรู ้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผล 
ต่อความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรให้กับพนกังานทกุคนของ 
บริษัทและบริษัทย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึงพันธะ
หน้าที่ ท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ตลอดจน 
สร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน โดย 
ในขณะเดยีวกันบรษิทัได้เปิดช่องทางการสือ่สารเพ่ือแจ้งเบาะแส 
หรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพ่ือรับทราบ
ปัญหา ผลกระทบ หรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดข้ึนจากการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
เพ่ือพัฒนาการบรหิารจดัการ และก�ากับดแูลให้กับบรษิทัและ
บริษัทย่อย ท้ังนี้ ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับ
รายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4.	 การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
  บริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีสะท้อนถึงการเคารพสทิธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง
ก�าหนดในคู่มือการปฏิบัติการ (Operation Manual) เพ่ือ
ประสทิธิภาพในการสือ่สารและการยึดถือปฏบิตัขิองพนกังาน 
กล่าวคือ ก�าหนดห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทน�าผลงาน 
หรือข้อมูลอันมีลิขสิทธ์ิมาใช้ประโยชน์ หรือกระท�าการใด ๆ 
ในลักษณะที่เป็นการสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเด็ดขาด โดยก�าหนดให้โปรแกรม 
ทีต่ดิตัง้ในเครือ่งคอมพิวเตอร์ของบรษิทัเพ่ือปฏบิตังิานต้องเป็น 
โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5.	 การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
  ด้วยพันธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนทีดี่ มัน่คง พร้อมให้ความส�าคญั 

ในอนัทีจ่ะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  
ต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ี
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแล้ว บรษิทัยังตระหนกัถึงความส�าคญั 
ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการด�าเนินธุรกิจทุกขัน้ตอน พร้อมมอบนโยบายการบริหาร 
จัดการด้านความย่ังยืนเพ่ือปลูกจิตส�านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุม 
ให้โรงไฟฟ้าของบริษัทท้ังท่ีเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 
และอยู ่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ ์
ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครดั พร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู ่ 
ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน�้าและโรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ ทั้งน้ีบริษัทยังมุ ่งที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้า 
พลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

  ทั้งน้ี การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร  
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม

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

1.	 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
  บริษัทมีการเปิดเผยผลการด�าเนินงานตามรอบระยะเวลา 

ต่าง ๆ  และตามเหตกุารณ์ส�าคญั ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ 
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการเปิดเผย
ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เวบ็ไซต์ของส�านักงาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ และเว็บไซต์ของบรษิทัที ่www.ckpower.co.th 
ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
และมีระบบตรวจสอบการเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ของบริษัท 
เพ่ือประกอบการพิจารณาปรบัปรงุข้อมลูให้ดย่ิีงขึน้ และเพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัท 
ทีต้่องการได้อย่างทัว่ถึงและสะดวกมากย่ิงข้ึน บรษิทัได้น�าเสนอ 
ข้อมลูส�าคญัท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบด้วย 

 -  ข้อมลูท่ัวไปของบรษิทั ได้แก่ ประวัตคิวามเป็นมา วสิยัทัศน์  
พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ ประเภทโรงไฟฟ้าที่บริษัท
เข้าลงทุน ผลการด�าเนินงานโรงไฟฟ้าและตามท่ีได  ้
มีการเสนอแก่นักวิเคราะห์หรือสาธารณชน โครงสร้าง

การจัดการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
รวม ถึงข ้ อมู ล โครงการในอนาคต ท่ีอ ยู ่ ร ะหว ่ า ง 
การด�าเนินการ เป็นต้น

 -  ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน 
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานในแต่ละช่วง
เวลา ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวหลักทรัพย์ ข้อมูล
ส�าหรบันักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ และผูส้นใจทัว่ไป ตามทีไ่ด้ 
มีการน�าเสนอแก่นักวิเคราะห์หรือสาธารณชน เป็นต้น

 -  การก�ากับดูแลกิจการ ได้แก่ นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ แบบ 56-1 แบบ 56-2 เอกสารการประชุมและ
วิดีโอภาพการประชุมผู้ถือหุ้น ช่องทางต่าง ๆ ในการ 
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการด�าเนินกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 -  การพัฒนาสู่ความย่ังยืน ได้แก่ การพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
กิจกรรมเพ่ือสังคม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ ์การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

  นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้น�าส่ง
หนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่าง ๆ ตามรอบระยะเวลา
การประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การน�าส่งเอกสาร
ให้กับผู้ถือหุ้นของส�านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย ์
กล่าวคือ บริษัทได้น�าส่งแบบ 56-1 ให้กับส�านักงาน ก.ล.ต. 
ล่วงหน้าก่อนครบก�าหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปี 
และน�าส่งรายงานประจ�าปีในรูปแบบ QR Code ให้กับ 
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบก�าหนด 120 วันนับแต่ส้ินสุดรอบ
บัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้น�าส่งเอกสารเชิญประชุม 
พร้อมรายงานประจ�าปีในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัประจ�าปีไม่น้อยกว่า 14 วัน และ
น�าส่งรายงานประจ�าปีแบบรปูเล่มส�าหรบัผูถื้อหุน้ทีแ่จ้งความ
ประสงค์รับด้วย อีกทั้งได้เปิดเผยรายงานประจ�าปีบนเว็บไซต์
ของบริษัทในวันเดียวกันกับที่ได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุม 
และรายงานประจ�าปีให้กับผู้ถือหุ้น เพ่ืออ�านวยความสะดวก
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการด�าเนินงานของบริษัท 
ได้อย่างท่ัวถึงและทันท่วงที นอกจากเอกสารที่ต้องน�าส่ง 
ตามเกณฑ์ของส�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ดงักล่าวแล้ว 
บริษัทยังให้ข ้อมูลความเคลื่อนไหวและเปิดเผยผลการ 
ด�าเนนิงานของบรษิทัผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัและสือ่สิง่พิมพ์ต่าง ๆ  
รวมถึงจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทาง
ตลาดหลักทรัพย์หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึง 
ที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาสอีกด้วย
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  ทั้งน้ี บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัท
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัท
อย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน และทันท่วงที
ผ ่านหน่วยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ  ์
ซึ่งมีหน้าท่ีในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน  
นักวิเคราะห ์หลักทรัพย ์  นักลงทุนและผู ้ ท่ีสนใจทั่วไป 
ตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ของนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการ 
เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ท่ี ด ี
โดยในปี 2563 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

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

 -  การประชุมเพ่ือให้ข ้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห  ์
หลักทรัพย์ ท้ังในและต่างประเทศที่มาพบผู ้บริหาร 
รวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์ (Company Visit and 
Conference Call) จ�านวน 5 ครั้ง

 -  เข้าร่วม Opportunity Day จ�านวน 1 ครั้ง
 -  การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุน 

รายย่อย ท้ังในและต่างประเทศ (Road Show) จ�านวน 7 ครัง้
 -  การตอบข้อซักถามเก่ียวกับการด�าเนินงานและทิศทาง

การด�าเนนิธุรกิจในอนาคตทางโทรศพัท์และอเีมล เป็นต้น

2.	 การจัดท�าและน�าส่งรายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงาน

งบการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล 
และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
การด�าเนินการที่ผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
รายย่อย ดังนั้น งบการเงินของบริษัทจึงจัดท�าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและ
ใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวัง รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่าง
เพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  บริษัทได้คัดเลือกผู ้สอบบัญชี ท่ีมีความรู ้ความช�านาญ 
ในวชิาชพีมขีัน้ตอนการปฏิบัติงานทีเ่ป็นมาตรฐาน และมชีือ่เสยีง 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับบริษัทท่ีจะส่งผลท�าให้ขาดความเป็นอิสระ
ในการท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทเพ่ือท�าหน้าที ่
ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั โดยมกีารหมนุเวียนผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
ส�านกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นความโปร่งใส 
ในการปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างอสิระและเป็นไปตามหลกัการก�ากับ 

ดแูลกิจการ นอกจากน้ี บริษัทจัดให้มีการท�าบทรายงานและ 
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (“Management Discussion 
and Analysis”) เพ่ืออธิบายเชงิวิเคราะห์เก่ียวกับฐานะการเงนิ 
ผลการด�าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญทางการเงิน 
ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ 
เป็นรายไตรมาสทกุไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SETLINK 
ของตลาดหลกัทรพัย์พร้อมการน�าส่งงบการเงนิ พร้อมจดัให้มี 
การเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือความสะดวกให้กับ 
ผู ้สนใจอีกช่องทางหน่ึงด้วย โดยที่ผ่านมาบริษัทเปิดเผย 
งบการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบก�าหนด
เวลาการเปิดเผย อีกท้ังบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกส่ังให้แก้ไข 
งบการเงินแต่อย่างใด

  ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารสอบทานระบบควบคมุภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ 
มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง 
ทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด 
การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

3.	 เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหาร
  บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขาย 

หลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงิน 
ไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการ 
และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และนิติบุคคลท่ีกรรมการและผู ้บริหารถือหุ ้นเกินกว ่า 
ร้อยละ 30 งดเว้นการซื้อขายหรือหลกีเล่ียงการเปลีย่นแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ 
ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้บริษัทได้ก�าหนดให้พนักงาน 
ที่สามารถเข ้าถึงข ้อมูลส�าคัญของบริษัทท่ีอาจมีผลต่อ 
ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ละเว้นการซื้อขาย 
หลักทรัพย์หรือรอจนกระท่ังประชาชนได้รับข้อมูลและ 
มีเวลาประเมินข้อมูลน้ันตามสมควรแล้ว เพ่ือเป็นการปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑ์การป้องกันการน�าข ้อมูลภายในไปใช  ้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตาม CG Policy ของบรษิทั ท้ังนี ้
บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการหรือผู ้บริหารรายงานมายัง 
หน่วยงานก�ากับดูแลและกฎหมายเมื่อมีการซื้อขายหรือ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เพ่ือให้ 
บริษัทร่วมกับกรรมการหรือผู ้บริหารคนนั้น ๆ ในการจัด
ท�ารายงานต่อหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างครบถ้วนและ 
ภายในก�าหนดเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่

 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563118



-  กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า และยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูล 
รายช่ือกรรมการและผู้บริหารในระบบของส�านักงาน ก.ล.ต. 
บริษัทจะด�าเนินการแจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตาม
วิธีการท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนดภายใน 7 วันท�าการ
นับแต่ วันท่ีมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย  ์
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง เมื่อ 
มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ 
บริษัท ภายใน 3 วันท�าการนับแต ่ วันท่ีมีการซื้อขาย 
หรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว

  นอกจากน้ี บริษัทยังได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทมีหน้าที่ต ้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน 
และผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้า 
ด�ารงต�าแหน่งและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะ 
สอบถามการเปลี่ยนแปลงอย ่างสม�่าเสมอเป ็นรายป  ี
ผ ่ านการน� าส ่ งแบบแจ ้ ง รายงานการมีส ่ วนได ้ เสี ย  
เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าท�ารายการรวม
ถึงการด�าเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการ 
หรอืผูบ้รหิารมส่ีวนได้เสยีเก่ียวข้องกับรายการทีอ่าจขัดหรอืแย้ง

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (RESPONSIBILITIES 
OF THE BOARD OF DIRECTORS)
1.	 โครงสร้างคณะกรรมการ
 1.1  คณะกรรมการประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ้  

ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับต�าแหน่ง 
ผู ้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จากหลากหลายวิชาชีพ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้าน
วิศวกรรม และด้านกฎหมายซึ่งมีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็น
บริษัทชั้นน�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียนที่มีการด�าเนินงานอันมีประสิทธิภาพ
แ ละมีคณะ ท่ีปรึ กษาคณะกรรมการผู ้ มี ความรู ้ 
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ 
บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพ่ือให้ค�าปรึกษา
ท่ีเป็นประโยชน์ท้ังในด้านเทคนิคและการบริหารงาน 
ใ ห ้ กั บ บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย ่ อ ย  ร ว ม ถึ ง ส า ม า ร ถ 
น�าประสบการณ์ ความรู ้และความสามารถมาพัฒนาและ 
ก�าหนดนโยบายทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมีบทบาท
ส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวม 
ขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล 
ตรวจสอบ ตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารและ
ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผน 
ที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 
จะมกีารประชมุเพ่ือทบทวนผลการด�าเนนิงานในปีท่ีผ่านมา 
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณที่ก�าหนด
หรือไม่อย่างไร ตลอดจนแผนการด�าเนินงานในอนาคต
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการด�าเนินธุรกิจ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องทุกปี

   คณะกรรมการให้ความส�าคญัในการประชมุเพ่ือพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกัน
อย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ ตลอดจนพิจารณาอนมุตัธุิรกรรม 
ที่มีความส�าคัญและแผนการด�าเนินงานประจ�าป ี 
เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจต่อไป 

 1.2  โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 
12 คน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 1 คน และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 11 คน โดยมีสัดส่วน
กรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท)  
คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ 
ทั้งคณะ ซ่ึงโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�าให้เกิด 
การถ่วงดุลในการออกเสียง เพ่ือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 
นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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�าปีทุกครั้งก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 
ในสัดส่วน 1 ใน 3

 1.4  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคล
เดยีวกันเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย 
ก�ากับดูแลและการบรหิารงานประจ�า โดยคณะกรรมการ
ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการอย่างชดัเจน  
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระตามความหมายของ
ตลาดหลกัทรพัย์ และไม่มคีวามสมัพันธ์ใด ๆ  กับฝ่ายบรหิาร  
โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญดังนี้
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  -  ประธานกรรมการมีส่วนส�าคัญในการให้ความเห็น
เรื่องนโยบายของบริษัท ซึ่งพิจารณาและก�าหนด 
เป้าหมายจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
รวมไปถึงให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจ และ
ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลัก
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท

  -  เป็นผู้น�าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ด�าเนิน 
ไปอย่างมปีระสทิธิภาพตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของ 
บริษัท และกฎหมาย สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้
มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่าง
เป็นอิสระ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 

  -  เป ็นผู ้น�าในการประชุมผู ้ถือหุ ้นให ้เป ็นไปตาม
ระเบยีบวาระ ข้อบงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มี
การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส

2.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ในการวางแนวทางการบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบรษิทั ตลอดจนมติของท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏตามกฎบัตร 
คณะกรรมการของบริษัท หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังปฏิบัติหลักเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลกิจการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรพัย์ โดยก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิติังาน
เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

 
2.1 นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   บริษัทให้ความส�าคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ 

อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเป็นส�าคัญ จงึมี 
นโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

  -  กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จะจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือ
ผู้บริหารรายนั้น ๆ

  -  หลีกเล่ียงการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันกับกรรมการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการให้มี
การน�าเสนอรายการที่เก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ 
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

  -  กรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีในวาระใดจะต้องงดออกเสยีง
และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

  -  ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ 
บรษิทัและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทั 
ซึง่ถือเป็นเรือ่งส�าคญัท่ีต้องยึดถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั 
เพ่ือให้บริษัทเป็นที่ เชื่อถือและไว้วางใจของผู ้ม ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ความเข้าใจในการถือปฏบิตัขิองพนกังานทัว่ท้ังบรษิทั

 2.2 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
   เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั มข้ีอพึง

ปฏิบตัทิีด่งีามและประพฤตตินอยู่ในแนวทางทีเ่หมาะสม
ต่อการประกอบธุรกิจอย่างมอือาชพี ตลอดจนมคีณุธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึด 
หลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นส�าคัญ  
จงึก�าหนดให้มจีรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ 
กรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานข้ึน
เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนิน
ธุรกิจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ บริษัท
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจหลักการและ
นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทาง
ปฏิบตัต่ิาง ๆ  ซึง่ก่อนเริม่งานพนักงานใหม่ทกุคนจะได้รบั 
การอบรมผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน อีกท้ังบริษัท 
ได้เปิดเผยจรรยาบรรณดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ซึ่งมีรายละเอียดส�าคัญของจรรยาบรรณต่าง ๆ ดังนี้

  -  จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจท่ีก�าหนดให้บริษัท
ต้องด�าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็น
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรมและไม่เอารดั
เอาเปรียบทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยม
ทีค่�านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

  -  จรรยาบรรณกรรมการที่ก�าหนดให้กรรมการต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
รอบคอบ และระมดัระวัง แบ่งแยกการด�าเนนิธุรกรรม
ส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยต้อง
รักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับ
อนญุาตจากบรษิทั พร้อมยึดถือปฏิบตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ประกาศของหน่วยงานก�ากับดแูลท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครดั รวมถึงไม่รบัเงนิ ของท่ีระลกึ ของขวัญ  
และไม ่ ใช ้ต� าแหน ่งหน ้าที่ การเป ็นกรรมการ 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

  -  จรรยาบรรณผู ้บริหารและพนักงานที่ก�าหนดให้ 
ผูบ้รหิารและพนกังานต้องปฏบิตัตินอยู่ภายใต้กรอบ
ศีลธรรมประเพณีอันดีงามและตัดสินใจด�าเนินการ
ใด ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออก
ของพนักงาน และก�าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตน 
ตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัในการท�างานอย่างเคร่งครดั 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุตสาหะ หมั่นเพียร และ 
มุ ่ งพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานให ้ดี ย่ิงขึ้น 
มทัีศนคติท่ีดี ให้ความเคารพผูอ้าวโุสและผูบั้งคบับญัชา 
ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 
ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูล 
อันเป็นความลับท่ีได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
มีความสามัคคี เอื้อเฟื ้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงาน 
โดยมุง่ถึงประโยชน์สงูสดุโดยรวมขององค์กร ตลอดจน
ใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า และให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

 2.3 ระบบการควบคุมภายใน
   บรษิทัให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคมุภายในส�าหรบั

ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี อ�านาจด�าเนินการอย่างชดัเจนเป็น 
ลายลักษณ์อักษร และมีส�านักตรวจสอบภายใน 
เพ่ือท�าหน้าทีส่อบทานให้มกีารปฏบิตัติามระบบควบคมุภายใน 
รวมทัง้มกีารควบคมุดแูลการใช้ทรพัย์สนิให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
อนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ

และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือให้เกิด 
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน  
โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ 
ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากน้ี บริษัทและ 
บรษิทัย่อยยังวางแผนในการใช้ผูต้รวจสอบบญัชรีายเดยีวกัน 
เพ่ือความสะดวกในการควบคมุและจดัการด้านบญัชแีละ
การเงิน และมีการก�าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญช ี
ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง บรษิทัมกีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธุรกิจ 
ที่ ชั ด เจนและสามารถ วัดผลการด� า เนิ นงานได ้ 
โดยฝ่ายบรหิารจะมกีารเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานจรงิ 
กับเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยจะมกีารประเมนิปัจจยัความเสีย่ง 
ทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด�าเนินงาน 
วิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตแุละมกีารก�าหนดมาตรการ 
ในการตดิตามเหตกุารณ์ทีเ่ป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่ง 
รวมทัง้มาตรการในการลดความเสีย่งรวมถึงมอบหมายให้ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามความเส่ียงน้ัน ๆ อย่าง 
ต่อเนื่องและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

 2.4 การบริหารความเสี่ยง
   คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ

บรหิารความเสีย่งเพ่ือท�าหน้าทีพิ่จารณาอนมุตักิารบรหิาร
ความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการ
จัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่
รายงานปัญหาอปุสรรคด้านความเสีย่งทีส่�าคญัและความ
คืบหน้าการด�าเนินการแก้ไขต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
เป็นรายไตรมาส

 2.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
   บริษัทมีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ตามแนวทางนโยบายการบริหารงานบุคคล ทั้งนี ้
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ใน 
หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

 2.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
   คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 

การฝึกอบรมและให้ความรู ้แก่ผู ้ท่ีเก่ียวข้องในระบบ
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดย 
รายละเอยีดการฝึกอบรมอยู่ในหวัข้อนโยบายการพัฒนา
บุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 2.7 รายงานของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของ

บริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 121



ท�าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงนิ และดแูลให้มกีาร
จัดท�ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง
ตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการ 
เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและ 
เพียงพอ โดยฝ่ายบรหิาร และ/หรอืผูส้อบบญัชปีระชมุร่วมกัน 
และน�าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผู ้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินของบริษัท รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน 
(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดังกล่าว 
จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและ 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสนเทศท่ีส�าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่

รายนามกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2563

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

บริหาร
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

และบริหาร 
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด 
ค่าตอบแทน

ดร.ทนง พิทยะ 8/8

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 8/8 16/16

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ 7/8 4/4

นายณรงค์ แสงสุริยะ 8/8 4/4

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 8/8 4/4 4/4 3/3

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 8/8 16/16

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ 8/8 4/4 3/3

นายประเสริฐ มริตตนะพร 8/8 16/16 3/3

นายแวน ฮวง ดาว1 2/2

นายเดวิด แวน ดาว2 5/6

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 6/8 15/16

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 8/8

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ 8/8 16/16 4/4

หมายเหตุ : 1 นายแวน ฮวง ดาว พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 2  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติแต่งต้ังนายเดวิด แวน ดาว เข้าด�ารงต�าเเหน่งกรรมการ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2563 

แทนนายเเวน ฮวง ดาว ซึง่ลาออกจากต�าเเหน่ง

การเงิน และด�าเนินการบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงอย่าง
ครบถ้วนและสม�่าเสมอ

3.	 คณะกรรมการชุดย่อย
  คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย จ�านวน 4 คณะ 

เพ่ือติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดและ 
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
และบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได ้ก�าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
ดังมีรายละเอียดในหัวข ้อโครงสร ้างการจัดการและ 
คณะกรรมการชุดย่อย

4.	 การประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563122



 (1) การประชุมคณะกรรมการ
   บริษัทก�าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบ 

วาระการประชุมหลักประจ�าปีเเละจัดท�าเป็นแผนการ 
จัดประชุมประจ�าปีของบริษัทเพ่ือแจ้งให้กับกรรมการ 
และผูบ้รหิารทราบเป็นการล่วงหน้า เพ่ือส่งเสรมิให้กรรมการ 
และผู ้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ซึ่ งตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทก� าหนดให ้ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดข้ึน 3 เดือนต่อครั้ง 
รวมท้ังปีมากกว่า 6 ครั้ง ท้ังนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรหิารมอี�านาจพิจารณาอนมุตัเิรือ่งส�าคญัต่าง ๆ  ภายใต้ 
ขอบเขตอ�านาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ 
บรหิารและตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
รวมถึงตรวจสอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร 

   บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ 
และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ให้กับกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วน 
หรือเป ็นความลับ เ พ่ือให ้คณะกรรมการมี เ วลา 
ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

   ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาเรื่องส�าคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการ
ประชุมระหว่างกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารและ
ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพ่ือให้กรรมการ 
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็อย่างอสิระ  
เ พ่ือการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเข้าร่วม 
การประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม ท้ังนี้ ในกรณี
ท่ีมีการพิจารณาวาระการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
กรรมการท่ีทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายชื่อ
ตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ตามท่ีบริษัทได้น�าส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคน
ล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่
เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าว เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน

   โดยการประชุมในปี 2563 มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทครบท้ังคณะเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95.83 ของจ�านวนการประชุมทั้งหมด

   นอกจากนี ้บรษิทัมแีนวปฏิบตัเิก่ียวกับจ�านวนองค์ประชมุ
ข้ันต�่าในการประชุมคณะกรรมการ กล่าวคือ ขณะท่ี 
คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ใน 
ที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และต้องประกอบไปด้วย
ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นต้น

 (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
  - คณะกรรมการบริหาร
    ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือ

พิจารณากล่ันกรองเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงาน
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมัติ
เรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานภายใต้อ�านาจ 
ด�าเนนิการตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
ท้ังส้ิน 16 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการบริหาร 
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมร้อยละ 98.75 ของ
การประชุมทั้งหมด

    ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีในการท่ีจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระ
ที่ตนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียอย่าง
เคร่งครัด

    ส�าหรบัรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น ๆ รายละเอียดอยู ่ในหัวข้อรายงาน 
คณะกรรมการชุดย่อย

5.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให ้มีการประเมินผล 

การปฏิบตังิานคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย 
ท้ังแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการได้น�าแบบประเมินตนเองของ
กรรมการซึ่งจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมิน 
ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย  
เพ่ือเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายที่ก�าหนดไว้

  โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยมีหัวข้อหลักในการประเมิน
ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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คณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการชุดย่อย

ผลประเมิน
โดยรวมของ 

คณะกรรมการ

ผลประเมิน 
การปฏิบัติงาน

ของตนเอง 

คณะกรรมการบริษัท 3.89 3.88

คณะกรรมการชุดย่อย 3.94 -

  ในปี 2563 คะแนนประเมินเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับ 
 "ค่อนข้างดีเยี่ยม"

  เ พ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชดุย่อยตามท่ีคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บริหารความเสี่ยงเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
สรปุและน�าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณารับทราบผลการประเมิน 
และก�าหนดแนวทางในการปรบัปรงุประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
ของคณะกรรมการเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

6.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 - ค่าตอบแทนกรรมการ
   บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่าง

ชดัเจนโดยสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ
ของกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร-ค่าตอบแทนกรรมการ
บรษัิท

 - ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการเเละค่าตอบเเทนผู้บริหาร
   บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่าย 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทน 
ผู้บริหารของบริษัท

   ท้ังน้ี จ�านวนค่าตอบแทนผู้บริหารปรากฏรายละเอียด 
อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนผู้บริหาร

7.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 (1) การอบรมส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร
   บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม

และให้ความรูก้รรมการและผูบ้รหิารบรษิทัอย่างต่อเน่ือง 
สม�่าเสมอ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
กรรมการและผู้บริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการบรษิทั 
ทั้งนี้  กรรมการบริษัททุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร 
Director Certification Program (“DCP”) หรือ Director 
Accreditation Program (“DAP”) จากสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) รวมถึงจัดส่ง
กรรมการเข้าร่วมการอบรมสมัมนาโดยส�านกังาน ก.ล.ต. 
หรือตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ การอบรม
สัมมนาปรากฏรายละเอียดอยู ่ ในหัวข ้อนโยบาย 
การพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน

 (2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
   บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

เข้าใหม่ เพ่ือให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติ
หน้าท่ีของกรรมการและคณะกรรมการ โดยส�านัก
กรรมการผู้จัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหารจัดท�าเอกสาร
แนะน�าบรษิทัซึง่ประกอบด้วย ข้อมลูประวัตคิวามเป็นมา  
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ ีอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการ ผลการด�าเนินงาน 
ย้อนหลังและโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนารวมถึง
ก�าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ 
ส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD 
เช่น หลักสูตร DCP หรือ DAP เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการและผู้บริหาร

8.	 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง	
  บริษัทจัดให้มีการจัดท�าแนวปฏิบัติการสืบทอดต�าแหน่ง 

(“Succession Plan”) ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  
ผู ้บริหารระดับสูงและต�าแหน ่งงานในสายงานหลัก 
เพ่ือการสรรหาบคุลากรท่ีมศีกัยภาพเข้ามาทดแทนและปฏบิตังิาน 
ได้อย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของ
บริษัท โดยมุ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร 
โดยพิจารณาจากผลการปฏบิตังิาน ศกัยภาพ และความพร้อม 
ของแต่ละบคุคล ท้ังน้ี บรษิทัได้จดัให้มกีารเตรยีมความพร้อม

 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ 
 4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ 
 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

  ทัง้น้ี ในปี 2563 ผลประเมนิการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อ 
คือ 4 คะแนน รายละเอียด ดังนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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ส�าหรับบุคคลที่จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ�าเป็นตามต�าแหน่งงาน 
เพ่ือสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู ้จัดการหรือผู ้บริหาร
ในต�าแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ เพ่ือให้การ 
ส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรืน่และต่อเน่ือง โดยในแต่ละปี 
จะก�าหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งตามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนดเพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีและ
มีศักยภาพได้เติบโตในต�าแหน่งท่ีสูงขึ้นตามล�าดับขั้น 
ของพนักงาน โดยมขีัน้ตอนการก�าหนดและสรรหา Successor 
กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือก 
Successor ระดบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
กลั่นกรอง และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพ่ือ
ติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและก�าหนดหน้าที ่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 5 คน เพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้ก�าหนดแนวทางและ
การด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายท่ีก�าหนด 
โดยคณะกรรมการ และเพ่ือให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างคล่องตวั 
โดยมีรายละเอียดผู ้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการบรหิารตลอดจนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิาร  
ตามท่ีปรากฏรายละเอียดในหัวข้อโครงสร ้างการจัดการ- 
คณะกรรมการชุดย่อย

ขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บรหิาร	ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด	มรีายละเอยีด ดังนี้
1.  คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ในการบรหิารงานในเรือ่งเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกตธุิระ 
และงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและก�าหนดนโยบาย 
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบรหิารงาน และอ�านาจ

การบริหารต่าง ๆ ของบริษัท การก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพ่ือเสนอ 
ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาและอนุมติั และ/หรอื 
ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตาม 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ก�าหนด

2.  น�าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ 
การด�าเนนิธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทั การขยาย 
กิจการ การก�าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรองข้อเสนอ
ของฝ่ายบรหิารเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ

3.  ควบคุมดูแลการด�าเนินงาน และติดตามผลการด�าเนินงาน
ของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน  
เป ้าหมายท่ีก�าหนดไว ้  และงบประมาณที่ได ้รับอนุมั ติ 
จากคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถึง 
ให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

4.  พิจารณาการเข้าท�ารายการประเภทต่าง ๆ ตามระดับอ�านาจ
ด�าเนินการ (“Table of Authority”) อาทิ

 -  พิจารณาอนุมัติการใช้เงินเพ่ือการลงทุน การจัดท�า
ธุรกรรมทางการเงนิกับสถาบนัการเงนิเพ่ือเปิดบญัช ีกู้ยมื  
จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และการอ่ืนใดที่เป็นธุรกรรม  
ตามปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือ
ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 - ก�าหนดโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 -  พิจารณาอนุมัติการว ่าจ ้าง/เลิกจ ้าง และก�าหนด 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการ 
ผู้จัดการ

Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการเพ่ือน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต ่งต้ัง 
รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณา 
คัดเลือก Successor ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

  ส�าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู ้บริหาร
ระดับกลางลงมา บริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารงาน 
บุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผล รวมถึงระบบ
การพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการ
ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร และการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ
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5.  พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ 
ตลอดจนการด�าเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ
ของบริษทั ซึง่มเีงือ่นไขทางการค้าทัว่ไป ในวงเงินแต่ละรายการ 
ไม่เกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ท้ังนี้ ภายใต้ข้อบังคับของ 
หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
เก่ียวกับการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการได้มา
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

6.  พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปี เพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการพจิารณาอนมุตั ิหรอืพิจารณากลัน่กรองน�าเสนอ 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป แล้วแต่กรณี

7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย 
8.  มอบอ�านาจให้กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู ้จัดการ 

หรือบุคคลอื่นใด คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน ปฏิบัติการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารโดยอยู่ภายใต ้
การควบคุมและก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และ 
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการ 
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก ้ไข 
การมอบอ�านาจนัน้ ๆ ได้เมือ่เหน็สมควร การมอบหมายดงักล่าว 
ต้องจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการ 
บรหิาร รวมถึงระบขุอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและระยะเวลา (ถ้าม)ี 
ของผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน

  ทั้งน้ี การมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการ 
มอบอ�านาจท่ีท�าให้บคุคลท่ีได้รบัมอบอ�านาจมอี�านาจพิจารณา
และอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง 
มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติ
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป ซึ่งการเข้าท�ารายการดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ก�าหนด 
เก่ียวกับรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป 
ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้วย

9.  พิจารณากลัน่กรองงานทกุประเภทท่ีจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทั เว้นแต่เป็นงานท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ�านาจของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยอ่ืนของบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

10.  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
เป็นประจ�าทุกปี

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอสิระ 3 คน ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มี
คณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด โดยมหีน้าท่ี 
ตรวจสอบและควบคุมให้การด�าเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลและเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาและรับทราบ พร้อมก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพ่ือก�าหนดหน้าท่ี ตลอดจนคณุสมบตั ิการแต่งตัง้ และ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ 
ตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการ
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัและเมือ่ครบวาระด�ารงต�าแหน่ง 
แล้วอาจได้รบัการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งได้อกีตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อโครงสร้าง 
การจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด	มีรายละเอียด ดังนี้
1.  สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงิน

อย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2.  อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และน�าเสนอต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัครัง้ถัดไป รวมทัง้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�าปี 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองและเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3.  สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง 
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4.  อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงาน 
ผลการตรวจสอบ รวมท้ังพิจารณาติดตามประเด็นท่ีพบ 
จากรายงานผลการตรวจสอบ

5.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทาน
ให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563126



ในนโยบายการควบคมุและกลไกการก�ากับดแูลกิจการท่ีบรษิทั 
เข้าไปลงทุน

6.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ ง / เลิกจ ้างและก�าหนด 
ค่าตอบแทนของบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ี 
เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทั รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชี 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุ 
กับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง

7.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป 
ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป ็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนนโยบายการควบคมุ
และกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งน้ี  
เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.  จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลู 
อย่างน้อยตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

 8.1  ความเหน็เกีย่วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 8.2  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท

 8.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  ข ้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 8.5  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
 8.6  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ 

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 8.7  ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 8.8  รายงานอืน่ใดทีเ่ห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการ

9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

10.  ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอื
มีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบ 
อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ 
บรษิทั เพ่ือด�าเนินการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเห็นสมควร ซึง่ประเภทรายการหรอืการกระท�าทีต้่อง
รายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้

 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 10.2  การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องท่ีส�าคญั

ในระบบควบคุมภายใน
 10.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่ เ กี่ ยวข ้อง กับ ธุร กิจของบริษัท  หาก 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะ
การเงิน ผลการด�าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับ
คณะกรรมการและผู ้บริหารแล้วว่าต้องด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบก�าหนดเวลาที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน 
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพิกเฉยต่อการ
ด�าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานสิ่งที่พบเห็น 
ดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน 
กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ 
ผูจ้ดัการ) 1 คน รวมทัง้สิน้ 3 คน เพ่ือก�ากับดแูลการด�าเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงาน 
ของกลุ่มบริษัท และได้มีการบริหาร ติดตาม และจัดการด้าน 
ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสีย่งมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการ 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ และเมือ่ครบวาระด�ารงต�าแหน่งแล้ว 
อาจได ้ รับการพิจารณาแต ่งตั้ ง ให ้ด� ารงต�าแหน ่งได ้อีก 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ 
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนการเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปรากฏ 
ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

ขอบเขต	 อ�านาจหน ้า ท่ี 	 และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ตามท่ี
คณะกรรมการก�าหนด	มีรายละเอียด	ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล
1.  ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนนิงานด้านการก�ากับดแูล
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กิจการท่ีดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และน�าเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมตัใิห้มกีารปฏิบตัใินทกุระดบั
ต่อไป

2.  ก�ากับดแูลให้การด�าเนินกิจการของบรษิทัและการปฏิบตังิาน 
ของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของบริษัท 
ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.

3.  ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ 
ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ
สากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และน�าเสนอ 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.  ตดิตามความเคลือ่นไหว แนวโน้ม และเปรยีบเทยีบการปฏิบตัิ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของ
บริษัทชั้นน�า

5.  ดูแลและส่งเสริมให้มีการด�าเนินการในการปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

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

7.  รายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการ
เพ่ือทราบอย่างสม�่าเสมอ และในกรณีท่ีมีเรื่องส�าคัญ ซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญจะต้องรายงาน 
ต่อคณะกรรมการทันทีเพ่ือพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็น 
ในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามความ
เหมาะสม

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

9.  แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง
1.  ก�าหนดนโยบายและกรอบการด�าเนินงานบริหารความเส่ียง 

ของบริษัท รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและ 
ฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2.  พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปีของบริษัทและ
บริษัทย่อยเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุม 
ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ทีส่่งผลกระทบกบัการด�าเนนิงาน 
ของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

3.  ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบ
ความส�าเร็จ โดยมุ่งเน้นเพ่ิมการให้ความค�านึงถึงความเส่ียง
ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

4.  พิจารณาความเส่ียงท่ีส�าคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจ 
ของบรษิทั เช่น ด้านการลงทนุ ด้านการเงนิ ด้านความปลอดภยั 
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน
และวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ พร้อมทั้ง 
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการด�าเนินงานเพ่ือ 
ลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับสภาวะการด�าเนนิธุรกิจ

5.  รายงานการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และ 
การด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ 
เป ็นประจ�า ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัท 
อย่างมีนัยส�าคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
โดยเร็วที่สุด

6.  แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.  ก�าหนดนโยบายและกรอบการด�าเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างย่ังยืน รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทั และ
ฝ่ายบรหิารในเรือ่งการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวปฏบิตัสิากล แผนการด�าเนนิงาน และกลยุทธ์ในระยะสัน้
และระยะยาวของบริษัท

2.  ก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะสัน้ 
และระยะยาว รวมถึงพิจารณาประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัของ
ธุรกิจ (Materiality) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานสากล

3.  ก�ากับดูแลและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการต่าง ๆ  
ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเเละบริษัทในเครือผ่านการ
ท�างานของฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร และคณะท�างาน
ด้านความยั่งยืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร

4.  รายงานผลการปฏิบัติงานด ้านความย่ังยืน เสนอต ่อ 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วย กรรมการอสิระ 2 คน และกรรมการ 
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1 คน รวมทัง้สิน้ 3 คน เพ่ือท�าหน้าทีน่�าเสนอบคุคล
ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการ 
ผูจ้ดัการและกรรมการ รวมท้ังน�าเสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ 
น�าเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณากล่ันกรองและน�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิทัง้น้ี กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด�ารงต�าแหน่ง
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เป็นกรรมการและเมื่อครบวาระด�ารงต�าแหน่งแล้วอาจได้รับการ 
พิจารณาแต่งต้ังให ้ด�ารงต�าแหน่งได ้อีกตามมติ ท่ีประชุม 
คณะกรรมการ ซึง่มรีายละเอยีดผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด	 
มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านสรรหา
1.  พิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีมคีณุสมบตัหิลากหลาย ด้านทกัษะ 

วิชาชีพและความเชี่ยวชาญ โดยไม่จ�ากัดเพศ ตลอดจน 
ความเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรอืกรรมการชดุย่อย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั และ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือน�าชือ่เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
หรือน�าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

2.  พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการและน�าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้

3.  แต่งตัง้คณะท�างานได้ตามท่ีเหน็สมควรและปฏิบตัภิารกิจอืน่ ๆ  
ตามที่บริษัทมอบหมาย

  ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลตามข้อ 1. และข้อ 2. ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ

ด้านก�าหนดค่าตอบแทน
1.  พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน  

การก�าหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและ
ผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทและอัตราการจ่าย 
เงินปันผลให้แก่ผู ้ ถือหุ ้น โดยน�าเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน  
ในการก�าหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและ 
ผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและน�าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  แต่งตัง้คณะท�างานได้ตามท่ีเหน็สมควรและปฏิบตัภิารกิจอืน่ ๆ   
ตามที่บริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือท�าหน้าที่พิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมท้ัง 
เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเข ้ารับการคัดเลือกเป ็นกรรมการดังกล ่าว 
อีกทางหน่ึง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึงความรู้  

ความสามารถ ประสบการณ์การท�างาน และภาพรวมของ
โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัว่าทกัษะของกรรมการทางด้านใด 
ที่ยังขาดอยู่ โดยจัดท�าเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยท�าให ้
การสรรหากรรมการมคีวามสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
เเละเป็นไปตามนโยบาย รวมถึงกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั 
ผลการประเมินความรู้ความช�านาญเฉพาะด้าน (Board Skill 
Matrix) สรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์ จ�านวนกรรมการ

อายุ 35 - 50 ปี 4

51 - 60 ปี 1

มากกว่า 60 ปี 7

เพศ ชาย 11

หญิง 1

จริยธรรม ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 12

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
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หลักเกณฑ์ จ�านวนกรรมการ

ความรู้ 
ความสามารถ
และประสบการณ์
ท�างาน

ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน 5

ความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ 8

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน 3

ความรู้ด้านวิศวกรรม 8

ความรู้ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุกิจ 4

ความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสารการตลาด 3

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 4

ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 3

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5

การแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ทั้งในด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ท�างานและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังหรือพิจารณา
กลั่นกรองเห็นชอบเพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัแล้วแต่กรณี การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยม ี
หลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2.  ผูถื้อหุน้จะใช้สทิธิเลอืกบคุคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้
3.  ในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็น

กรรมการ ผูถื้อหุ้นมสีทิธิลงคะแนนเสยีงให้แก่บคุคลแต่ละคนน้ัน 
ได้เท่ากับจ�านวนคะแนนเสยีงทีต่นมอียู่ ทัง้นีจ้ะแบ่งคะแนนเสยีง 
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง 
ในคร้ังน้ัน ในกรณีบคุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง 
ในครัง้นัน้ ให้ประธานในทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดเพ่ือให้ได้ 
จ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

  ทั้งนี้บริษัทจะน�าเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณา
และเหน็ชอบโดยท่ีประชมุคณะกรรมการต่อผูถื้อหุน้พร้อมกับ
หนังสอืเชญิประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่ประกอบด้วย ประวัตกิารศกึษา 
ประวัติการท�างาน การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ  
รวมถึงจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท 
เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

  กรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
จะเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่
จะอยู่ในต�าแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ออกไป

  บริษัทค�านึงถึงสิทธิ ความส�าคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น
รายย่อยและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้น
ส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงเสนอระเบียบวาระ
การประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบ
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 ธันวาคมของแต่ละปี

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบซึ่งระบุให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามการเป็นกรรมการ
อิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
รวมถึงฉบบัทีไ่ด้มกีารแก้ไข ตลอดจนข้อบงัคบัของบรษิทัทีว่่าด้วย
คณุสมบตัขิองคณะกรรมการเพ่ือรบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้อง 
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทจะค�านึงถึงข้อก�าหนดทางกฎหมาย
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ทัง้นีบ้รษิทัมนีโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ และ
ประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนด้านความรับผิดชอบระหว่าง
การก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกับการบริหารงานประจ�า 
ด้วยมุง่หมายให้มกีารถ่วงดุลอ�านาจการด�าเนนิงาน มคีวามโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด 
ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
จะเป็นผู้เสนอกรรมการคนใดคนหน่ึงซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ 
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

เพ่ือให้บริษัทในฐานะท่ีเป็นบริษัท Holding Company มีการ
ด�าเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
ของหน่วยงานก�ากับดูแล ตลอดจนสอดคล้องตามหลกัการก�ากับดแูล 
กิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุน 
ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้ก�าหนดนโยบายและ
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การก�ากับและควบคุมบริษัทย่อย 
โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

การก�าหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป ็น 
ลายลักษณ์อักษร
บริษัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และนโยบาย 
ควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน 
เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นนโยบายที่ก�ากับดูแลให้มีการก�ากับ 
ดูแลกิจการเป ็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน ่วยงานก�ากับ 
ดูแลต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับที่บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติและเพ่ือให้การก�ากับดูแลบริษัท
ย ่อยสามารถน�าไปปฏิบัติได ้อย ่างเป ็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
บริษัทจึงได้ก�าหนดให้บริษัทย่อยท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดท�ากฎ 
บัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ Charters”) เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries’ Charter จะมีสาระส�าคัญ 
สอดคล้องกับ Control Policy โดยก�าหนดให้บริษัทย่อยต่าง ๆ 
ยอมรับหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดข้ึนและน�าไปปฏิบัติเสมือนเป็น 
ข้อบังคับบริษัทย่อยนั้น ๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีสาระส�าคัญ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู ้จัดการพร้อมทั้งก�าหนด 
ค่าตอบแทน โดยอ้างองิจากอตัราค่าตอบแทนของผูบ้รหิารสงูสดุ
ของธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึง
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
ทกุปี เพ่ือประกอบการเสนอก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ส�าหรับการสรรหาผู้บริหารในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู ้จัดการจะเป็นผู ้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง  ส ่วนผู ้บริหารในระดับตั้งแต ่ผู ้ช ่วย 
กรรมการผู ้จัดการลงไปอยู ่ในอ�านาจการพิจารณาแต่งต้ัง 
ของกรรมการผู้จัดการ

1.	 	การจัดส่งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และ/หรือ 
ผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู ้คัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอื ผู้บรหิารในบรษิทัย่อย 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น ๆ บริษัท 
จงึมัน่ใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบตัรดังกล่าวข้างต้น
เป็นเครือ่งมอืในการควบคมุและก�าหนดทิศทางการบรหิารงาน 
ในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็น
หน่วยงานหน่ึงของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559  
ตลอดจนหลกัเกณฑ์อืน่ใดท่ีเก่ียวข้อง และมัน่ใจได้ว่านโยบาย
และกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกน�าไปสู่การมีระบบบริหาร
จดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมท่ีครอบคลมุ โปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้ อันจะท�าให ้สามารถรักษาผลประโยชน์ 
ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง

2.	 	การก�าหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น

  บรษิทัก�าหนดแนวทางการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
ของบริษัทย ่อยและบริษัทร ่วม โดยผู ้แทนจากบริษัท 
ให้สอดคล้องกับการนโยบายของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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3.	 	การควบคุมและก�าหนดทิศทางการบริหารงานและ 
การลงทุน

  บริษัทก�าหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการ 
เข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้มาจ�าหน่ายไป 
ที่มีนัยส�าคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการ 
ทีม่นัียส�าคญัต่อการด�าเนินงานของบรษิทัย่อยให้บรษิทัทราบ 
โดยก่อนเข้าท�ารายการดงักล่าวบรษิทัย่อยจะต้องได้รบัอนมุตัิ
การเข้าท�ารายการดังกล่าวจากบรษิทัก่อนเข้าท�ารายการ เพ่ือให้ 
บริษัทสามารถควบคุมและก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อย

  ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน 
หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมต้องน�าเสนอแผนการลงทุน ก�าหนดเวลาการ
พัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและ 
รายละเอียดแผนการลงทุน เพ่ือให้บริษัทสามารถประเมิน
ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้เงินและติดตาม 
ความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยส�าคัญ 
อาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

4.	 การควบคุมด้านการเงิน
  บริษัทก�าหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีน�าส่ง

ผลการด�าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการ 
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจน
ข้อมูลประกอบการจัดท�างบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูล
ดังกล่าว เพ่ือประกอบการจัดท�างบการเงินรวมหรือรายงาน
ผลประกอบการของบรษิทั รวมถึงมหีน้าท่ีจดัท�าประมาณการ 
ผลการด�าเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน 
ตามแผนกับการด�าเนินงานจรงิเป็นรายไตรมาส รวมถงึตดิตาม 
ผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษัท 
พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนัยส�าคัญ
ต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร ้องขอจากบริษัท 
ให้ด�าเนินการตรวจสอบและรายงาน

  ทั้งนี้บริษัทก�าหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
(“Auditor Rotation”) ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.	 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต  
รวมท้ังต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบั 
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ 
มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทย่อยนั้น ๆ รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่างกัน 
ของบรษิทัย่อย ตลอดจนการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์
ทีม่นัียส�าคญัให้แก่บรษิทัทราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายใน 
ก�าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทก�าหนด

สาระส�าคัญของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและนโยบาย 
การควบคมุและกลไกการก�ากบัดูแลกจิการทีบ่รษิทัเข้าไปลงทุน  
มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1.	 	นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

  บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความ 
น่าไว้วางใจซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็น
กรรมการ ผู ้บริหาร หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

 1.1  ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทย่อย 
เป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัย่อยและนโยบาย
การควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 
โดยในการพิจารณาเรือ่งท่ีส�าคญัโดยผูแ้ทนของบรษิทั ได้แก่  
การพิจารณาเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน การพิจารณา
เข้าท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
รายการทีอ่ยู่นอกเหนอืงบประมาณประจ�าปี หรอืรายการ
ทีไ่ม่ใช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย ซึง่เมือ่เข้าท�ารายการแล้ว 
มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัย
ส�าคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษร 
ก ่อนบริษัทย ่อยมีมติอนุมัติ เข ้ าท�ารายการ ท้ัง น้ี 
ให้พิจารณาด�าเนนิการตามขนาดรายการท่ีค�านวณได้ตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศการได้มาจ�าหน่ายไป 

 1.2  ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่าง ๆ  ตาม 
ที่ ได ้รับมอบหมายและเป ็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กับนโยบายการด�าเนินงานของบริษัท
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2.	 	นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

  เพ่ือให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของ 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้ก�าหนด
กลไกการก�ากับดแูลด้านการเงนิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
ผ ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย ่อย  
ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

 2.1  บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมหีน้าทีน่�าส่งผลการด�าเนินงาน 
รายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทาน โดย 
ผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการ 
จัดท�างบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว 
เพ่ือประกอบการจัดท�างบการเงินรวมหรือรายงาน 
ผลประกอบการของบริษัทประจ�าไตรมาสหรือประจ�าปี
แล้วแต่กรณี

 2.2  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดท�างบประมาณการ
ผลการด�าเนินงานและสรปุเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงาน 
ตามแผนการด�าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึง
ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงาน
ต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงาน 
ประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัท 
เมือ่ตรวจพบ หรอืได้รบัการร้องขอจากบรษิทัให้ด�าเนนิการ 
ตรวจสอบและรายงาน

 2.3  บรษิทัย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยาย
ธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม
ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทผ่านรายงาน
ผลการด�าเนินงานประจ�าเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียก
ให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือน�าส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัดทันทีและบริษัทย่อยต้องน�าส่งข้อมูล 
หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานให้กับบริษัท 
เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

 1.3  กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผูถื้อหุน้อนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นทัง้ทางตรง 
และทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท 
ย่อยน้ัน หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ ้นของบริษัท 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ  ลดลง 
เหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ของบรษิทัย่อยน้ัน หรอืการด�าเนินการอืน่ใดอนัเป็นผลให้ 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อม
ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อม
ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทย่อย
การเข้าท�ารายการอื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของ 
บริษทัย่อย หรอืการเลกิกิจการของบรษิทัย่อย เมือ่ค�านวณ
ขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศ 
การได้มาจ�าหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบัการพิจารณา 
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

 1.4  กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคล 
ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที ่
แจ้งให้คณะกรรมการของบรษิทัย่อยทราบถึงความสมัพันธ์ 
และการท�าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อ 
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียง 
การท�ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
กับบรษิทัย่อยดงักล่าว โดยคณะกรรมการของบรษิทัย่อย
มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

 1.5  ห้ามมิให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือ 
ผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึง 
คูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว 
ใช้ข ้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือ 
บรษิทัร่วม ท้ังท่ีได้มาจากการกระท�าตามหน้าท่ีหรอืในทาง 
อ่ืนใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส�าคัญต่อบริษัท 
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ 
ผู ้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับ 
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2563
บรษิทั และบรษิทัย่อยได้ว่าจ้างบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชี ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 โดยมีรายละเอียด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) รวมเป็นจ�านวน

เงิน 3,655,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบ 
บญัชขีองบรษิทั จ�านวน 1,035,000.00 บาท และค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จ�านวน 2,620,000.00 บาท 

2.  ค่าบรกิารอืน่ (non-audit fee) รวมเป็นจ�านวนเงิน 981,809.00  บาท
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ทั้งน้ีบริษัทแจ้งให้กรรมการและผู ้บริหารงดเว้นการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 
และหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วันของทุกไตรมาส  
โดยจัดส่งเป็นอีเมล์เพ่ือความสะดวกรวดเร็วท่ีกรรมการและ 
ผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับและการใช้ข้อมูล
ภายในและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ ท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ  
ตลอดจนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดท�าและเปิดเผย 
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารรวมถึง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลท่ีถือหุ้น 
เกินกว่าร้อยละ 30 ของกรรมการและผู้บริหารนั้น ๆ ทุกครั้งท่ีมี 
การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท เพ่ือด�าเนินการ 
เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์แห่ง 
พระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ
ฉบบัทีแ่ก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เร่ือง 
การจัดท�ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และ 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีผูท้�าแผน 
และผู ้บริหารแผน ท้ังนี้ ในปี 2563 กรรมการและผู ้บริหาร
ได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ด�าเนินการเปิดเผยรายงานการ 
ถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงาน
การถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยท่ีผ่านมา
ตัง้แต่บรษิทัด�ารงสถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
มีการถือครองและเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท 
โดยกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรทีไ่ม่บรรล ุ
นติภิาวะและนติบิคุคลท่ีถอืหุน้เกินกว่าร้อยละ 30 รายละเอยีด ดังนี้ 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในท่ีเคร่งครัดยึดตามแนวทาง
ของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความส�าคัญ
และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายในตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1.	 แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน
   บริษัทได้ก�าหนดระดบัชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้อง

ป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความส�าคัญ
และการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภาย 
ในกรอบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายเท่านัน้ 
ส�าหรบัข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลภายนอกหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี 
อื่น ๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ดังกล่าวนั้นด้วย 

  บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนท่ี
ประกาศโดยตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่จะเป็นข้อมลูท่ีจ�าเป็นต่อการ
ตดัสนิใจและมคีวามชดัเจนเพียงพอเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

  ทัง้นี ้บรษิทัมหีน่วยงานกลางท�าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมลูแก่สาธารณชน 
ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทก�าหนดให้การรั่วไหลของ 
ข้อมลูเป็นหน่ึงในปัจจยัความเสีย่งของบรษิทัทีบ่รรจไุว้ในแผนการ 
บริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการ
ป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

2.		แนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  บริษัทมีมาตรการก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมท้ัง 

ผูเ้ก่ียวข้องของกรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการถือครอง
หลกัทรพัย์ทุกครัง้ท่ีมกีารซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัย์ต่อส�านกังาน 
ก.ล.ต. ทนัทท่ีีมกีารท�ารายการ เพ่ือด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ 
ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน อกีทัง้บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการ
และผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร  ่
ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดอืน เพ่ือป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกัน 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
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หมายเหตุ : 1 การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

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 ซื้อ - 3,000,000 0.037

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) ซื้อ 2,000,000 2,000,000 0.025

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ซื้อ - 400,000 0.004

(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) - - - -

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายเดวิด แวน ดาว1 กรรมการ - - - -

(นติบิคุคลท่ีถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 30) ขาย 214,824,730 201,039,300 2.473

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์ รองกรรมการผู้จัดการ ซื้อ 125,000 170,000 0.002

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

นางสาวรุจิรา ช่วยบ�ารุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

นายธิติพัฒน์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายราเจช รัซดาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นางสาวเพ็ญพีรยา ความเพียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

1
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นอกจากนี้ได้พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการ 
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย จรรยาบรรณของ
กรรมการ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพือ่ให้มัน่ใจว่า
บรษิทัและบรษิทัในเครอืประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
เ พ่ือเป ็นแนวทางให ้ทุกภาคส ่วนในบริษัทสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค ์เป ้าหมายด้วยความย่ังยืน โดยได ้เผยแพร ่ 
จรรยาบรรณดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท

ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แล้วเป็นส่วนใหญ่ 
เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1.  การก�าหนดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ

ไม่เกิน 9 ปี
2.  การก�าหนดสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50
เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว ่าคณะกรรมการของบริษัทเป ็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ
กรรมการในการด�ารงต�าแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการ
เข้าใจการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ใน
การให้ค�าแนะน�าต่อการด�าเนนิธุรกิจได้อย่างดแีละมปีระสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 การกระท�าผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม
ในรอบปี 2563 ไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารกระท�าผิดด้าน 
การทุจริตหรือจริยธรรม รวมทั้งไม่มีกรณีท่ีกรรมการลาออก 
จากต�าแหน่งเนือ่งจากประเด็นการทุจรติหรอืไม่ปฏิบติัตามหลกัการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษัทจัดให้มีการรายงานสรุปผลการ 
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการชุดย่อย
และคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการ 
กระท�าความผิดซ�้า

ส�าหรับปี 2563 บริษัทเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ตลอดจน
เอกสารท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี
ของตลาดหลักทรัพย์ (CG Principle) อย่างครบถ้วน รวมท้ัง 
คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนนโยบายของบริษัท 
แผนการด�าเนินงาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัท
และบริษัทย่อย เพ่ือให้สอดคล้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับ 
หลัก CG Code ตามแนวทางของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้ งที่  7/2563 ได ้ พิจารณาอนุมัติ 
การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร  
ทั้งน้ีก�าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
หรือตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

บนแนวทางแหง่ความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัในเครอื ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลกัการสร้างสมดลุระหว่าง
การด�าเนินงานอันมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล การรักษาสิ่งแวดล้อม และการสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับชุมชนที่อยู่แวดล้อม
โรงไฟฟ้า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทและบริษัทในเครือ จึงด�าเนินการเพ่ือความย่ังยืนที่ครอบคลุม 
ทัง้ 3 มติ ิได้แก่ สิง่แวดล้อม (Environment) สงัคม (Social) และธรรมาภบิาล (Governance) หรอือเีอสจ ี(ESG) ด้วยความมุง่มัน่ทุ่มเท 
กับการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากการด�าเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
ควบคู ่กับการพัฒนาสังคม ชุมชนโดยรอบให้อยู่ร ่วมกันอย่างย่ังยืน ตลอดจนให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) ในประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั อนัได้แก่

เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นท่ีจะสนับสนุนให้ชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้าท่ีบริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุนมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได ้
บรษิทัและบรษิทัในเครอืมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิการมพีลงังานสะอาด 
ทีทุ่กคนสามารถเข้าถึงได้ และมคีวามเชือ่ถือได้อย่างย่ังยืน ทนัสมยั 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายท่ี 8 การจ้างงานท่ีมีคณุค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บริษัทและบริษัทในเครือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจทีต่่อเน่ือง ครอบคลมุและย่ังยืน กอปรกับสร้างการ 
จ้างงานส�าหรบัทัง้ชายและหญิง รวมถึงแรงงานท้องถ่ินทีม่คีณุค่า
ต่อทุกสังคมที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุน

เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
บรษิทัและบรษิทัในเครอืสนบัสนุนการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทีม่ี
ความยืดหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลง ส่งเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรม 
ที่ครอบคลุม ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
บริษัทและบริษัทในเครือมีจุดยืนท่ีจะช่วยท�าให้เมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานมีความครอบคลุม ปลอดภัย พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
บริษัทและบริษัทในเครือมุ ่งมั่นท่ีจะรับรองแผนการผลิตและ
บริโภคท่ีย่ังยืน โดยเน้นการสร ้างการมีส ่วนร ่วม ในการน้ี 
ได้ก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความอย่างย่ังยืน 
ของบริษัทและบริษัทในเครือ ดังนี้
1.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องของประเทศ 

ที่ด�าเนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติในระดับสากล
2  ก�ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้อง 

โปร่งใส และมีจริยธรรมที่ดี โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นหลัก 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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มุงมัน่ตอการเลอืกใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีเ่ปนมติรตอสิ�งแวดลอมในการดําเนนิธุรกิจ
เพ�อ่สรางสมดลุระหวางการรกัษาสิ�งแวดลอม
และการดําเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

1เศรษฐกิจ
สงเสร�มความย่ังยนืทางธรุกจิของบร�ษัทและบร�ษทัในเคร�อ 
ผานการขยายการลงทนุในธุรกิจผลติและจําหนายพลงังาน
สะอาดสูประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีน   เพ�่อรวมสราง
ความมัน่คงดานพลงังานใหแกภูมภิาคและ เพ�อ่สรางผล
ตอบแทนที่ดี และเปนธรรมแกผูถือหุน 3 สิ�งแวดลอม

มุงมัน่ตอการเลอืกใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีเ่ปนมติรตอสิ�งแวดลอมในการดาํเนนิธุรกิจ
เพ�อ่สรางสมดลุระหวางการรักษาสิ�งแวดลอม
และการดําเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

2 สังคม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ของสงัคม ชมุชน ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ
กับธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทในเคร�อ
 ทั้งทางตรงและทางออม

3.  ค�านึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการ
ด�าเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

4.  สร้างความตระหนักรู ้เก่ียวกับนโยบายการบริหารจัดการ 
ความย่ังยืนของกลุ่มซีเค พาวเวอร์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนส่งเสริมการน�าแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้
เพ่ือลดผลกระทบจากการด�าเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) 

5.  น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รักษา 
สิง่แวดล้อมมาใช้ในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ 
ที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

6.  ยึดหลักการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม (Good Corporate 
Citizenship) ในการมีจิตส�านึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านทาง
ธุรกิจพลังงานสะอาดของกลุ่มซีเค พาวเวอร์ เพ่ือมีส่วนร่วม 
ในการยกระดับคุณภาพชวิีตของชมุชน อนัจะน�าไปสูค่วามย่ังยืน 
ของส่วนรวม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มซีเค พาวเวอร์ทุกคน
มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ก�าหนด

เป้าหมายท่ี 13 การรบัมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือ
ต่อสูกั้บการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่
กลไกการด�าเนินงาน และหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากน้ี หน่วยงานด้านการบริหารความย่ังยืนองค์กร 
ยังคงด�าเนินการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความย่ังยืนภายในองค์กรและ 
สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าประสงค์ในการบริหาร
ความยั่งยืนขององค์กรที่ก�าหนดไว้ 3 ด้านหลัก ดังนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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1.  การบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 และผลการด�าเนินงานในปี 2563

  ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีบริษัทมุ่งมั่นจะเป็นผู้น�าในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า ท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ผ่าน
กลยุทธ์นโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานสะอาดประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพและ 
ความมัน่คงทางด้านพลงังานของประเทศไทยและภูมภิาคอาเซียน 
นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกโครงการที่บริษัทเข้าไปลงทุน 
ล้วนเป็นโรงไฟฟ้าท่ีดูแลใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทมุ ่งเน้น 
ลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียน 
ทีส่ร้างมลภาวะน้อยท่ีสดุและใช้ทรพัยากรในข้ันตอนการผลติ 
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุนใน 
โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และโรงไฟฟ้า 
ระบบพลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น บริษัทยังได้มีการลงทุน 
และเลือกใช ้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีมาตรฐานเป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรกัษา
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนระดับสากล 
ตลอดจนควบคมุให้ทกุโรงไฟฟ้าของบรษิทัปฏิบตัติามกฎหมาย 

บริษัทยังได้จัดต้ังคณะท�างานด้านความย่ังยืน (CKPower 
Sustainability Working Team) ซึง่ประกอบไปด้วยผูเ้ชีย่วชาญทีม่ ี
คณุสมบตัหิลากหลายจากสายงานภายในองค์กร คณะท�างานชดุนี ้
ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ แนวทางการ
ด�าเ นินงาน ดัชนีชี้ วัดประสิทธิภาพ แผนงาน เครื่องมือ 
เพ่ือความย่ังยืน และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วย 
ผลกัดนัรวมถึงตรวจติดตามการด�าเนินงาน ให้ค�าแนะแนวในการ 
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนรายงานผล 
การด�าเนินงานเพ่ือให้มัน่ใจว่า การด�าเนินงานด้านความย่ังยืนนัน้ 
ได้สอดผสานไปกับการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั และบรษิทัในเครอื 
รวมท้ังมีการพัฒนาท่ีต ่อเน่ือง และมีการสื่อสารที่ชัดเจน 
คณะท�างานชุดนี้มีก�าหนดการประชุมไตรมาสละหน่ึงครั้ง 
พร ้อมรายงานผลการด�า เ นินงานต ่อกรรมการผู ้จัดการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจน 
เปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจ�าปีและรายงานความย่ังยืน 

ประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ
และกรอบการด�าเนินงาน

และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของ
มาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดความสมดลุและการเตบิโตของชมุชนควบคูไ่ปกับการ 
คงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืน นอกจากน้ี บริษัทได ้
ให้ความส�าคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม จึงก�าหนดมาตรการป้องกัน
อันตรายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าและบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟ้า โดยทุกโรงไฟฟ้าได้มีการก�าหนดนโยบาย
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดส่งพนักงาน
เข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าวเป็นประจ�า พร้อมน�าระบบ 
การจัดการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 เเละ ISO 45001:2018 มาใช้ในการบริหาร
จัดการทั้งกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบ�ารุง 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการด�าเนนิงานของธุรกิจ โดยปี 2563 
บรษิทัไม่ได้รบัรายงานการเกิดอบุติัเหตหุรอืเหตุการณ์ท่ีท�าให้
ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน และ/หรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
โรงไฟฟ้า 

บริษัทและบริษัทในเครือได้ด�าเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยสรุป ดังนี้

เพ่ือให้เกิดการก�ากับดแูลการบรหิารธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
ตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการก�ากับดูเเล 
กิจการทีด่ ีการจดัการเเละบรหิารความเสีย่ง เเละการเปิดเผยข้อมลู 
เเละรายงาน

นอกจากน้ีในปี 2563 บรษิทัได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิ United Nation 
Global Compact หรือ UNGC ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือการ
พัฒนาความย่ังยืนเเห่งสหประชาชาติ โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะ
ด�าเนินธุรกิจตามหลักสากล 10 ประการ
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โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุ ีโรงไฟฟ้าท่ีขบัเคลือ่นด้วยธรรมชาติ 
“โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี” ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท 
ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่แห่งแรก 
บนแม่น�้าโขงตอนล่าง และเป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้าท่ีใหญ่ที่สุดใน 
สปป.ลาว ได้ถูกก�าหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานของ สปป.ลาว ต้ังแต่ปี 2016 ถึงปี 2020 
และยังเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกทีไ่ด้มกีารศกึษาตามแผนแม่บทของ 
คณะกรรมาธิการแม่น�า้โขง (Mekong River Commission: MRC) 
โดยกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม มีข้อตกลงและจุดมุ่งหมายในการบริหาร 
จดัการรวมถึงการใช้ประโยชน์ในลุม่น�า้ร่วมกันอย่างย่ังยืน แผนงาน 
แม่บทโครงการต่าง ๆ ในลุ ่มน�้าโขงและแม่น�้าสาขาได้รับ 
การศกึษาตามกรอบและวธีิการท่ีก�าหนดโดย MRC อย่างเข้มงวด 
เพ่ือไม่ให ้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประเทศสมาชิก 
มีรายละเอียดครอบคลุมถึงแนวทางการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและแนวทางการออกแบบโรงไฟฟ้าบนแม่น�้าโขง 
สายหลักอีกด้วย

กว่าร้อยละ 75 ของไฟฟ้าทีใ่ช้ในประเทศไทย ผลติจากกระบวนการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงประเภททรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ในขณะท่ี 
ไฟฟ้าพลังน�้า อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี เป็นพลังงาน

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

หมุนเวียนปราศจากการใช้เชื้อเพลิง อาศัยความต่างระดับ
ของน�้าและการไหลของน�้าเท่านั้น จึงไม่มีความร้อนเกิดขึ้น 
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อหน่วยไฟฟ้า (kWh) เมื่อเทียบแล้ว 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,600 ล้านหน่วย
ไฟฟ้าต่อปี มีความสามารถในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้ถึง 3.8 ล้านตนัต่อปี ซึง่เท่ากับการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
จากป่าไม้ประมาณ 2.1 ล้านไร่ในทกุ ๆ  ปีของการผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ 
จากไซยะบุรี (ข้อมูลอ้างอิงจาก : วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบัน
ปลูกป่า ปตท.)

ผลิตไฟฟาเฉลี่ย

7,600
ลานหนวยไฟฟา

ตอป 

บริษัทได้จัดท�ายูนิฟอร์มส�าหรับพนักงานในกลุ่มซีเค พาวเวอร์ โดยน�านวัตกรรมผ้าอนุรักษ์โลก "Cool Mode" 
ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผ้า Cool Mode น้ัน 
ตอบโจทย์ในเรื่อง "Responsible Production & Consumption" และ "Climate Action" ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก นอกจากน้ี บริษัทยังได้รับมอบเกียรติบัตรจากองค์การก๊าซเรือนกระจก ในฐานะท่ีเป็นองค์กร 
ลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้า Cool Mode อีกด้วย
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นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี ยังมุ่งมั่นศึกษาและพัฒนา 
ด้านสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นการบรหิารจดัการตะกอน 
(Sediment Management) เพ่ือให้ตะกอนขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กในแม่น�้าโขงสามารถผ่านกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าออกไป 
ยังท้ายน�้าได้โดยสะดวก มีการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรปลา
แม่น�้าโขงโดยเฉพาะ ออกแบบระบบทางปลาผ่านแบบผสม 
(Multi-System Fish Passing Facilities) เพ่ือปลาทุกสายพันธุ์
ในแม่น�้าโขง ทั้งการอพยพลงท้ายน�้าและการอพยพขึ้นเหนือน�้า 
ระบบน�า้ล่อปลามทีัง้การใช้น�า้ไหลตามธรรมชาตแิละเครือ่งสบูน�า้ 

ท�างานเสริมกัน การศึกษาและติดตามการอพยพของปลา 
โดยการใช้กล้องตรวจวัดด้วยคลื่นเสียงใต้น�้าสามมิติ (3D 
Hydroacoustic Cameras, DIDSON and ARIS) และการสุ่มจับ 
ที่สถานีตรวจวัดปลา การศึกษาประเมินประสิทธิภาพของ
ปลาผ่านร่วมกับ Charles Sturt University และสถาบันวิจัย
การเกษตร ประเทศออสเตรเลีย ศูนย ์ค ้นคว ้าการประมง 
สถาบันค้นคว้ากสิกรรมและป่าไม้แห่งชาติ สปป.ลาว (Living 
Aquatic Resources Research of Lao: LARReC) และ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao: NUOL) 

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไชยะบรุ ีได้เปิดด�าเนนิการเชงิพาณิชย์เมือ่วันท่ี 29 ตลุาคม 2562 มกี�าลงัการผลติตดิตัง้ 1,285 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้า 
แบบฝายทดน�้า (Run-of- River) เป็นต้นแบบความย่ังยืนทกุด้านให้กับโรงไฟฟ้าโครงการอืน่ในลุม่น�า้โขง จากการได้รบัการออกแบบ
ทางวิศวกรรมและควบคุมคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงการ 
ในแม่น�้าโขงสายหลักจากคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง ผ่านขั้นตอนการบอกกล่าวและปรึกษาหารือล่วงหน้าและท�าประชาพิจารณ ์
ในประเทศสมาชกิตามข้อตกลง (The 1995 Mekong Agreement) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ พิจารณาความเหมาะสมโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ระดับโลกที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว นอกจากนี้ยังต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน (Peer Review) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จาก สปป.ลาว อีกด้วย
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โดยฝังชิพท่ีตัวปลา(Passive Integrated Transponder: PIT 
Tag System ) เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติกรรม 
การอพยพของปลาบริเวณโรงไฟฟ้า และพบว่าปลามากกว่า 80 
สายพันธ์ุสามารถอพยพผ่านไปด้านเหนอืน�า้ได้โดยปลอดภยัพร้อม 
น�าหลักวิศวกรรมศาสตร์สากลมาออกแบบระบบช่องทางเดินเรือ 
(Navigation Lock) ช่วยให้การเดินทางคมนาคมขนส่ง และท่องเทีย่ว 
ทั้งเรือขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ท�าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพตลอดปี อีกทั้งมีการน�าเทคโนโลยีระดับโลก 
มาใช้ในปี พ.ศ. 2564 อาทิเช่น เครื่องตรวจวัดสัณฐานล�าน�้า 

(Automated Bathymetric Drone) ใช้การสะท้อนคลืน่เสยีงตรวจสอบ
ความลกึของท้องน�า้หน้าโรงไฟฟ้าเพ่ือตดิตามความเปลีย่นแปลง
ของท้องน�้า และเครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของตะกอน 
(Sediment Concentration Monitoring Equipment) ติดตัง้แบบถาวร 
บริเวณหน้าและท้ายโรงไฟฟ้า เพ่ือท�าการเก็บข้อมูลและศึกษา 
อย่างต่อเน่ือง  ในด้านความปลอดภัย โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุ ี
ออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว 
ระดับสงูสดุ (Plant Safety) ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการเข่ือนใหญ่โลก 
(International Commission on Large Dam: ICOLD)

ทั้งนี้  การด�าเนินงานตั้งแต่ก ่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง 
ภายหลังสิ้นสุดการก่อสร ้าง และภายหลังการผลิตไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท
ยังคงติดตามข้อมูลของแม่น�้าโขง ทุ่มเทงบประมาณเพ่ือมุ่งเน้น
การศึกษาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนท่ี
อยู่เหนือโรงไฟฟ้า ไล่ไปสู่ท้ายน�้าของโรงไฟฟ้าเพ่ือเปรียบเทียบ 
การระบายตะกอนอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 
ไซยะบุรี ให้ความส�าคัญกับการผลิตไฟฟ้าอย่างย่ังยืนโดยม ี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เคร�่องตรวจวัดสัณฐานลํานํ้า
(Automated Bathymetric Drone)

เคร�่องวัดปร�มาณความเขมขนของตะกอน
(Sediment Concentration 

Monitoring Equipment)
กลองตรวจวัดดวยคลื่นเสียงใตนํ้าสามมิติ

(3D Hydroacoustic Cameras)

ฝงชิพที่ตัวปลา
PIT Tag 
System

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 
บรษิทัเลง็เห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นในการช่วยยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเรว็ท่ีสดุ และ 
ขอส่งก�าลงัใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ แพทย์ พยาบาล ของไทยและ สปป.ลาว ทุกท่าน โดยบรษิทัได้ให้ความร่วมมอืและสนบัสนุน 
ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ผ่านการสนับสนุนดังนี้ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

•  บริษัทมอบเงิน จ�านวน 2,000,000 บาท 
เพื่อสมทบ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 
(และโรคระบาดต่าง ๆ)” ในการช่วยเหลือ 
โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 
รวมถึงจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์และสิง่ของจ�าเป็น
ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 

2. การบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสังคม 
  และผลการด�าเนินงานในปี 2563
  บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมาโดยตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมา และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง 
ขององค์กรภาคธุรกิจไทย ด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างย่ังยืนจึงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร 
ให้แขง็แกร่ง เตบิโตอย่างยัง่ยืน เพ่ือมส่ีวนร่วมพัฒนาประเทศ
ให้เจริญรุดหน้า นอกจากการค�านึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับ
ผ่านการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังค�านึงถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
กิจกรรมส�าหรับชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าท่ีบริษัท 
เข้าลงทุน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของชมุชนใกล้เคยีงและปลกูฝัง

จติส�านกึการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมและจติสาธารณะ
ของพนักงานเพ่ือเป็นการสานสมัพันธ์ท่ีเข้มแขง็ย่ิงขึน้กับชมุชน
โดยรอบโรงไฟฟ้า ในปี 2563 บริษัทจึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือสานสมัพันธ์แบบย่ังยืน ยกระดบัคณุภาพชวิีตให้กับชาวบ้าน 
บริเวณรอบโรงไฟฟ้าในเครือ และยังได้ด�าเนินกิจกรรมอื่น ๆ 
โดยยดึหลกัการเป็นพลเมอืงท่ีดขีองสงัคม (Good Corporate 
Citizenship) ในการมีจิตส�านึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจ
พลังงานสะอาดของกลุ่มซีเค พาวเวอร์ เพ่ือมีส่วนร่วมในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะน�าไปสู่ความย่ังยืน 
ของส่วนรวม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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•  ใน สปป.ลาว บริษัทมอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท 
ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ผ่านสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์เพ่ือแสดงไมตรีจิต 
และความห่วงใยที่กลุ่มบริษัทให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว
เพือ่ใช้ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

•  บริษัทมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ จ�านวน 
1,000,000 บาทเพือ่สนบัสนนุการรบัมอืและหยุดยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
พร้อมกบัสนับสนุนอาหารกล่องจ�านวน 3,000 กล่องให้แก่ทมี
แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดจีกัรนีฤบดนิทร์

•  บริษัทได้มอบถุงปันน�้าใจ จ�านวน 400 ถุง 
ภายใต้กิจกรรม “พลงัใจท่ีไม่สิน้สดุ” ให้กับ
องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกไทย (อบต. 
โคกไทย) จ.นครราชสีมา ซึ่งถุงปันน�้าใจ
บรรจยุารกัษาโรค หน้ากากอนามยัชนิดผ้า 
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นต่อการด�ารง
ชีวิตประจ�าวัน มอบให้แก่ผู้ท่ีไม่มีรายได้ 
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ�านวน
ประชากรประมาณ 1,000 คน ที่อาศัย 
ในพ้ืนท่ีใกล้เคยีงโรงไฟฟ้าพลงัเเสงอาทติย์ 
บางเขนชัย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใต้
การบริหารของบริษัท

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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•  บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) สร้างความร่วมมอืกับ 
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�า
ระดบัโลก ในกิจกรรม “แยกขวด ช่วยหมอ”โดยให้พนักงาน
ภายในกลุ ่มบริษัทฯ ร่วมกันน�าขวด PET มาบริจาค 
 โดยเปลีย่นขวด PET ใช้งานแล้วเป็นเส้นใยรไีซเคลิส�าหรบั 
ผลิตชุด PPE แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมอบให้กับ
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือปกป้องบุคลากร
ทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ท้ังน้ีมียอดรวมขวดท่ีมาบริจาค 
ทัง้หมด 73 กิโลกรมั สามารถน�าไปผลติชดุ PPE ได้ถึง 190 ชดุ 

กิจกรรมปันน�้าใจช่วยเหลือชาวบ้าน ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
บริษัทได้มอบถุงปันน�้าใจ โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือลงพ้ืนที่เพ่ือมอบถุงปันน�้าใจ
จ�านวน 500 ถุง ให้กับชาวบ้าน ต.โคกไทย อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา ซึง่เป็นชมุชนรอบโรงไฟฟ้าพลงัเเสงอาทติย์ 
บางเขนชัย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา และผ้าห่มเพื่อรับมือกับภัยหนาว 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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โครงการ “ขวด...แลก...สุข”
บริษัทมอบขวดพลาสติก (PET) ที่พนักงานในกลุ่มได้รวบรวมผ่านโครงการ “ขวด...แลก...สุข”  ให้แก่ วัดจากแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร จัดตั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู ้
การจดัการขยะ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการผลติสนิค้าท่ีเพ่ิมมลูค่าจากการรไีซเคลิ เป็นจ�านวนรวม 18,700 ขวด 
คิดเป็นน�้าหนัก 348 กิโลกรัม เพ่ือน�าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพ่ือผลิตผ้าไตรจีวร โดยสามารถน�าไปผลิตเป็น 
ผ้าไตรจีวรได้ทั้งสิ้น 1,390 ชุด ช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริม 
การคดัแยก และการแปรรปูขยะให้เกิดมลูค่าเพ่ิมและประโยชน์สงูสดุ เพ่ือลดปัญหาต่อสิง่แวดล้อมในอนาคตอกีด้วย 

โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
แก่พระภิกษุ-สามเณร”
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ 
น�าอปุกรณ์คอมพิวเตอร์บรจิาคให้กับโรงเรยีนวชริมกุฎ(ปรยัิติสามญั) 
วัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่ ง เป ็นโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม
แ ห ่ ง แ ร ก ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า 
ได้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพ่ือปูรากฐานให้การศึกษา 
แก่พระภิกษุ-สามเณร เพ่ือสร้างบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
ที่มีความรู้ความสามารถทันต่อวิทยาการทางโลกที่รุดหน้าไป 
อย่างรวดเรว็ โดยสามารถน�าเอาหลกัธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ 
ให้เข้าถึงประชาชนอย่างชาญฉลาดต่อไป

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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โครงการรณรงค์ก�าจัดยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก 
เฮือนเคียงโฮงไฟฟ้าไซยะบุรี
บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทั ไซยะ
บรุ ีพาวเวอร์ จ�ากัด ได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของการม ี
สขุอนามยัทีด่ ีและมข้ีอกังวลเก่ียวกับโรคระบาดรวมท้ังเพือ่ 
เป็นการดแูลชมุชนรอบโรงไฟฟ้า จงึจดั “โครงการรณรงค์
ก�าจดัยุงลาย ต้านภยัไข้เลอืดออก เฮอืนเคยีงโฮงไฟฟ้า 
ไซยะบุรี” ร่วมกับ สาธารณสุขเมืองนาน และสุขศาลา 
บ้านเนนิสว่าง แขวงหลวงพระบาง เข้าด�าเนินการฉดีพ่น 
ก�าจัดยุงลาย เเละจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
ท้องถ่ินในการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดยุงลาย ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในสภาพแวดล้อมจริง รวม
ถึงลดอัตราการป่วยและการตายจากโรคไข้เลือดออก 
ของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที ่
26 ตุลาคม-12 พฤศจกิายน  2563 ท่ีผ่านมา

โดยสรุปผลภายหลังการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวพบ
ว่า จ�านวนผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออก และอัตราการตาย 
ด้วยสาเหตุของไข้เลือดออก ลดลงเป็น 0 ราย ค่าดัชนี
ลูกน�้ายุงลายลดลงจากร้อยละ 6.9 เหลือ ร้อยละ 2.5 
และมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในเรื่อง 
การป้องกันและอนัตรายจากไข้เลอืดออกจ�านวน 200 คน 
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บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด

โครงการขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลให้กับชุมชน”
บริษัทได้สนับสนุนการขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลให้กับ
ชมุชน เพ่ือช่วยเหลอืการขาดแคลนน�า้ในการใช้อปุโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรของชาวบ้าน ในหน้าแล้ง 
จ�านวน 3 จุด ได้แก่ โรงเรียนประถมบ้านม่วงสุม แขวง 
ไซสมบนู โรงเรยีนมธัยมต้นบ้านน�า้พาวและวัดบ้านน�า้พาว 
 แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว รวมทั้งท�าการปรับปรุง

โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโพนพะ โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
บริษัทจัดโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโพนพะ โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 โดยด�าเนินการซ่อมแซมถนนหลักของชุมชนที่ช�ารุด พร้อม
ด�าเนินการบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน ด้วยการเก็บขยะสองข้างทาง และตัดหญ้าตามตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 
25 กิโลเมตร เพื่อให้ชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างการตระหนักและให้ความส�าคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเมือง และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานของตนเอง

ทีท่�าการ ปกส. บ้านโพนพะ ซึง่เปรยีบเสมอืนโรงพักชมุชน 
ของชาวบ้าน และยังด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมให้
แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริม 
พัฒนาทางการศึกษาและเพ่ิมโอกาสในการศึกษา 
โดยมีวิศวกรซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทลงส�ารวจพ้ืนท่ี 
โรงเรยีนอนุบาลหินหัวเสอื เพ่ือวางแผนพัฒนาอาคารเรยีน 
ห้องสุขา และระบบน�้าดื่ม ให้แก่ โรงเรียนอนุบาล 
หนิหวัเสอื แขวงไซสมบนู โรงเรยีนใกล้เคยีงกับโรงไฟฟ้า 
ที่อยู ่ห ่างออกไปเพียง 25 กิโลเมตร และตรงกับ 
ความต้องการกับทางชุมชนและโรงเรียน คาดว่า 
จะด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกลางปี 2564 
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บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

กิจกรรมปล่อยปลา
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
ปล่อยปลา เพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน พร้อมมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา 
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือสนับสนุนการศึกษา วางรากฐานการสร้าง
เยาวชนของชาติ และเพ่ือเป็นก�าลังใจและสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชน รวมทั้งเพ่ือเป็นการดูแลชุมชน 
รอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย

โครงการหิ่งห้อยปี 5
โครงการห่ิงห้อยได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 
ซึง่ถอืเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสงัคม โดยกลุม่ 
บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื 
โดย “โครงการหิง่ห้อย” นี ้จดัตัง้ขึน้เพ่ือให้ความช่วยเหลอื 
สนับสนนุและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนให้แก่ชมุชน 
พ้ืนท่ีห่างไกล และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัท 
ได้เข้าไปลงทุนอย่างย่ังยืน ทั้งในประเทศไทย และ
ที่ สปป.ลาว ซึ่งเป็นที่มีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ในปี 2563 ได้
ด�าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “การพัฒนาชุมชน 
โดยรอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน”

บรษิทัได้ร่วมกับบรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด 
และบรษิทัในเครอื ซึง่ทางโรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ 
นั้นมีแผนพัฒนาชุมชนโดยรอบทั้ง 9 ต�าบลในทุก ๆ ป ี
เพ่ือช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
เป็นโอกาสดีท่ีครั้งน้ีได้ร่วมกันเข้าไปให้การสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ แก่โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธ์ิ ต.ล�าไทร 

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู ่ในรัศมีรอบ 
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ไม่เกิน 5 กิโลเมตร 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาและเป็นการเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน 
ดังกล่าว โดยกิจกรรมที่ด�าเนินการ ประกอบด้วย 
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ภูมิทัศน์รอบสวนหย่อม 
เสาธง และสนามเด็กเล่น กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนวทิยาศาสตร์ ส่งเสรมิด้านการศกึษาและการเรยีนรู ้
แบบบูรณาการ กิจกรรมเทพ้ืนสนามเด็กเล่นส�าหรับ 
เดก็เลก็ แทนพ้ืนทีเ่ดมิซึง่เสือ่มสภาพการใช้งาน กิจกรรม 
ทาสีสนามเด็กเล่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 
กิจกรรมทาสีอาคารเรียน จ�านวน 2 อาคาร กิจกรรม  
ซ่อมแซมปรบัปรงุระเบยีงและทางเดนิ กิจกรรมปรบัปรงุศาลา 
หลงัเดมิให้เป็นศาลาอเนกประสงค์เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส�าหรบั
ใช้นั่งอ่านหนังสือ พร้อมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กประถม อีกท้ัง ยังสนับสนุน 
ทนุการศกึษา รวมไปถึงการมอบชดุอปุกรณ์การกีฬาให้
กับเด็กนักเรียนอีกด้วย 
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นอกจากน้ี ทางผู้บริหารและพนักงาน ยังได้ร่วมกันมอบชุดโต๊ะ
และเก้าอี้ส�าหรับเด็กอนุบาล ที่ท�าขึ้นจากกระดาษหนังสือพิมพ์ 
จ�านวน 5 ชดุ ซึง่ “โครงการหิง่ห้อย” ได้น�าพนกังานเข้าร่วมกิจกรรม
ท�า Paper Marche จากกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าและส่งมอบ 
เพ่ือให้เดก็เข้าถึงสิง่อ�านวยความสะดวก และยังเป็นการสนับสนุน 
กิจกรรมการรีไซเคิล ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่าน้ีได้ด�าเนินการเสร็จสิ้น 
และมีการส่งมอบให้กับทางโรงเรียนไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 ที่ผ่านมา
 
กิจกรรมท่ีด�าเนินการในปี 2563 นี้ สิ่งท่ีเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา
คือ เหล่าพนักงานจิตอาสาของบริษัทท่ีมีความรู้ความช�านาญ 
ทางด้านต่าง ๆ  เข้ามาช่วยด�าเนนิกิจกรรมเพ่ือสงัคมอย่างย่ังยืน และ 
สิ่งท่ีพิเศษและแตกต่างมากกว่าปีท่ีผ่าน ๆ มา นั่นก็คือ ในปีนี ้
ได้จัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบ Design Thinking CAWTA (เข้าท่า) 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เเละรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเป็นลูกค้าหลัก 
และมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อม บริษัทและบริษัท
ในเครือจึงตระหนักดีถึงความส�าคัญในการรับผิดชอบต่อ 
ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นหลักด้วยการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด
และบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามสัญญา ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไซยะบรุ ีได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็และเปิดขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์อย่าง 

เป็นทางการ ซึง่บรษิทั ผ่านการทดสอบจ่ายไฟเข้าสูร่ะบบของ กฟผ. 
ด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด ทั้งการทดสอบสมรรถนะการเดินเครื่อง
แยกเป็นแต่ละเครื่อง (Individual Test) และทดสอบเดินเครื่อง
พร้อมกันเป็นชุด (Joint Test) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไซยะบุรีสามารถท�าหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าหลัก ท่ีมีเสถียรภาพสูง 
สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศทั้งในช่วงเวลา 
ปกติและช่วงเวลาท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงของแต่ละวัน 
(Daily Peaking) รวมถึงสามารถท�าหน้าท่ีรองรับสภาวะฉุกเฉิน 
กรณีท่ีมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บริ เวณข้างเคียงเกิดขัดข ้อง 

แบบ Outward ท่ีเป็นการดงึเอาค่านิยมองค์กรท่ีส�าคญัทัง้ 5 ประการ 
มาสอดแทรกตลอดทั้งกิจกรรม กล่าวคือ COACHING AND 
LEARNING สอนกันเหมือนพ่ีน้อง, ACCOUNTABILITY ท�าให้
ดีที่สุดและรับผิดชอบในส่ิงท่ีตามมา, WORK ETHICS ถูกต้อง 
มาก่อนถูกใจ, TEAMWORK รวมพลงั 1+1 ต้องได้มากกว่า 2 และ 
ADAPTABILITY เปล่ียนแปลงไม่หยุดนิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การร่วม
กันออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถคดินอกกรอบได้อย่างเตม็ท่ี เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรม 
CSR ตามความฝัน และระหว่างท�ากิจกรรมนั้นพนักงานทุกคน
ยังได้น�าค่านิยมองค์กรมาปรับใช้ เพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมคร้ังน้ี
ให้ส�าเร็จลุล่วง ด้วยการมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน ท�าให้เกิด
การร่วมแรงร่วมใจกัน ส่งผลให้กิจกรรมปีนี้ประสบความส�าเร็จ
สมบูรณ์ตามที่มุ่งหวังไว้
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ผลประเมินการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
บริษัทจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า 2 ครั้งต่อปี คือ 
ในช่วงมกราคมถึงมิถุนายน และในช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคม  
โดยประเมินลูกค้ารวม 12 ราย ในการประเมินครั้งแรก บริษัท 
ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 97.55 จาก 100 คะแนน ส�ารวจความพึงพอใจ
ลูกค้าครั้งที่ 2 บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยที่ 99.46 สามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินจากลูกค้าทุกราย ทั้ง 2 ครั้ง

โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
บริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ด้วยเกณฑ์ 
การประเมิน 4 มิติ ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านการติดต่อส่ือสาร 
ด้านบคุลากร และด้านภาพลกัษณ์ของโรงไฟฟ้า ในปี 2563 บรษิทั
ได้คะแนนผลสรปุที ่100% ซึง่ผลท่ีได้เป็นทีพึ่งพอใจมาก และไม่มี
ข้อเสนอแนะใด ๆ  ส�าหรับการประเมินและแบบสอบถามในครั้งนี้ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัและบรษิทัในเครอืได้ด�าเนินธุรกิจด้วยการค�านงึถึงหลกัสทิธิ
มนุษยชน และสิทธิพลเมืองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายก�าหนด อีกทั้งเคารพกฎหมาย
ท้องถ่ิน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและค่านิยมต่าง ๆ 
โดยยึดมั่นต่อหลักการขององค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชน 
ซึง่คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของบรษิทั และบรษิทัในเครอื 
ทุกคน ร่วมตระหนักถึงความส�าคัญ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
ในทกุด้านตลอดจนสงัคม ชมุชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
โดยไม่เลอืกปฏิบตั ิซึง่ส�าหรบัในการจ้างงานน้ัน บรษิทัไม่ได้ปิดก้ัน 
การจ้างงานบุคคลพิการและยังจ้างงานบุคลากรอายุมากกว่า 
60 ปีบริบูรณ์อีกด้วย เน่ืองจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถในงานเฉพาะด้าน และยังต้องการสนับสนุน 

โดย กฟผ.ได้ออกหนังสอืรบัรองความพร้อมของโรงไฟฟ้าให้แก่บรษิทั 
ก่อนก�าหนดเปิดการขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (Commercial Operation  
Date: COD) ตัง้แต่วันท่ี 29 ตลุาคม 2562 นอกจากน้ี การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี ได้ด�าเนินการก่อสร้างเสร็จตรงเวลา 
อกีด้วย และท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน สปป.ลาว 
เมื่อคร้ังท่ีผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแรงและปลอดภัย 
(Dam Safety) ของโครงสร้างโรงไฟฟ้าภายในกลุม่บรษิทัในภาวะการณ์ 
แผ่นดนิไหวได้เป็นอย่างดี เนือ่งจากโครงสร้างและอปุกรณ์ทุกส่วน
ของทั้งโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี  
ไม่ได้รบัผลกระทบหรอืความเสยีหายแต่อย่างใด ยังสามารถเดนิเครือ่ง 
ผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
ตามสัญญาได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ 

การก้าวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging society) 
ของประเทศไทย เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปี ยังคงม ี
การจ้างงาน อน่ึง บรษิทัมุง่มัน่ สนับสนุนให้พนักงานท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ�าหรอืพนักงานรายวัน 
ใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมายโดยสิทธิ 
ดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น อันรวมไปถึงการเลิกจ้าง 
พนกังานของบรษิทัและบรษิทัในเครอื จะต้องด�าเนินการตามขัน้ตอน 
ที่ก�าหนดไว้อย่างถูกต้องและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
เคารพและค�านึง ถึง สิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามแนวทาง 
ของกฎหมายแรงงานและข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทในเครือเปิดช่องทางการสื่อสาร 
เพ่ือให้พนกังานเสนอแนะ และร้องทกุข์ในเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัการท�างาน 
ซึ่งพนักงานสามารถใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้ง 
ข้อเสนอแนะ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิ
มนษุยชน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระท�าผิดกฎหมาย 
พฤตกิรรมท่ีอาจส่อถงึการทุจรติ การประพฤตมิชิอบของบคุลากร 
เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บรษิทัให้ความส�าคญักบับคุลากรเสมอมา เพราะเชือ่ว่าพลงัในการ
ขบัเคลือ่นองค์กรให้ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายและเตบิโต
อย่างย่ังยืนได้ในอนาคต ต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็น
เพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด ทั้งยัง 
ไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทจึงยึดในหลัก
กฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก�าหนด 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย พร้อมกับมนีโยบายการ 
พิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานและพิจารณา
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประกอบด้วย รวมถึงการจดัสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับ
บรษิทัในกลุม่ธุรกิจเดยีวกัน อาทิ กองทุนส�ารองเลีย้งชพี สวัสดกิาร
ค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ�าปี และเงิน 
ช่วยเหลอืในกรณต่ีาง ๆ  และท่ีส�าคญัไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน บรษิทั
ยังจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีค�านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย
ในการท�างาน รวมทั้งการจัดสันทนาการให้แก่พนักงานอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคคลากรอย่าง
ต่อเนือ่ง และสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนกังานมโีอกาสเตบิโต
และก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก 
ผ่านการฝึกอบรมท่ีจ�าเป็นกับการปฏิบตังิาน รวมถึงการอบรมอืน่ ๆ  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท�างาน โดยในปี 2563 บริษัทยัง
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คงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ (KPIs) เพ่ือให้ผลการประเมิน 
มีความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถน�าผลประเมินดังกล่าวมา
ประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานต่อไปได้ 
อย่างมปีระสทิธิภาพ ส�าหรบัการสนบัสนนุให้ผูบ้รหิารและพนักงาน 
น�าหลกัการ Kaizen มาใช้ในการปฏิบตังิาน เพ่ือให้เกิดการปรบัปรงุ 
และพัฒนาอย่างต่อเนือ่งผ่านกิจกรรมในรปูแบบต่าง ๆ  นัน้ บรษิทั
ยังคงส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรตลอดทั้งปี

นอกจากน้ี บริษัทได้รณรงค์สร้างจิตส�านึกให้พนักงานตระหนัก 
ถึงจรรยาบรรณและหลกับรรษทัภิบาล โดยเน้นให้สามารถน�าไปใช้
ในการปฏิบัตงิานในชีวิตประจ�าวันพร้อมน�าหลักการความย่ังยืน 
และเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

ความปลอดภัย ชีวอนามัย และการฝึกอบรม 
ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
เพ่ือเป็นการสกัดก้ันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพ่ือความปลอดภัยของ
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายในส�านักงานและพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า
ภายใต้การบริหารจดัการของกลุม่ ซเีค พาวเวอร์ ท้ังในประเทศไทย 
และใน สปป.ลาว บริษัทได้มีแนวทางการรับมือกับเหตุการณ์
อย่างทันท่วงที เพ่ือจัดการลดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้จัดตั้งคณะท�างาน 
ซึง่ประกอบด้วยคณะผูบ้รหิารและตวัแทนพนักงานจากทกุสายงาน  
เตรียมการรองรับและตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งติดตามข่าวสาร 
ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พิจารณาวางแผนด�าเนินการ 
อย่างเหมาะสม และก�าหนดมาตรการป้องกันเป็นไปตามมาตรฐาน 
องค ์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข  เ พ่ือให ้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ 

คณะท�างานฯ ได้ท�าการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business 
Impact Assessment) เพ่ือวเิคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือฯ โดยให้
ความส�าคัญกับกิจกรรมหลักในบริษัท อาทิเช่น การปรับเปล่ียน 
รปูแบบการรบั-จ่ายเชค็เป็นแบบอเิลก็ทรอนิกส์ การอนุมตัเิอกสาร
ทางอีเมล การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น การแจ้งเลื่อนก�าหนด 
วันประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี การแจ้งมาตรการป้องกันต่าง ๆ  
ของโรงไฟฟ้าให้กับผูท้ีเ่ก่ียวข้อง การประสานการจดัส่งใบแจ้งหนี ้

และการส่งของส�าหรับบริษัทคู่ค้าและผู้จัดจ�าหน่าย การจัดตั้ง 
กลุ ่มการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชัน Line เพ่ือ 
ส่ือสารอย่างทันท่วงที การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการประชุม 
โดยติดต่อผ่านโปรแกรมการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง 
เข้ามาทดแทนการประชมุแบบเผชญิหน้า และการจดัเตรยีมอปุกรณ์ 
ด้านสารสนเทศเพ่ือรองรบัการปฏิบตังิานจากท่ีบ้าน (Work From 
Home) รวมไปถึงการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ของพนกังาน อาท ิตรวจวัดอณุหภมูพินักงานและจดัวางแอลกอฮอล์
ทุกจุดทางเข้าออกอาคาร ส�านักงานทุกชั้น รวมถึงท่ีโรงไฟฟ้า 
ทุกแห่ง มีการท�าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ รวมถึง 
การอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อในพื้นที่ส�านักงานทั้งหมด และโรงไฟฟ้า 
ทุกแห่งเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ จัดระเบียบให้มีการเว้นระยะห่าง
ในการใช้ลิฟท์ รวมไปถึงการจัดส่งพนักงานเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส�าหรบัมาตรการในพ้ืนทีท่กุโรงไฟฟ้า ให้เขตพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้าภายใต้ 
การบริหารจัดการทุกแห่งของบริษัท เป็นเขตหวงห้ามขั้นสูงสุด 
และจ�ากัดการเข้าออกอย่างเคร่งครดัในขณะท�างาน หากพนักงาน 
มอีณุหภูมร่ิางกายเกิน 37.5 องศาเซลเซยีส มไีข้ ไอ คดัจมกู เจบ็คอ 
หายใจติดขัด เป็นหวัด ให้รีบพบแพทย์ในประจ�าโรงไฟฟ้าทันที 
จ�ากัดการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก หากเป็นกรณีฉุกเฉินและ
จ�าเป็นให้ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณี ๆ แต่จะต้อง
ผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ประจ�าโรงไฟฟ้าก่อน และให้งด
การรวมกลุ่มเพ่ือท�ากิจกรรมทุกประเภทภายในโรงไฟฟ้าอย่าง 
เด็ดขาด โดยบริษัทออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ก�าหนดมาตรการเชิงรุก ซึ่งอาจดูเข้มข้นกว่าภาครัฐ เช่น 
มาตรการห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือการห้ามเดินทาง 
ข้ามจงัหวัดในประเทศไทย และ สปป.ลาว ดงัน้ันการสือ่สารเพ่ือให้ 
พนักงานตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบที่ เ กิดขึ้น 
มคีวามเข้าใจทีถู่กต้องตรงกันถึงแนวทางปฏิบตัต่ิาง ๆ  ของบรษิทั 
และพร้อมให้ความร่วมมอืเพ่ือผ่านพ้นวิกฤตในครัง้นีไ้ปด้วยกันได้ 
ซึ่งส่งผลให้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากน้ี บริษัทยังคงห่วงใยต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจ�า
โรงไฟฟ้าทุกแห่งทั้งในไทย และ สปป.ลาว โดยได้จัดส่งเคร่ือง 
อุปโภคบริโภครวมท้ังอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย 
แอลกอฮอล์ ให้กับพนักงานทุกคนเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจให้พนักงานอีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่าบริษัท ได้มีมาตรการ
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การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบริษัทจะยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ  ที่ได้วางไว้ 
อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันท่ีใช้ได้อย่างแพร่หลาย 
พนักงานทุกคนต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ปรบัวธีิการท�างาน เพ่ือเข้าสู่ 
ชีวิตวิถีใหม่ในการท�างาน (New Normal)

โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี
ในปี 2563 เป็นปีแรกทีบ่รษิทัได้เริม่ด�าเนินการผลติและขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการได้เต็มปี บริษัทจึงได้ด�าเนินการ
ด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดต่าง ๆ  ทั้งกฎหมาย 
สปป.ลาว และกฎหมายไทย เพ่ือให้พนักงานมีความตระหนัก 
ในเร่ืองมาตรการควบคมุและป้องกันในการท�างานอยู่เสมอ เพ่ือลด 
อบุตัเิหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้และให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามขัน้ตอน
ความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ พนักงานเข้าใหม่และผู้รับเหมา 
ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเข้า
ท�างาน รวมไปถึงการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เช่น 
การอบรมดับเพลิง การอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น รวมไปถึง
การทบทวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
พร้อมท้ังก�าหนดมาตรการควบคมุและป้องกันก่อนเริม่ปฏิบตังิาน 
โดยได้น�าวิธี Job Safety Environment Analysis (JSEA) มาประยุกต์
ใช้กับระบบใบอนุญาตในการท�างาน และกระบวนการท�างาน
ท่ีมีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้มีการสื่อสารให้พนักงานและผู้รับเหมา 
ที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งน้ี ในปี 2563 จากรายงานสถิติด้าน 
ความปลอดภัยของบรษิทัพบว่าเกิดอบุตัเิหตถึุงข้ันหยุดงาน (Loss Time 
Injury, LTI) กับพนักงานจ�านวน 1 ราย ท�าให้บริษัทมีความมุ่งมั่น
พัฒนาการด�าเนินการด้านความปลอดภยัอาชวีอนามยัให้เข้มข้น
ย่ิงขึน้จากการเรยีนรูจ้ากอบุตัเิหตท่ีุเคยเกิดขึน้อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ตดิตามและเฝ้าระวังความสอดคล้องตามวิธีปฏิบติัทีไ่ด้ก�าหนดไว้ 
โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ในปีถัดไป

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
ตามท่ีบริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของพนักงานและผู้รับเหมา ในปี 2563 ส่งผลให้สถิติ
ด้านความปลอดภัยของบริษัท ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ถึง
ขั้นหยุดงานกับพนักงานและผู้รับเหมา บริษัทยังคงด�าเนินการ
ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การอบรมปฐมพยาบาล  
การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉนิกรณีต่าง ๆ  เช่น สารเคมรีัว่ไหล หม้อน�า้ระเบดิ 
การอบรมความปลอดภัยในการท�างานเก่ียวกับไฟฟ้า และ
การจัดกิจกรรมวันความปลอดภัยควบคู่กับกิจกรรมกีฬาสี 
ต้านยาเสพตดิ เพ่ือให้พนกังานมคีวามตระหนักในเรือ่งความปลอดภัย 
ในการท�างานตลอดเวลา

โรงไฟฟ้าพลังเเสงอาทิตย์ บางเขนชัย
ในปี 2563 ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุใด ๆ นอกจากนั้นบริษัท
ยังได้ด�าเนินการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ประจ�าปี และได้ฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และวิธี 
การดับเพลิง ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามกฎหมาย และหลัก
มาตรฐานสากล

โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
ในปี 2563 ตามที่บริษัทได้ปรับปรุงการท�างานและจัดฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัย ท�าให้ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ัน
หยุดงานเกิดขึ้น บริษัทยังคงให้ความส�าคัญในการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย โดยได้พัฒนาระบบใบขออนุญาตท�างาน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Work Permit System) มาประยุกต์ใช้
ในงานซ่อมบ�ารุงรักษาประจ�าปีของโรงไฟฟ้า นอกจากนั้น ในปีนี้
บรษิทัยังคงด�าเนนิฝึกซ้อมแผนดบัเพลงิและอพยพหนีไฟประจ�าปี 
อย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นการส่งเสรมิให้พนกังานมกีารทบทวนขัน้ตอน
การปฏบิตังิาน รวมถึงมกีารทบทวนมาตรการควบคมุป้องกันและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้

สถิติจ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Fatality) และ อุบัติเหตุ 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTI) ของบริษัทในเครือฯ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อุบัติเหตุถึงขั้น 
เสียชีวิต (Fatality)

• พนักงาน 0 0 0

• ผู้รับเหมา 0 0 0

อุบัติเหตุถึงขั้น 
หยุดงาน (LTI)

0

• พนักงาน 0 1 1

• ผู้รับเหมา 0 1 0
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าต้นแบบ
แห่งแม่น�้าโขงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูงสุด โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไซยะบุรี ไม่เพียงเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย น�าเสนอนวัตกรรม
การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าเเบบ Run-of-River 
แห่งแรกในภมูภิาคแต่บรษิทัยังมุง่มัน่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และความส�าเร็จในด้านต่าง ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วน 
ผ่านการเย่ียมชมโรงไฟฟ้า การบรรยายให้ข้อมลูในการด�าเนนิงาน
ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีมการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลงั 
การก่อสร้างแล้วเสรจ็ รวมถึงการเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบั 
พลงังานสะอาด พลงังานหมนุเวียน และนวัตกรรมในการประหยดั
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่า ซึ่งมีความจ�าเป็น 
ต่อเสถียรภาพด้านพลงังานของประเทศในอนาคต อกีท้ังได้เข้าร่วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนเผยแพร่ความรู ้เก่ียวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ โดยวิศวกรของบริษัท 
อย่างสม�่าเสมอ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนรอบโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน 
เป็นการเตรยีมความพร้อมในการวางแผนสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาทียั่ง่ยืนแห่งสหประชาชาต ิ(UNSDG) ข้อท่ี 4 เรือ่งการศกึษา
ทีเ่ท่าเทยีม อย่างเป็นรปูธรรม  นอกจากน้ีบรษิทัยังได้ว่าจ้างบรษิทั
ที่ปรึกษาเพ่ือด�าเนินโครงการการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจ
โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดจิทิลัเป็นเครือ่งมอืในการปรบัเปลีย่น
หรือปรับปรุงให้ธุรกิจมีความพร้อมในโลกดิจิทัลมากขึ้น (Digital 
Transformation) ได้น�า SAP S/4 HANA มาใช้พร้อมโซลชูัน่ใหม่ ๆ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และลดความซับซ้อน 
ด้านไอทีในองค์กร รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างาน 
ภายในองค์กร ส�าหรับปรับปรุงกระบวนการท�างานเดิมและ 
เตรียมพร้อมเพ่ือการเติบโตในอนาคต ควบคู ่ กับการปรับ
กระบวนการท�างานให้ทันสมัย ด้วยการใช้ Industry Framework 
ซึง่เป็นรปูแบบมาตรฐานอตุสาหกรรมส�าหรบักระบวนการท�างาน
ของธุรกิจ (Industry standard model for business processes) 
เ พ่ือให ้บริษัทสามารถบรรลุ เป ้าหมายของการท�าดิจิทัล 
ทรานส์ฟอร์เมชั่นได้ตามแผนและตามงบประมาณท่ีก�าหนดไว้ 
จนสามารถบรรลผุลของโครงการได้ด้วยคณุภาพท่ีสงู และสามารถ 
สื่อสารภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น

ส�าหรับในปี 2563 บริษัทได้มีการคิดโครงการและนวัตกรรม 
ท�าการศกึษา ปรบัปรงุ และทดลองเพ่ือหยุดการใช้งาน Gas Compressor 
ในช ่วงเวลาท่ีต ้องการใช ้พลังงานไฟฟ้าต�่าให ้ เหลือเพียง 
1 เครื่อง เนื่องจากโดยปกติโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จะออกแบบให้ Gas Compressor เดนิเครือ่ง 2 เครือ่งอย่างต่อเนือ่ง 
เพ่ือเพ่ิมแรงดันก๊าซก่อนเข้าห้องเผาไหม้ในเครื่องกังหันก๊าซ 
ทั้งในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและในช่วงเวลา 
ที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต�่า ซึ่งในช่วงที่ต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าต�่านี้เอง อัตราการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าต�่าลงด้วย 
ก๊าซท่ีอดัข้ึนมาจาก Gas Compressor เหลอืจากการใช้งาน ท�าให้
เกดิการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขับ Gas Compressor จึงเกิด 
การคดิค้นของพนักงานทีจ่ะช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในส่วนน้ีลง 
จากผลการทดลองและเดินเครื่องจริงปริมาณก๊าซจากการเดิน 
Gas Compressor 1 เครื่อง เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงที่
ต้องการพลังงานไฟฟ้าต�่า ท�าให้บริษัทลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในช่วงด�าเนินโครงการนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี 2562 
ได้ประมาณ 396,253 หน่วย และสามารลดค่าใช้จ่ายจากการลด 
การใช้พลงังานไฟฟ้าในปี 2562 ได้ประมาณ 1 ล้านบาท ท้ังน้ีจาก 
การคิดค้นนวัตกรรมนี้ ท�าให้บริษัทได้รับรางวัล ASIAN POWER 
AWARDS 2020 อีกด้วย นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้พนักงาน
มีก�าลังใจและมีแรงกระตุ้นท่ีจะคิดค้นโครงการและนวัตกรรม
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินกิจการของบริษัทต่อไป 

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บรษิทัเชือ่มัน่ว่าการก�ากับดแูลกจิการทีด่เีป็นปัจจยัส�าคญัท่ีแสดง 
ให้เหน็ถึงการมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมความส�าเร็จในภาพรวม 
ของบรษิทั ในฐานะทีเ่ป็นองคกร์หนึง่ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ซึง่จะช่วยสร้างความเชือ่มัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีผ่านการด�าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยก�าหนดนโยบาย 
การก�ากับดแูลกิจการของบรษิทั (Corporate Governance Policy)  
ตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ระเบยีบปฏิบตัขิองคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ตลอดจน 
ให้มีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัท
จดทะเบียนตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท้ังนี้ นโยบาย 
การก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัครอบคลมุเรือ่งทีส่�าคญัตามหลักเกณฑ์ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ท้ัง 5 หมวด 
ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงท่ีประชุม 
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คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตาม 
หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการ 
ปรับเปลี่ยนอย่างสม�่าเสมอ 

ในการนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการดังกล่าว 
บนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์ 
การด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
ไปยังกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง อันจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้
เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร มีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และบริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าที่ต้องสร้าง
กลไกที่แน่ใจได้ว่าการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและต้องตระหนักว่าการ 
ทจุรติคอร์รปัชนั แม้เพียงระดับบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยจะส่งผลกระทบ 
เสียหายต ่อการด�าเนินงาน ความเชื่อมั่น  และภาพรวม 
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อย จงึเลง็เหน็ 
ถึงความส�าคญัของการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละการด�าเนนิธุรกิจ
ที่โปร่งใสเป็นธรรม เพ่ือผลตอบแทนท่ีดี มั่นคง และเป็นธรรม 
แก่ผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้ก�าหนดมาตรการด�าเนนิการเพือ่ตอ่ต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1)  การก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร
  บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

และสนับสนุนตลอดจนส่งเสรมิให้บคุลากรทกุระดบัของบรษิทั 
และบริษัทย่อยมีจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
จึ ง ได ้ก� าหนดนโยบายต ่อต ้ านการ ทุจริตคอร ์ รัปชัน 
ผ่านทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) 
รวมไปถึง แนวปฏิบัติต ่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ 
ก�าหนดให้บุคลาการของบริษัทและบริษัทในเครือถือปฏิบัติ
อย่างเคร ่งครัด พร ้อมทั้งสื่อสารและบังคับใช้นโยบาย 
ดังกล ่าวกับพนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

  ในการน้ี บริษทัได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดแูลกิจการไว้บน
เว็บไซต์ของบรษิทั รายละเอยีดอยู่ในหวัข้อการก�ากับดแูลกิจการ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการก�ากับดแูลกิจการทีเ่ป็นสากล 
และใช้เป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2)  การใช้ข้อมูลภายใน การค�านึงถงึสทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยี
ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย

  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ข ้อมูลภายใน 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก�าหนดนโยบาย 
การเข ้าถึง การใช ้ และการเปิดเผยข้อมูลภายในของ 
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชแีละบคุลากรทุกหน่วยงาน 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล 
ดังกล่าวด้วย และเพ่ือก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทจึงได้ก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารตามนิยาม
ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(“ส�านกังาน ก.ล.ต.”) มหีน้าทีต้่องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ 
เป็นครัง้แรกเมือ่ได้รบัการแต่งตัง้ โดยจะต้องรายงานต่อส�านกังาน 
ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และ 
ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เมื่อ 
มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที ่
มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งน้ี 
คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย
การเปิดเผยข้อมลูภายในดงักล่าวโดยก�าหนดให้มกีารรายงาน 
การถือครองหลกัทรพัย์ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
และบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัททราบ 
ทุกไตรมาส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลจ�านวนหุ้นที่กรรมการและผู้
บริหารถือครองไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย

  ทัง้น้ี บรษิทัได้ด�าเนินการท่ีแสดงออกถงึความมุง่มัน่ในการต่อต้าน 
การทจุริตคอรร์ัปชันตามนโยบายทีก่�าหนดไว้ โดยจดัให้มีการ 
อบรมสมัมนาแก่บคุลากรของบรษิทั เพ่ือให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ 
อย่างแท้จรงิเก่ียวกับการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั   รวมทัง้ให้ 
บุคลากรของบริษัทสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยป้องกัน 
และตรวจสอบการทุจริตในองค์กร 

3)  การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน
  บรษิทัให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จงึได้จดัให้ 

มรีะบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุในทุกกิจกรรมของบรษิทั 
รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให ้
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์ และส�านกังาน ก.ล.ต. 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด ้านการควบคุมภายในของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
Commission (“COSO”) ท้ังนี ้บรษิทัมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือด�าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดบัหน่วยงาน 
ของท้ังบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือทบทวนและตรวจสอบ
กระบวนการท�างานและก�าหนดมาตรการจดัการกรณีตรวจพบ 
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ข้อพิรุธทีสุ่ม่เสีย่งเข้าข่ายเป็นการทุจรติหรอืคอร์รปัชนัในบรษิทั 
และบริษทัย่อยทกุบรษิทั เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรอืได้รบัแจง้เบาะแสหรอืข้อควรสงสยั เพือ่ให้สามารถแน่ใจ
ได้ว่าทุกข้ันตอนการด�าเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน 
โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน

  นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน ที่มีขอบเขตหน้าที่ 
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการสอบทานรายงานทางการเงนิให้มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 
พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได ้มาจ�าหน่ายไป 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้อง สมเหตสุมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมท้ังสอบทานให้บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ พร้อมมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระท�า
ทุจริตคอร์รัปชัน ตามล�าดับขั้นตอน 

 
  ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและ

ควบคุมเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
สรุปได้ดังนี้

 1.  บรษิทัจดัให้มกีารตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคมุภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมการด�าเนินงาน
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ที่บริษัทจัดตั้งขึ้น เพ่ือสอบทานให้มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพ และเป็นการป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจรติหรอืคอร์รปัชนัในบรษิทัและบรษิทัย่อย

 2.  จัดให ้มีช ่องทางการแจ ้งเบาะแสหรือข ้อร ้องเรียน  
(whistleblower) และรายงานต่อผูบ้รหิารและคณะกรรมการ 
บริษัท  หรือได ้ รับแจ ้ ง เบาะแสหรือข ้อควรสงสัย 
เพ่ือให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้ และ
สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
จดทะเบียนอย่างครบถ้วน

 3.  จัดให้มีการไต่สวนเพ่ือหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใสในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วมกรณีพบว่า 
มีการกระท�าความผิดจริงจะน�าเสนอผลการตรวจสอบ 
ต่อต้นสงักัด สายงานทรพัยากรบคุคล และกรรมการผูจ้ดัการ  
และด�าเนนิการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากร ได้แก่ 
การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจน 
การด�าเนินการทางกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน ์
ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

4)  การก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส 
และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

  บรษิทัเปิดช่องทางการร้องเรยีนท่ีน่าเชื่อถือและเป็นอิสระจาก 
บคุคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 
การกระท�าผดิกฎหมาย หรอืพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถึงการกระท�า 
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึง 
ความบกพร่องของระบบควบคุมภายในท้ังจากพนักงานและ
บุคคลภายนอกอื่น ๆ 

  ในปัจจุบัน บริษัทได้ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส 
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

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

 2)  ผ่านทาง E-mail ถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิทัโดยตรงที ่directors@ckpower.co.th หรอืหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th

 3)  แจ้งทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึง ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที ่587 
อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 
  นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดแนวทางการคุ้มครองส�าหรับ 

ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ในแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วม
ของผูม้ส่ีวนได้เสยี เพ่ือเป็นมาตรการคุม้ครองในการเก็บข้อมลู
ข้อร้องเรยีนเป็นความลบั และการจ�ากัดกลุม่ผูร้บัทราบข้อมลู
และเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน พร้อมเผยแพร่บน
เว็บไซต์บริษัท เพ่ือสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัย
ให้แก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้

 1)   ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนสามารถเลอืกเปิดเผยตวัหรอื 
ไม่ประสงค์ออกนามหากการเปิดเผยนั้นจะท�าให้เกิด 
ความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ

 2)  บริษัทถือว่าข้อมูลเป็นความลับจะเปิดเผยเฉพาะกรณี 
ที่จ�าเป็นแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเสียหายโดยค�านึงถึงความปลอดภัยและ
ความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

 3)  กรณีที่ผู ้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับ 
ความไม่ปลอดภยั หรอือาจเกิด ความเดอืดร้อนเสยีหาย ผูแ้จ้ง 
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทก�าหนด
มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

 4)  ผู ้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทา 
ความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมเเละเป็นธรรม

 5) บริษัทจะเข้าเเก้ไขเเละบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  ภายใต้กลไกการบริหารงานเเละหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
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เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อประเด็นการทุจริต
คอร์รัปชัน ในปี 2563 บริษัทยังได้น�านโยบายแนวทางการงดรับและให้
ของขวัญของบริษัทและบริษัทในเครือ มาใช้อย่างต่อเนื่อง และแจ้งไปยัง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมไปถึง 
ผ่านทางเวบ็ไซต์และเฟซบุก๊ของบรษิทัอกีด้วย เพ่ือตอกย�า้เจตนารมณ์ท่ีชดัเจน
ในการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยแนวคิด ความอดทนต่อการทุจริต 
เท่ากับศูนย์ในทุกกรณี  

5) การก�าหนดนโยบายป้องกันการทุจรติจากภายนอกองค์กร
  บริษัทสื่อสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานน�านโยบาย

การก�ากับดูแลไปใช้กับการติดต่อประสานงานกับคู ่ค ้า
และบุคคลภายนอก เพ่ือปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน 
และผลักดันให้คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกท่ีติดต่อกับบริษัท
และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร ่งครัด เพ่ือป้องกันการมี
ส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยก�าหนดมาตรการลงโทษทางวิ นัยกับพนักงานท่ีมี 
ส่วนเก่ียวข้องกับการกระท�าทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวด 
และยกเลิกการท�าธุรกรรมกับคู ่ค ้าหรือบุคคลภายนอก 
ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

6)  การก�าหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  บรษิทัก�าหนดให้การทุจรติคอร์รปัชนั เป็นหนึง่ในปัจจยัความเสีย่ง
ตามแผนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเพ่ือให้ทกุหน่วยงาน 
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการทจุรติ รวมถึงเฝ้าระวัง 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการด�าเนินงาน โดย
คณะท�างานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
จะท�าการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ของบรษิทัทกุไตรมาส และน�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งเพ่ือพิจารณา รวมถึงน�าเสนอ 
ประเดน็ท่ีน่าสนใจและควรเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด หาก
ตรวจพบความเปลีย่นแปลงหรอืข้อควรพิจารณาทีม่นียัส�าคญั 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งจะน�าเสนอ 
รายงานการพิจารณาประเมินความเสี่ยงต ่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

 โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เกียรติบัตรองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
บริษัทได้รับมอบเกียรติบัตรจากองค์การก๊าซเรือนกระจกและ
สถาบนัพัฒนาอตุสาหกรรมสิง่ทอในฐานะท่ีเป็นองค์กรลดโลกร้อน 
ด้วยการน�านวัตกรรมผ้าอนุรักษ์โลก "Cool Mode" มาใช้ในการ 
จัดท�ายูนิฟอร์มส�าหรับพนักงานในกลุ่มซีเค พาวเวอร์ ซึ่งช่วยลด 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย 

การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Thai Institute of Directors: IOD) 
ในปี 2563  บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
of Directors : IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แสดงให้เห็นว่าบริษัท 
มีการก�ากับดูแลตอบโจทย์เรื่องความโปร่งใส ดูแลเป็นธรรม 
กับผู้เก่ียวข้อง และเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังและสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

รางวัล IR Magazine Awards 
บรษิทัได้รบัรางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis 
Management ในภูมิภาค South East Asia จากนิตยสาร IR 
Magazine ด้านการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ
น�้าและส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี สปป.ลาว 

รางวัล Asian Power Awards 2020
บริษัทได้รับรางวัล Asian Power Awards 2020 ระดับ Silver  
รางวลัการยกระดบัสิง่แวดล้อมแห่งปีและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
แห่งปีของประเทศไทย ด้านการคิดค้นโครงการและนวัตกรรม 
ยกระดับสิ่งแวดล้อมจากนิตยสาร Asian Power นิตยสารชั้นน�า
ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของเอเชีย

การประเมินรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2563 (THSI)  
ในปี 2563 เป็นอีกปีที่เป็นความภาคภูมิใจของซีเค พาวเวอร ์
โดยบริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นย่ังยืน (THSI) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรท่ีมีการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน มีการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) 
สะท้อนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต
อย่างย่ังยนืและสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่คงต่อเน่ืองในระยะยาว  
ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
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INTERNAL CONTROL 
AND RISK
MANAGEMENT การควบคุมภายใน 

และการบริหารจดัการความเส่ียง

การควบคุมภายใน

บริษัทสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในการ 
ประเมนิระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุด้านการด�าเนนิงาน 
(Operational Control) การบญัชแีละการเงนิ (Financial Control) 
และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
(Compliance Control) นอกจากนี้บริษัทใช้มาตรฐานสากล
ของ Control Objectives for Information and Related 
Technology (COBIT) ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานและประเมินระบบ
การปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ
อย่างเป็นอิสระ ตามแผนงานตรวจสอบภายในท่ีได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2564 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทจาก 
รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร 
โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ส�านักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพียงพอและเหมาะสม 
สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 
องค์ประกอบ คอื สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุม 
การปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการ
ติดตาม (Monitoring Activities) ได้ดังนี้
•	 	สภาพแวดล้อมการควบคุม	 (Control	Environment) 

คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารยึดมั่นเจตนารมณ์การ

ด�าเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ยึดมั่นต ่อคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก�าหนดให้มี
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี ผ่านทางจรรยาบรรณ 
นโยบาย ค่านิยมองค์กร รวมถึงโครงสร้างของบริษัทและ 
สายการรายงานทีเ่หมาะสม นอกจากน้ีมกีารก�าหนดนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร และส่ือสารให้พนักงาน
ได้รับทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

•	 	การประเมินความเสีย่ง	(Risk	Assessment) คณะกรรมการบรษิทั 
แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
ท�าหน้าท่ีก�าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ�าปีของบริษัทและ
บริษัทในเครือ รวมท้ังก�ากับดูแลและติดตามการบริหาร
ความเส่ียงและรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
เป็นรายไตรมาส นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทในเครือแต่งตั้ง 
คณะท�างานบริหารความเส่ียงท่ีประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร
และพนักงานทุกสายงาน ท�าหน้าที่ระบุความเสี่ยง ประเมิน 
ความเสีย่ง จดัท�าแผนการบรหิารความเสีย่ง น�าเสนอแผนการ 
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
เป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเสี่ยง

•	 	การควบคุมการปฏบิตังิาน	(Control	Activities)	 บรษิทัและ
บรษิทัในเครอืก�าหนดตารางอ�านาจด�าเนินการไว้อย่างเหมาะสม 
และสือ่สารให้พนกังานรบัทราบผ่านทาง Intranet มกีารจดัท�า
แนวทางปฏิบัติงานในกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ เช่น บญัชี 
การเงนิ จดัซือ้ เป็นต้น มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผดิชอบ 
เก่ียวกับการอนุมติัรายการ การบนัทกึบญัช ีและการดแูลจดัเก็บ 
ทรัพย์สินออกจากกัน รวมถึงมีแผนกตรวจสอบภายใน 
ท�าหน้าท่ีสอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละ 
กระบวนการของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามแผนการ 
ตรวจสอบที่ได ้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทในเครือมีประสิทธิผล สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และลดโอกาสเกิดการทุจริตได้
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ดานกลยุทธ
(Strategic Risk)

ดานการเง�น
(Financial Risk) 

ดานกฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับ
(Compliance Risk)

ดานสิ�งแวดลอม
และสังคม
(Environment and
Social Risk) 

ดานการดําเนินงาน
(Operational Risk)

•	 	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	
Communication) บริษัทมีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ข้อมูลกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและทันเวลา สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการ
ตัดสินใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสาร ประกาศบริษัทผ่านทาง Email และระบบ 
Intranet รวมทั้งน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารข้อมูล
แก่พนักงานภายในบริษัท เช่น Microsoft Team ระบบ 
Digital Signage รวมทั้งใช้ระบบ SAP ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลบริษัท ส�าหรับช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
บริษัทสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.ckpower.co.th 
เพ่ือให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบข่าวสารของบริษัท
ได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัท
ก�าหนดแนวทางส�าหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการ
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(Whistleblower) ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล โดยบริษัทมี
มาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

•	 	ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities) บริษัทมีแผนก
ตรวจสอบภายในซึง่ปฏบิติัหน้าท่ีอย่างเป็นอสิระตามมาตรฐาน 
สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International 
Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing: IIA) โดยแผนกตรวจสอบภายในวางแผนการ
ตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Base Audit Plan) และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ 
รายงานฝ่ายบริหารกรณีที่มีข ้อเสนอแนะหรือประเด็นท่ี 
ตรวจพบให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม นอกจากน้ี 
ฝ่ายก�ากบัดแูลและกฎหมายท�าหน้าทีต่ดิตามการปฏบิตัติาม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่พบรายงานว่าบริษัทฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับแต่อย่างใด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บรษิทัให้ความส�าคญัในการน�าระบบบรหิารความเสีย่งมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจให้มัน่คง ย่ังยืน และเกิดประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง
ทกุภาคส่วน โดยคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งท�าหน้าทีก่�ากับดแูลและทบทวน
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งติดตามความเสี่ยงส�าคัญที่มีผลกระทบ
กับธุรกิจของบริษัท

คณะท�างานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานทุกสายงาน ได้แก่ สายงานวางแผน
ธุรกิจ สายงานวิศวกรรม ฝ่ายเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เป็นต้น รับผิดชอบในการจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยง
เป็นรายปี โดยมีการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คือ

การประเมิน
ความเสี่ยงทั้ง

5 ด้าน
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และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบและ
โอกาสทีจ่ะเกิดขึน้ รวมทัง้ก�าหนด Risk Appetite/Risk Tolerance 
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) และตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง 
มาตรการจัดการความเสี่ยง โดยใช้ COSO ERM Framework 
เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพ่ือประเมินและติดตาม
มาตรการจดัการความเสีย่งว่ายงัเป็นปัจจบุนัและสามารถจดัการ
ความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ นอกจากนี ้บรษิทัมอบหมาย
ให้แผนกตรวจสอบภายในรับผิดชอบการติดตามและสอบทาน 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยแยกการท�างานเป็นอิสระ 
กับคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้แต่งตัง้หน่วยงานภายใน 
ที่ดูเเลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทท�าหน้าที่เลขานุการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบ 
ในการรวบรวมข้อมลู และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
และบรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 
รับทราบเป็นรายไตรมาส

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

แผนกตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีอย่างเป็นอสิระ ในการสอบทาน 
และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลของบริษัทและบริษัทใน
เครอือย่างเป็นระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

เนื่องจากเป็นผู ้ที่มีความรู ้  ความสามารถ มีประสบการณ ์
การท�างานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมลีกัษณะเดยีวกับ 
บริษัท รวมทั้งได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง และได้รับ
วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified 
Professional Internal Auditor of Thailand) และมีความเข้าใจ
ในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท)

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวรุจิรา ช่วยบ�ารุง ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและก�ากับดูแลธุรกิจ 
ซึ่งควบคุมการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับดูเเลเเละกฎหมาย 
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์ของหน ่วยงานท่ีเ ก่ียวข ้อง โดยคุณสมบัติของ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท)  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 161



CONNECTED 
TRANSACTIONS รายการระหวา่งกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที ่
อาจมคีวามขดัแย้งในปี 2563 ภายใต้หลกัการพิจารณาการเข้าท�า 
รายการ ดังนี้

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันของ
บริษัท บริษัทย่อย กับ บริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน มีเงื่อนไข
การค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับ 
คู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทาง 
การค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็น
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มี
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน         

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกัน

1.  พิจารณาว่ารายการท่ีเกิดขึน้เป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ระหว่าง 
บริษัท บริษัทย่อย กับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยี ตามค�านยิามบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 
ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

2.  กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ค�านวณมูลค่ารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน และเปรยีบเทียบกับสนิทรพัย์ท่ีมตีวัตนสทุธิ (Net 
Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพ่ือพิจารณาขนาดของ
รายการ และพิจารณาประเภทของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตาม
ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ 
ได้แก่ รายการธุรกิจปกติของบริษัท รายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการ
เก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการความช่วยเหลือ
ทางการเงิน  

3.  กรณีรายการที่เก่ียวโยงกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิ
หลักการโดยก�าหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการ 

โดยรายการดงักล่าวต้องเป็นรายการตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป 
คือ เงื่อนไขการค้าท่ีมีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายการท่ีผ่านการพิจารณาโดย 
ฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

4.  กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทอื่น จะพิจารณาขนาด
รายการแต่ละประเภทและอ�านาจด�าเนนิการตามทีส่�านกังาน 
ก.ล.ต. ก�าหนด ซึ่งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความ 
สมเหตสุมผลในการเข้าท�ารายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยค�านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส�าคญัเสมอืนกับ 
การท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
ทกุราย และน�าเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั
หรอืผูถ้อืหุน้ตามลกัษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดย
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ารายการระหว่างกันจะไม่
สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเรื่องท่ีเก่ียวข้องได้ 
  

นโยบายและแนวโน้ม
การท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

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

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)  
(CKP หรือ บริษัท)

บรษิทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบรษิทัอืน่ 
(Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ และ 
ให้บรกิารงานทีป่รกึษาและบรกิารอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง
กับโครงการผลิตไฟฟ้า

บรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจ�ากัด 
(SEAN)

ถือหุ้นร้อยละ 61.33 โดย CKP SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว)

บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด (NN2) ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN
(สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ
CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 46)
NN2 เป็นบริษัทแกนของ CKP

NN2 เป ็น ผู ้ ผลิ ตและจ� าหน ่ ายไฟฟ ้ าจาก 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจาก
รัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
น�้างึม 2 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต ์
โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่แขวงไซสมบูน นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว

บรษัิท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด  
(BIC)

ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
และไอน�้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 
โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีก�าลังการ 
ผลิตไฟฟ้ารวม 238 เมกะวัตต์ ( BIC1: 118 
และ BIC2: 120) และไอน�้า 20 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
อุตสาหกรรมบางปะอิน อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด (BKC) ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP BKC เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 7 โครงการ 
มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 14.7 เมกะวัตต์

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพ่ือเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพ่ือเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพ่ือเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า

บริษัท วิส โซลิส จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพ่ือเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพ่ือเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า

1.	ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัและบรษัิทย่อยกับบรษัิท/บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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รายละเอียดของรายการระหว่างกันส�าหรับปี	2563
 
1. รายการระหว่าง CKP และบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) (CK)
  CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

ขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันกับ CKP เน่ืองจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ CKP โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 30.671 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วของ CKP ทั้งน้ี CK และ CKP 
มีกรรมการร่วมกันจ�านวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร และ 
(4) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

การเช่าพื้นที่ส�านักงานบริษัท
และบริการ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกใน
อาคารวิริยะถาวร
• ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินตามสัญญาเช่า
• เจ้าหนี้อื่น
• ลูกหนี้เงินประกัน

-
1.98

88.37
0.67
2.61

10.82
-
-

 0.84
2.20

10.36
-
-

0.19
2.05

CKP และ BIC ได้ใช้พ้ืนท่ีชั้น CH, ชั้น 17, 
ชั้น 18 และชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวร
ของ CK โดยอตัราค่าเช่าพ้ืนทีส่�านกังานและ
อัตราค่าสาธารณูปโภคเป็นอัตราปกติที่ CK  
เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป 

การเช่าพื้นที่ Virtual Private 
Server
• ค่าเช่า
• เจ้าหนี้อื่น

0.60
0.05

0.60
0.05

0.60
0.05

BIC ได้เช่าพ้ืนที ่Server 3 ชดุ ชดุละ 430 GB 
ระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์ 2558 
หรอืตามระยะเวลาการเช่าทีอ่าจขยายออกไป 
เนือ่งจากการต่ออายุสญัญา โดยหากคูส่ญัญา 
ไม่มีการบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญา
มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปีโดย 
อัตราค่าเช่าเป็นอัตราปกติที่ CK ให้เช่ากับ
ลูกค้าทั่วไป และพิจารณาถึงความปลอดภัย
ของข้อมูลที่จัดเก็บ

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 30 ธันวาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับ 
แรงดันไฟฟ้าและก่อสร้าง 
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
230/500 กิโลโวลต์ 
•  ต้นทุนโครงการ 

ระหว่างก่อสร้าง
- - 223.66 NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ด�าเนินการปรับปรุง 

ยกระดบั และก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อยนาบง 
ให้เป็นระดับ 500 กิโลโวลต์ ระยะเวลาก่อสร้าง
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดย
เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้ากับ กฟผ. เพ่ือให้สถานไีฟฟ้าย่อยนาบง
สามารถรองรบัโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  ในสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีสัญญา 
ซื้อขายกับ กฟผ. ได้

การว่าจ้างซ่อมแซมถนน 
ภายในโรงไฟฟ้า

- 12.76 - NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ด�าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายในโรงไฟฟ้า โดยด�าเนนิการ 
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
2562 ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาท่ีมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
2. รายการระหว่าง CKP และบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ�ากัด (CHK)
  CHK เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน สปป.ลาว 

เนื่องจาก CHK ถือหุ้นทั้งหมดโดย CK จึงท�าให้ CHK เป็นผู้เกี่ยวข้องของ CK ดังนั้น CHK กับ CKP จึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน  
และ CHK เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ CHK และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 165



รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

การซื้อขายน�้าประปา 
•  ค่าน�้าประปา
• ค่าบ�าบัดน�้าเสีย
• เจ้าหนี้การค้า

47.20
3.05
4.36

50.47
3.26
4.16

45.88
2.97
4.47

BIC ได้ท�าสญัญาซือ้ขายน�า้ประปา (อตัราค่าน�า้ประปา
ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
และบ�าบัดน�้าเสียกับ TTW ส�าหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2 ตัง้แต่ช่วงด�าเนนิการก่อสร้าง 
และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จนถึงปัจจุบัน รายการ 
ดังกล่าวเป็นการซื้อขายน�้าประปาเพ่ือการด�าเนินธุรกิจ
ตามปกติ และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา

การขายไฟฟ้า
• รายได้ขายไฟฟ้า
• ลูกหนี้การค้า

13.61
1.13

7.16
1.16

-
-

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของ 
BKC ท�าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ TTW โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นการซื้อขายท่ีอ้างอิงกับราคาค่าไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ

 
3. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) (TTW) 
  TTW ด�าเนินธุรกิจผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา เนือ่งจาก TTW เป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุน้ CKP  ใน 

สดัส่วนร้อยละ 24.982 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้วของ CKP ดงัน้ัน TTW จงึเข้าข่ายเป็นบรษิทัท่ีเก่ียวข้องกันกับ CKP ท้ังนี้ 
TTW และ CKP มกีรรมการร่วมกันจ�านวน 3 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลวิ ตรวิีศวเวทย์ และ (3) ดร.ภัทรตุม์ ทรรทรานนท์

4. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BEM)
  BEM ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนข้ันที่ 2) และส่วนต่อขยายต่าง ๆ และประกอบ

ธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เนื่องจาก BEM เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุ้น CKP ในสัดส่วน 
ร้อยละ 17.593 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้วของ CKP ดงัน้ัน BEM จงึเข้าข่ายเป็นบรษิทัท่ีเก่ียวข้องกันกับ CKP ทัง้นี ้BEM 
และ CKP มีกรรมการร่วมกันจ�านวน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

เพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้น
ใน XPCL 
•  เงินลงทุน 

ในบริษัทร่วม
- - 2,065.00 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2561 ของ CKP ได้มมีตอินมุตักิารซือ้หุ ้นของ 
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (“XPCL”) สัดส่วน 
ร้อยละ 7.5 ของทนุจดทะเบยีนของ XPCL คดิเป็นมลูค่า
รวมประมาณ 2,065.00 ล้านบาท จาก BEM ท้ังนี ้ราคา
ซื้อขายเป็นราคาที่ผ่านการเจรจาต่อรองระหว่าง CKP 
และ BEM และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล อ้างอิงได้จาก 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของทั้งผู้ซื้อ 
(CKP) และผูข้าย (BEM) ทีน่�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
พิจารณาอนุมัติของทั้งสองบริษัท

หมายเหตุ : 2, 3 ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 30 ธันวาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563166



รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

รายได้บริหารโครงการ
• รายได้บริหารโครงการ
• รายได้อื่น
• ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม
• รายได้ค้างรับ

158.27
3.43

14.33
-

149.10
3.21

14.79
0.18

119.87
3.00

11.38
0.07

XPCL ได้ท�าสัญญาว่าจ้าง CKP ในการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี 
โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL ท้ัง 
ในด้านบุคลากรผู ้มีประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้ 
ค�าปรกึษา และสนับสนนุงานด้านต่าง ๆ  อาทิ 
การให้ค�าปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหาร
จดัการบคุลากร การด�าเนนิงานจดัซือ้จดัจ้าง  
การบริหารเงิน การจัดท�าบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ 
การก�าหนดค่าบริหารโครงการได้ผ่านการ
เจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอ�านาจ
อนมุตัแิล้ว ซึง่ราคาดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 
และสมเหตุสมผล เน่ืองจากได้เทียบเคียง
และอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายได้จากการให้กู้ยืม
• เงินให้กู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
• ดอกเบี้ยค้างรับ

3,000.00
166.92
221.23

3,000.00
33.94
54.31

-
-
-

CKP ได้เข้าท�าสัญญาให้กู ้ยืมกับ XPCL 
ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่ก�าหนดไว้ใน
สัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors 
Support Agreement) โดยมีอัตราดอกเบี้ย
และอัตราการช�าระคืนเป็นอัตราเดียวกับ
เงินกู ้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาทจากธนาคาร 
ผู้ให้สินเชื่อแก่ XPCL ซึ่งเป็นเงื่อนไขการให ้
กู้ยืมปกตขิองธนาคารผูใ้ห้สนิเชือ่ ทัง้นี ้XPCL 
จะช�าระเงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้น้ีจากเงนิสด 
คงเหลือภายหลังจาก ท่ีได ้ปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของ
ธนาคารผูใ้ห้สินเชื่อของ XPCL ครบถ้วนแล้ว

 
5. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL)
  XPCL ด�าเนนิการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุ ีซึง่ต้ังอยู่ใน สปป.ลาว ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 CKP เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ XPCL 

โดยถือหุ้นร้อยละ 37.50 ของทนุจดทะเบยีนของ XPCL ดงันัน้ XPCL จงึถือเป็นบรษิทัร่วมของ CKP ท้ังนี ้XPCL และ CKP มกีรรมการ 
ร่วมกันจ�านวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ (4) นายเดวิด แวน ดาว 
และ (5) นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 167



รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 
(Implementation of 
EMP4&RAP5 during 
Operation Phase)
• ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
• เจ้าหนี้การค้า

4.80
5.47

4.80
3.53

4.80
7.95

NN2 ว่าจ้าง PTS เพ่ือด�าเนินการดูแลรักษา 
ส่ิ งแวดล ้อม จัด เตรียมเสบียงอาหาร 
ดูแลประชาชนผู ้ได้รับผลกระทบจากการ 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
น�้างึม 2 ให้อพยพมายังเมืองเฟือง รวมถึง 
ฝึกอาชีพให้ประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขสัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาว

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 
โครงการปลูกยางพารา 
เพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และ
แผนพัฒนาประชาชน
(Implementation of EMP&RAP 
during Operation Phase) 
(Para-Rubber)
• ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
• เจ้าหนี้การค้า
• เงินประกันผลงาน

-
16.25

0.72

-
16.25

0.72

13.00
16.25

0.72

NN2 ว่าจ้าง PTS ให้ด�าเนินการฝึกอาชีพ
และฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน
ที่ได ้รับผลกระทบและอพยพมายังเมือง
เฟืองเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพ้ืนที่
ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตลอดอายุ
สัมปทาน โดยเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
สัญญาสัมปทาน

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
• ค่าใช้จ่ายบริหาร
• เจ้าหนี้อื่น

2.02
1.51

-
-

-
-

ค ่าใช ้จ ่ ายต ่าง  ๆ  ท่ี เ ก่ียวข ้อง กับการ 
ด�าเนินงานในการติดต่อประสานงานกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว เช่น ค่าเดินทาง ค่ารับรอง 
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

 
6. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พีที จ�ากัดผู้เดียว (PTS)
  PTS ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยม ีนายเดวดิ แวน ดาว เป็นกรรมการ

ผูจ้ดัการทั้งนี้ PTS และ CKP มีกรรมการร่วมกันจ�านวน 1 ราย ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว

หมายเหตุ : 4 EMP: Environmental Management Plan

    5 RAP: Resettlement Action Plan

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563168



รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการ
เดินเครื่องและบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 
•  ค่าบรกิารปรกึษางานปฏบัิติการ 

เดินเครื่องและบ�ารุงรักษา
25.00 25.00 25.00 NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ท�า

สัญญาบริการปรึกษางานเดินเครื่องและ
บ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 กับ 
RATCH โดยก�าหนดให้ RATCH เป็นท่ีปรกึษา 
เก่ียวกับการพัฒนาโครงการ งานเก่ียวกับ
เอกสารของสัญญา แนะน�าด้านเทคนิคและ 
การก่อสร้าง การจดัซือ้อะไหล่ และอปุกรณ์อืน่ ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโดยสัญญาจะสิ้นสุด 
เมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรืออัตรา
ผลตอบแทนมีค่าไม่น้อยกว่าที่ตกลงกันใน
สัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 
ทั้งนี้ การก�าหนดค่าตอบแทนของสัญญา 
ดงักล่าวได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณา 
โดยผู้มีอ�านาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เน่ืองจาก
ได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้าง
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

 
7. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (RATCH)
  RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนน�าของกลุ่มบริษัท RATCH ในการก�าหนดทิศทาง 

การด�าเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังน้ัน 
RATCH จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 169



รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.
• ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ
• เจ้าหนี้การค้า

2,948.42
230.48

3,334.15
262.60

3,163.16
302.01

BIC ท�าสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. 
จ�านวน 2 สญัญา (ส�าหรบัโรงไฟฟ้าบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรชัน่ ที ่1 และ 2) โดยสญัญาดงักล่าว
เป็นรูปแบบสัญญามาตรฐานส�าหรับการ
ขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการผู้ผลิตไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุ
สัญญา 25 ป ี  นับจากวันที่ เริ่มใช ้ก ๊าซ
ธรรมชาติเพ่ือการค้า โดยสัญญาระบุให้ซื้อ
ก๊าซธรรมชาตจิาก ปตท.ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 85 
ของปริมาณรวมท้ังปีค�านวณจากสูตรท่ีระบุ
ในสัญญา ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาท่ีมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติที่ ปตท. ขายให้กับ 
โรงไฟฟ้าอื่นที่มีลักษณะเดียวกันทุกราย

 
8. รายการระหว่างบริษัทย่อย  กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (GPSC) 
 และ บริษัท ปตท. จ�ากัด (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. ประกอบกิจการปิโตรเลียมและด�าเนินการอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมท้ังร่วมลงทุน 
ในบรษิทัทีด่�าเนินธุรกจิเก่ียวเนือ่งกับปิโตรเลยีม เนือ่งจาก ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 22.816 ของทุนจดทะเบยีนของ GPSC ปตท. จงึเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GPSC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ ปตท. และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

หมายเหตุ : 6  ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 จาก www.set.or.th

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563170



รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

การเช่าพ้ืนทีใ่นนิคมอตุสาหกรรม 
เพื่อวางท่อก๊าซ
• ค่าเช่าที่ดิน 
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า

-
0.10
3.92

0.22
-
-

0.22
-
-

BIC ได้เช่าท่ีดนิจาก BLDC เพ่ือใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบรกิารรกัษาและ
ซ่อมบ�ารุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) 
ซึง่เป็นวัตถุดบิหลกัของ BIC โดยเป็นราคาที่ 
BLDC เรยีกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนทีเ่พ่ือใช้ประโยชน์
ในลกัษณะเดยีวกันในพ้ืนทีใ่กล้เคยีงกัน

การเช่าพื้นที่ในนิคอุตสาหกรรม 
เพือ่วางท่อไอน�า้และปักเสาไฟฟ้า 
• ค่าเช่าที่ดิน 
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า

-
0.58

22.58

1.32
-
-

1.32
-
-

BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์
ในการปักเสาไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวาง 
ท่อไอน�า้เพือ่ขายไฟฟ้าและไอน�า้ให้ลกูค้าใน
นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ โดยอตัราค่าเช่า
พ้ืนที่เป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่า 
พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน 
ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

การเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบ 
สายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ 
• ค่าเช่าที่ดิน 
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า

-
0.56

22.67

0.90
-
-

0.90
-
-

BIC ได้เช่าท่ีดนิจาก BLDC เพ่ือวตัถุประสงค์
ในการด�าเนินการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 
115 กิโลโวลต์ เพ่ือขายไฟฟ้าให้ลูกค้าใน 
นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ โดยราคาค่าเช่า
พ้ืนที่เป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่า
พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันใน
พื้นที่ใกล้เคียงกัน

บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ติดตั้ง
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
(AQMs)  
• ค่าเช่าที่ดิน
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า
• เจ้าหนี้การค้า
• เงินประกัน

 -
0.02
 0.77

-
0.01

0.03
-
-

0.01
0.01

0.03
-
-
-

0.01

BIC ได้เช่าท่ีดนิจาก BLDC เพ่ือวตัถุประสงค์
ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบอัตโนมัติ (AQMs) โดยราคาค่าเช่าที่ดิน
เป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพ้ืนท่ี
เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

 
9.  รายการระหว่าง CKP และบริษัทย่อย กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ�ากัด (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

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 171



รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

บนัทึกข้อตกลงให้ใช้พืน้ท่ีเพือ่
วางระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ 
• ค่าเช่าที่ดิน 
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า

-
1.38

56.00

2.22
-
-

2.22
-
-

BIC ได้เช่าท่ีดนิจาก BLDC เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการด�าเนนิการวางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์  
เพ่ือขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอนิ โดยราคาค่าเช่าท่ีเป็นราคาที ่BLDC 
เรียกเก็บจากผู ้เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในลกัษณะเดียวกันในพ้ืนทีใ่กล้เคยีงกัน

ค่าบ�ารุงรักษา 
สิ่งอ�านวยความสะดวก 
และค่าบริการสาธารณูปโภค
• ค่าใช้จ่ายการบริการ
• เจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้อื่น

0.75
0.06

0.70
0.06

0.70
0.06

BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ด�าเนินงานบ�ารุงรักษา 
จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก และให้บริการ
เก่ียวกับสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยอัตรา 
เรียกเก็บดังกล่าวเป็นไปตามประกาศการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย 
BLDC จะเรยีกเก็บค่าบรกิารในอตัราดงักล่าว 
จากผู ้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินทุกราย

บันทึกข้อตกลงเพื่อช�าระ 
ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน�้าท่วม 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
• ค่าบริการ
• เจ้าหนี้การค้า

0.85
0.08

0.85
0.08

0.64
0.08

BIC ได้เข ้าท�าบันทึกข้อตกลงเพ่ือช�าระ
ค่าก่อสร้างเข่ือนป้องกันน�้าท่วมของนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญามี 
ระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 
2561 ถึงมนีาคม 2571 โดยค่าบรกิารอ้างองิ
ราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากลูกค้าภายใน 
นคิมอตุสาหกรรมของ BLDC

การเช่าพืน้ท่ีในนิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อเป็นพื้นที่ส�านักงานและ
บ้านพักพนักงาน
• เงินประกัน 0.68 0.68 0.68 BIC ท�าสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการปลูกสร้างส�านักงานและเป็นบ้านพัก 
พนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลาก่อสร ้าง 
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่นที่ 2 
ระยะเวลา 32 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 
ถึง 31 สงิหาคม 2560 โดยปัจจบุนัด�าเนนิการ
ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้ท�าการ 
รื้อถอนส่ิงปลูกสร้างและคืนพ้ืนท่ีดังกล่าว 
ให้กับ BLDC แล้ว

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563172



รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

การจ่ายค่าตอบแทน 
สัมปทาน (Royalty Fee) 
• ค่าตอบแทนสัมปทาน
• เจ้าหนี้การค้า

59.59
31.91

104.85
41.23

133.11
88.10

NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตรา 
ที่ก�าหนดให้แก่ GOL ซึ่งการเข้าท�าสัมปทาน
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการ 
ท�าสญัญากับภาครฐัของสาธารณรฐัประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการ 
ก�าหนดราคาท่ีชดัเจน และผ่านการพิจารณาอนมุตั ิ
เข้าท�ารายการโดยผูม้อี�านาจอนุมตัขิอง NN2 แล้ว 

ภาษี
• ภาษี
• ค่าภาษีค้างจ่าย
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 จ่ายล่วงหน้า
• สินทรัพย์ภาษีเงินได้
 รอตัดบัญชี

-
1.34

20.05

11.90
-

1.34

-

44.29
10.06

-

-

NN2 มหีน้าท่ีต้องเสยีภาษใีห้กับ GOL ตามเงือ่นไข
แห่งสัญญาสัมปทานจากวันเริ่มด�าเนินการขาย
ไฟฟ้าช่วงต้น (วันท่ี 26 มีนาคม 2554) จนถึง 
วันสิ้นสุดอายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 
โดย NN2 ได้รับยกเว ้นภาษีเงินได้เป ็นเวลา 
5 ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มด�าเนินการขายไฟฟ้า 
ในช่วงต้น โดย NN2 เริ่มเสียภาษีให้แก่ GOL  
ตัง้แต่วันท่ี 27 มนีาคม 2559 ส�าหรบัปีปัจจบุนั NN2 
มีผลขาดทุนทางภาษี สามารถยกไปใช้เป็นเครดิต
ภาษีเงินได้ 3 ปี

สัญญาเช่าการเงิน - 
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
•  รายได้ดอกเบี้ย 

ตามสัญญาเช่าเงินทุน
• รายได้ค่าบริหาร
• ค่าผ่านสาย
• ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่า
• ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
• ลูกหนี้อื่น
• หนี้สินสัญญาเช่า

344.73

4.80
119.18

0.74
3,831.18

184.30
25.16

351.81

4.80
216.89

-
3,859.79

81.56
-

-

-
-
-
-
-
-

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 NN2 ได้ลงนามใน 
สัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
กับ GOL โดย GOL จะเช่าทรัพย์สินของสถานี
ไฟฟ้าย่อยนาบงท้ังหมดจาก NN2 ตามอัตรา 
ค่าเช่าท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าว 
มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2562 จนถึง 
วันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 
และในวันเดียวกัน NN2 ได้ลงนามในสัญญา
เชื่อมต่อและผ่านสายกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวตามอัตราค่าผ่าน
สายท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึง
วันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

 
10. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)
  GOL เป็นผูใ้ห้สมัปทานโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2 แก่ SEAN (ซึง่ต่อมาได้โอนสญัญาสมัปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี 

นบัตัง้แต่วันเดนิเครือ่งไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดย NN2 มภีาระผกูพันในการจ่ายค่าตอบแทนสมัปทานและภาษใีห้กับ GOL ตามระยะเวลา
และอตัราทีก่�าหนดในสญัญาสมัปทาน ซึง่ NN2 ได้เริม่จ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวให้กบั GOL แล้ว นับตัง้แต่วันเริม่ด�าเนินการขายไฟฟ้า
ช่วงต้น (26 มนีาคม 2554) โดย GOL เป็นผูถื้อหุน้ของรฐัวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ซึง่ EdL ถือหุ้นใน บรษิทั ผลติ-ไฟฟ้าลาว มหาชน 
(EDL-Gen) ในสดัส่วนร้อยละ 51และ EDL-Gen ถือหุ้น NN2 ในสดัส่วนร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบยีนของ NN2 ซึง่ NN2 เป็นบรษิทัย่อย 
ของ SEAN และ SEAN เป็นบรษิทัย่อยของ CKP ดงันัน้ GOL จงึเข้าข่ายเป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกันกับ CKP ท้ังน้ี GOL และ CKP 
ไม่มกีรรมการร่วมกัน

(20.05)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 173



รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

การบริการด้าน
ปฏิบัติการบ�ารุงรักษา
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
และระบบส่งไฟฟ้า  
•  ค่าบริการภายใต้สัญญา

ด�าเนินการให้บริการด้าน
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและ
ระบบสายส่งไฟฟ้า

• เจ้าหนี้การค้า

12.23

0.97

11.80

4.30

18.86

1.58

NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้าน
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
และระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบ 
ไฟฟ้าได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จาก
โครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง และสายส่ง
ไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
มายังจุดขายไฟฟ้าก่ึงกลางแม่น�้าโขง โดย EdL 
เป็นผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้ง
การเข้าท�าสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐ 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ซึง่มรีะเบยีบวิธีปฏิบตัใินการก�าหนดราคาทีช่ดัเจน 
และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าท�ารายการโดย 
ผู้มีอ�านาจอนุมัติของ NN2 แล้ว

การส่งพนักงานจาก EdL 
ปฏิบัติงานให้แก่ NN2
• ค่าใช้จ่ายการบริหาร
• เจ้าหนี้การค้า

1.21
0.20

1.14
0.10

1.14
0.10

EdL ผู ้ ถือหุ ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่ง
พนักงานเข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จ�านวน 1 ราย 
ในต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ (General Manager 
- General Affair) ท�าหน้าที่ดูแลงานระบบส่ง
ของสถานีไฟฟ้านาบง โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 
1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการ
ประจ�าเดือนให้กับ EdL ตามท่ี EdL และ NN2 
ก�าหนดร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
• เจ้าหนี้อื่น

0.13
0.02

0.15
0.01

0.13
-

ประกอบด้วยค่าไฟฟ้าส�าหรบัการใช้งานทีส่�านกังาน
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ซึ่งราคาซื้อขายเป็นรายการตามปกติที่ทาง GOL 
คิดกับลูกค้าทั่วไป

 
11. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Edl)
  EdL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ด�าเนินธุรกิจหลกัในการผลติ จดัให้ได้มา และจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมท้ังน�าเข้าและ 
ส่งออกพลังงานไฟฟ้า นอกจากน้ี EdL ยังท�าหน้าที่พัฒนาโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน�้าของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย เน่ืองจาก EdL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 51 ใน EDL-Gen และ 
EDL-Gen เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NN2 โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ 
SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ทั้งนี้ EdL และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563174



รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 
NN2 กับ EGAT
• รายได้ค่าขายไฟฟ้า
• ค่าน�าเข้าไฟฟ้า (Import Energy)
• ลูกหนี้การค้า
• รายได้อื่น
• ลูกหนี้อื่น
• หนี้สินระยะยาวอื่น

1,716.60
18.51

131.54
0.06
0.11

309.86

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

NN2 ขายไฟฟ้าให้กับ EGAT ที่ราคาและ
ปริมาณที่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement: PPA) ระหว่าง NN2 กับ EGAT 
โดย PPA มีอายุ 25 ปีนับจาก COD

ค่างานจ้างเหมาภายใต้ 
สัญญาบริการปฏิบัติการ 
และบ�ารุงรักษา (OMA)7  
ของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
• ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา
• เจ้าหนี้การค้า

112.90
12.75

109.61
9.13

106.87
8.87

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด�าเนินงานท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ ้าพลังน�้า  น�้างึม 2 สัญญา ซึ่ ง 
การเข้าท�าสัญญามีความเหมาะสมราคา 
ค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการ
เจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
ก�าหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

ค่างานจ้างเหมาภายใต้สัญญา
การซ่อมบ�ารุงรกัษาใหญ่ (MMA)8 

ของโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2
•  ค่าจ้างงานเหมา 

ภายใต้สัญญา MMA
• เจ้าหนี้การค้า

44.02

3.67

21.37

3.56

52.54

4.38

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด�าเนินงานท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ ้าพลังน�้า  น�้างึม 2 สัญญา ซึ่ ง 
การเข้าท�าสัญญามีความเหมาะสม ราคา 
ค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการ
เจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
ก�าหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

ค่างานซ่อมบ�ารุงอื่น  
• ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา
• เจ้าหนี้การค้า

0.69
-

0.59
-

1.64
0.36

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด�าเนินการงาน
ซ่อมบ�ารุงรักษาอื่น ๆ นอกเหนือจากสัญญา 
OMA และ MMA ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติในการก�าหนดราคาของ 
EGAT ที่ชัดเจน

 
12.  รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 
  EGAT เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ RATCH โดยถือหุน้ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบยีนของ RATCH และ RATCH ถือหุน้ร้อยละ 33.33 

ของทุนจดทะเบียนของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น EGAT จึงถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ 
EGAT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

หมายเหตุ : 7 OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance

    8 MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

ค่างานซ่อมแซมอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับงาน Partial Overhaul
• ค่างาน
• เจ้าหนี้การค้า

-
-

-
-

1.95
1.95

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด�าเนินงาน Partial 
Overhaul เพ่ิมปี 2561 ซึ่งค่าจ้างดังกล่าว 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีได้จากการเจรจาต่อรอง
และระเบียบวิธีปฏิบัติในการก�าหนดราคา
ของ EGAT ที่ชัดเจน

ค่าใช้จ่ายงานสื่อสารภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
• ค่างาน 0.89 - 0.75 NN2 ท�าสัญญากับ EGAT เพ่ือใช้บริการ

โทรศัพท์สายตรงส�าหรับการสื่อสารของ 
เจ้าหน้าท่ี EGAT โดย NN2 จะพิจารณา 
ความจ�าเป็นเพื่อต่ออายุสัญญาคราวละ 1 ปี

ค่างานจ้างเหมางานบริการ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา 
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
230/500 กิโลโวลต์
• ค่าด�าเนินการ
• เจ้าหนี้การค้า
• เจ้าหนี้อื่น

2.02
-
-

-
3.49

-

15.28
-

2.16

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด�าเนินงานท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ซึ่งราคาค่าจ้างงาน
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีได้จากการเจรจาต่อรอง
และระเบียบวิธีปฏิบัติในการก�าหนดราคา
ของ EGAT ที่ชัดเจน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รอบบัญชี 
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 61

ลงทุนใน LPCL
• เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.82 - - เงนิลงทุนซือ้หุ้นสามญัของบรษิทั หลวงพระบาง 

พาวเวอร์ จ�ากัด ซึง่มวีตัถุประสงค์ในการพัฒนา 
โครงการไฟฟ้าพลังน�้า หลวงพระบาง ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ซึ่งเป็นการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ CKP 
โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

รายได้บริหารโครงการ
• รายได้บริหารโครงการ
• รายได้ค้างรับ

5.00
5.00

-
-

-
-

LPCL ได้ท�าสญัญาว่าจ้าง CKP ในการบรหิาร
จัดการโครงการไฟฟ้าพลังน�้า หลวงพระบาง 
โดย CKP จะให้การสนับสนนุ LPCL ท้ังในด้าน 
บุคลากรผู ้มีประสบการณ์และมีความ
เชีย่วชาญในการบรหิารจดัการ ให้ค�าปรกึษา 
และสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ อาทิ การให ้
ค�าปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการ
บุคลากร การด�าเนินงานจัดซื้อจัดจ ้าง 
การบริหารเงิน การจัดท�าบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ 
การก�าหนดค่าบริหารโครงการได้ผ่านการ
เจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอ�านาจ
อนมุตัแิล้ว ซึง่ราคาดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 
และสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียง
และอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

 
13. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ�ากัด (LPCL)
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ CKP ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ LPCL สัดส่วนร้อยละ 42.00 ของทุนจดทะเบียน

ของ LPCL จาก บริษัท พีที จ�ากัดผู้เดียว (PTS) โดยกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTS เป็นกรรมการ CKP ได้แก่ 
นายเดวิด แวน ดาว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 CKP และ LPCL มีกรรมการร่วมกันจ�านวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ 
(2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ (4) นายเดวิด แวน ดาว และ (5) นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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FINANCIAL POSITION 
AND OPERATIONAL 
PERFORMANCE ฐานะการเงินและ

ผลการด�าเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงนิ
สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�าหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813  
บริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ด้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ได้แสดงความเห็นแบบไม่มเีงือ่นไข และน�าเสนอเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคือเรือ่งเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและกิจการทีค่วบคมุร่วมกัน  
ทัง้นีง้บการเงนินีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันของ 
บรษัิทและบริษทัย่อยและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 179



ตารางสรปุงบการเงนิ
งบการเงินที่น�าเสนอประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบการเงินท่ีน าเสนอประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

• งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,586,577,697 4.1 4,214,184,164 6.6 8,899,070,502 13.3 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น 507,165,600 0.8 - - - - 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,647,791,836 2.6 694,854,506 1.1 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,313,450,266 2.1 1,292,196,206 2.0 1,054,439,611 1.6 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

- 
 

- 
 

87,265,115 
 

0.1 
 

153,746,218 
 

0.2 
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 61,817,692 0.1 61,473,814 0.1 60,857,672 0.1 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 1,517,045 0.0 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 65,395,684 0.1 7,645,773 0.0 305,186 0.0 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 90,451,581 0.1 248,616,077 0.4 396,457,899 0.6 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,272,650,356 10.0 6,606,235,655 10.3 10,566,394,133 15.8 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 1,034,530,094 1.7 459,335,947 0.7 459,574,027 0.7 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 3,054,308,219 4.8 3,221,229,452 4.8 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
 ช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3,772,521,935 

 
 

5.9 

 
 

3,677,435,521 

 
 

5.5 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 319,665,842 0.5 343,735,530 0.5 356,827,929 0.5 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,154,499,380 17.8 11,971,263,062 18.6 12,353,789,560 18.4 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
 

4,282,493,769 
 

6.9 
 

4,387,131,688 
 

6.8 
 

4,126,196,192 
 

6.2 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 ของบริษทัยอ่ย 

 
 

5,484,217,972 

 
 

8.8 

 
 

4,858,296,229 

 
 

7.6 

 
 

4,597,947,902 

 
 

6.9 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 3,075,480,261 4.9 105,057,547 0.2 14,186,000 0.0 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 21,096,265,056 33.8 19,108,398,692 29.8 18,082,605,400 27.0 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,483,396,592 15.2 9,246,964,400 14.4 8,919,433,627 13.3 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - 386,221,583 0.6 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 93,684,692 0.1 83,720,684 0.1 74,947,102 0.1 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 113,859 0.0 - - 20,053,318 0.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 206,104,304 0.3 193,960,183 0.3 181,609,037 0.3 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,230,451,821 90.0 57,584,694,116 89.7 56,472,056,650 84.2 
รวมสินทรัพย์ 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771 100.0 67,038,450,783 100.0 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 875,620,455 1.4 690,088,222 1.1 620,000,253 0.9 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 31,554,262 0.0 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

1,519,657,611 
 

2.4 
 

522,494,325 
 

0.8 
 

544,789,275 
 

0.8 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 2,100,000,000 3.3 4,999,362,074 7.5 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,325,541 0.0 170,779 0.0 2,682,615 0.0 
เงินประกนัผลงาน 1,478,077 0.0 1,647,613 0.0 1,316,905 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 80,632,479 0.1 79,350,431 0.1 75,510,496 0.1 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,487,714,163 4.0 3,393,751,370 5.3 6,275,215,880 9.4 
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

12,732,914,091 
 

20.4 
 

6,178,407,594  
 

9.6 
 

5,637,603,846 
 

8.4 
หุ้นกู ้– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15,428,902,210  24.7 18,709,860,714  29.1 19,323,681,690 28.8 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
362,598,752 

 
0.5 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7,937,056  0.0 -  - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 52,883,302  0.1 64,538,746  0.1 83,123,032 0.1 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน -  - 8,064,827  0.0 8,382,637 0.0 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 270,752,440  0.4 289,602,186  0.5 309,857,421 0.5 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28,493,389,099  45.6 25,250,474,067  39.3 25,725,247,378 38.4 
รวมหนี้สิน 30,981,103,262  49.6 28,644,225,437  44.6 32,000,463,258 47.7 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - 386,221,583 0.6 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 93,684,692 0.1 83,720,684 0.1 74,947,102 0.1 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 113,859 0.0 - - 20,053,318 0.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 206,104,304 0.3 193,960,183 0.3 181,609,037 0.3 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,230,451,821 90.0 57,584,694,116 89.7 56,472,056,650 84.2 
รวมสินทรัพย์ 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771 100.0 67,038,450,783 100.0 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 875,620,455 1.4 690,088,222 1.1 620,000,253 0.9 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 31,554,262 0.0 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

1,519,657,611 
 

2.4 
 

522,494,325 
 

0.8 
 

544,789,275 
 

0.8 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 2,100,000,000 3.3 4,999,362,074 7.5 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,325,541 0.0 170,779 0.0 2,682,615 0.0 
เงินประกนัผลงาน 1,478,077 0.0 1,647,613 0.0 1,316,905 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 80,632,479 0.1 79,350,431 0.1 75,510,496 0.1 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,487,714,163 4.0 3,393,751,370 5.3 6,275,215,880 9.4 
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

12,732,914,091 
 

20.4 
 

6,178,407,594  
 

9.6 
 

5,637,603,846 
 

8.4 
หุ้นกู ้– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15,428,902,210  24.7 18,709,860,714  29.1 19,323,681,690 28.8 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
362,598,752 

 
0.5 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7,937,056  0.0 -  - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 52,883,302  0.1 64,538,746  0.1 83,123,032 0.1 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน -  - 8,064,827  0.0 8,382,637 0.0 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 270,752,440  0.4 289,602,186  0.5 309,857,421 0.5 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28,493,389,099  45.6 25,250,474,067  39.3 25,725,247,378 38.4 
รวมหนี้สิน 30,981,103,262  49.6 28,644,225,437  44.6 32,000,463,258 47.7 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 14.8 9,240,000,000 14.4 9,240,000,000 13.8 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 7,370,000,000 11.8 8,129,382,039  12.7 8,129,382,729 12.1 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 9,522,332,101 15.2 13,319,242,296  20.7 13,319,245,746 19.9 
ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 107,480,923 0.2 135,968,184  0.2 167,134,494 0.2 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,101,156,516 1.8 1,635,211,021  2.5 1,785,754,588 2.7 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 232,457,595 0.4 328,879,305  0.5 372,897,000 0.6 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 18,333,427,135 29.3 23,548,682,845  36.7 23,774,414,557 35.5 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 13,188,571,780 21.1 11,998,021,489  18.7 11,263,572,968 16.8 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,521,998,915 50.4 35,546,704,334  55.4 35,037,987,525 52.3 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771  100.0 67,038,450,783 100.0 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบการเงินท่ีน าเสนอประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

• งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,586,577,697 4.1 4,214,184,164 6.6 8,899,070,502 13.3 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น 507,165,600 0.8 - - - - 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,647,791,836 2.6 694,854,506 1.1 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,313,450,266 2.1 1,292,196,206 2.0 1,054,439,611 1.6 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

- 
 

- 
 

87,265,115 
 

0.1 
 

153,746,218 
 

0.2 
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 61,817,692 0.1 61,473,814 0.1 60,857,672 0.1 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 1,517,045 0.0 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 65,395,684 0.1 7,645,773 0.0 305,186 0.0 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 90,451,581 0.1 248,616,077 0.4 396,457,899 0.6 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,272,650,356 10.0 6,606,235,655 10.3 10,566,394,133 15.8 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 1,034,530,094 1.7 459,335,947 0.7 459,574,027 0.7 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 3,054,308,219 4.8 3,221,229,452 4.8 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
 ช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3,772,521,935 

 
 

5.9 

 
 

3,677,435,521 

 
 

5.5 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 319,665,842 0.5 343,735,530 0.5 356,827,929 0.5 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,154,499,380 17.8 11,971,263,062 18.6 12,353,789,560 18.4 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
 

4,282,493,769 
 

6.9 
 

4,387,131,688 
 

6.8 
 

4,126,196,192 
 

6.2 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 ของบริษทัยอ่ย 

 
 

5,484,217,972 

 
 

8.8 

 
 

4,858,296,229 

 
 

7.6 

 
 

4,597,947,902 

 
 

6.9 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 3,075,480,261 4.9 105,057,547 0.2 14,186,000 0.0 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 21,096,265,056 33.8 19,108,398,692 29.8 18,082,605,400 27.0 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,483,396,592 15.2 9,246,964,400 14.4 8,919,433,627 13.3 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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• งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 8,852,227,341  97.1 8,127,561,349  91.9 6,427,885,532 89.4 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือ

ไฟฟ้า 
 

97,696,320  
 

1.1 
 

95,427,840  
 

1.1 
 

99,096,000 
 

1.4 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 119,872,867  1.3 153,896,815  1.7 168,073,159 2.3 
รายไดอ่ื้น       

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 1,662,393  0.0 2,296,842  0.0 10,823,109 0.2 
รายไดท้างการเงิน 19,220,526  0.2 413,532,653  4.7 474,222,610 6.6 
อ่ืนๆ 25,783,622  0.3 49,788,981  0.6 8,217,091 0.1 

รายได้รวม 9,116,463,069  100.0 8,842,504,480  100.0 7,188,317,501 100.0 
ตน้ทุนขาย       

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ า 5,538,925,319 60.8 5,964,821,158 67.5 5,380,048,918 74.8 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดั

จ าหน่าย 
 

521,283,824 
 

5.7 
 

521,283,824 
 

5.9 
 

521,283,824 
 

7.3 
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 88,435,523 1.0 90,772,698 1.0 88,549,669 1.2 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 465,145,790 5.1 442,336,300 5.0 427,675,145 5.9 
ค่าใช้จ่ายรวม 6,613,790,456 72.5 7,019,213,980 79.4 6,417,557,556 89.3 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงุทนใน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม ต้นทุนทาง
การเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
 

2,502,672,613  

 
 

27.5 

 
 

1,823,290,500  

 
 

20.6 

 
 

770,759,945 

 
 

10.7 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 40,320,085  0.4 40,869,688  0.5 40,692,399 0.6 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (33,650,551) (0.4) 392,234,624  4.4 366,701,923 5.1 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,509,342,147  27.5 2,256,394,812  25.5 1,178,154,267 16.4 
ตน้ทุนทางการเงิน 1,100,426,415 12.1 1,161,294,032 13.1 996,360,515 13.9 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 44,859,885 0.5 12,277,780 0.1 (15,912,220) (0.2) 
ก าไรส าหรับปี 1,364,055,847 15.0 1,082,823,000 12.2 197,705,972 2.8 
 
  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง       

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขาย 

 
3,774,412  

 
0.0 

 
(19,185,248) 

 
(0.2) - - 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสด 

 
164,814,963  

 
1.8 

 
9,063,166  

 
0.1 

- - 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (2,517,743) (0.0) (113,859) (0.0) - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 77,633,970  0.9 (36,579,484) (0.4) 68,804,990 1.0 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได้ 
 

243,705,602  
 

2.7 
 

(46,815,425) 
 

(0.5) 
 

68,804,990 
 

1.0 
       
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง       

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,895,117 

 
0.0 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม - - - - (3,209,652) (0.0) 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(1,314,535) 
 

(0.0) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 243,705,602 2.7 (46,815,425) (0.5) 67,490,455 0.9 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,607,761,449 17.6 1,036,007,575 11.7 265,196,427 3.7 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)       
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 599,068,450  6.6 768,901,766  8.7 404,714,326 5.6 
ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 
 

764,987,397  
 

8.4 
 

313,921,234  
 

3.6 
 

(207,008,354) 
 

(2.9) 
 1,364,055,847  15.0 1,082,823,000  12.2 197,705,972 2.8 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 750,657,819  8.2 716,830,284  8.1 469,609,033 6.5 
ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 
 

857,103,630  
 

9.4 
 

319,177,291  
 

3.6 
 

(204,412,606) 
 

(2.8) 
 1,607,761,449  17.6 1,036,007,575  11.7 265,196,427 3.7 

 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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• งบกระแสเงินสด 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 1,408,915,732 1,095,100,780  181,793,752 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,553,597,442 1,517,820,856 1,560,758,654 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (40,320,085) (40,869,688) (40,692,399) 
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 33,650,551  (392,234,624) (366,701,923) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญา

สัมปทาน 
 

7,373,958  
 

- 
 

- 
ขาดทุนจากการจ าหน่าย / ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,169,955  3,846,903  635,492 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 15,494,079  (1,375,155) 653,333 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - (3,434,387) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - (4,824) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายใน 

การออกหุ้นกู ้
 

11,399,205  
 

32,277,979 
 

25,142,897 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824  521,283,824 521,283,824 
รายไดท้างการเงิน -  (385,752,226) (453,777,960) 
ตน้ทุนทางการเงิน 1,078,735,111  871,694,329 955,887,816 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,471,934  14,330,378 25,134,693 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด าเนินงาน 

 
4,603,771,706  

 
3,236,123,356  

 
2,406,678,968 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (153,098,940) 22,563,719  237,629,739 
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (14,481,777) (358,040) 616,142 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 200,381,279  169,770,898  (149,414,665) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (39,658,908) 3,966,915  4,173,940 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (162,711,662) (58,967,752) (27,296,710) 
เงินประกนัผลงาน 773,997  169,536  (330,708) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,714,491  (1,282,048) (3,839,937) 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,007,800) (2,674,934) (4,655,290) 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 73,116,718  -  - 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,526,799,104  3,369,311,650  2,463,561,479 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ่ายดอกเบ้ีย (205,570,007) (219,488,422) (215,087,925) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (38,104,298) (25,245,114) (3,207,184) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,283,124,799  3,124,578,114  2,245,266,370 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมขึ้น) (157,372,583) 507,165,600  - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมขึ้น) (57,634,169) 575,194,147  (238,080) 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 622,919,311  933,752,082  - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - 696,776,672 
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง -  432,000,000  373,340,197 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น -  (3,000,000,000) - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น - (681,464,240) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น (3,274,654,000) (481,474,125) (12,824,700) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมขึ้น (469,094,275) (171,427,302) (47,855,542) 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพ่ิมขึ้น (10,287,774) -  - 
อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (103,505,350) (74,634,544) (52,898,417) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,916,982  6,140,636  3,501,894 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย - - 4,717,305 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึ้น (44,904,792) (969,900) (2,523,472) 
เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12,000,000  16,800,000  27,600,000 
จ่ายตน้ทุนทางการเงินส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหว่าง

ก่อสร้าง (150,877,917) (4,122,915) (2,805,164) 
เงินสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,631,494,567) (1,943,040,561) 986,790,693 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง (1,625) - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (4,164,644,863) (7,812,120,374) (522,494,325) 
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า - - (29,613,703) 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า - - (9,330,200) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 9,500,000,000  6,000,000,000 5,600,000,000 
ช าระคืนหุ้นกู ้ (4,000,000,000) (600,000,000) (2,100,000,000) 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู้ (206,443) - - 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (31,172,527) (39,460,111) (7,974,321) 
จ่ายดอกเบ้ีย (814,595,901) (772,740,877) (703,297,809) 
เงินปันผลจ่าย (165,643,460) (206,360,000) (243,881,461) 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (578,637,121) (679,770,150) (530,035,913) 
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั -  4,556,292,234 4,140 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (254,901,940) 445,840,722 1,453,376,408 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ่ายดอกเบ้ีย (205,570,007) (219,488,422) (215,087,925) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (38,104,298) (25,245,114) (3,207,184) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,283,124,799  3,124,578,114  2,245,266,370 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมขึ้น) (157,372,583) 507,165,600  - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมขึ้น) (57,634,169) 575,194,147  (238,080) 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 622,919,311  933,752,082  - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - 696,776,672 
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง -  432,000,000  373,340,197 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น -  (3,000,000,000) - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น - (681,464,240) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น (3,274,654,000) (481,474,125) (12,824,700) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมขึ้น (469,094,275) (171,427,302) (47,855,542) 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพ่ิมขึ้น (10,287,774) -  - 
อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (103,505,350) (74,634,544) (52,898,417) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,916,982  6,140,636  3,501,894 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย - - 4,717,305 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึ้น (44,904,792) (969,900) (2,523,472) 
เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12,000,000  16,800,000  27,600,000 
จ่ายตน้ทุนทางการเงินส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหว่าง

ก่อสร้าง (150,877,917) (4,122,915) (2,805,164) 
เงินสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,631,494,567) (1,943,040,561) 986,790,693 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง (1,625) - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (4,164,644,863) (7,812,120,374) (522,494,325) 
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า - - (29,613,703) 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า - - (9,330,200) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 9,500,000,000  6,000,000,000 5,600,000,000 
ช าระคืนหุ้นกู ้ (4,000,000,000) (600,000,000) (2,100,000,000) 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู้ (206,443) - - 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (31,172,527) (39,460,111) (7,974,321) 
จ่ายดอกเบ้ีย (814,595,901) (772,740,877) (703,297,809) 
เงินปันผลจ่าย (165,643,460) (206,360,000) (243,881,461) 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (578,637,121) (679,770,150) (530,035,913) 
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั -  4,556,292,234 4,140 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (254,901,940) 445,840,722 1,453,376,408 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 13 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ่ายดอกเบ้ีย (205,570,007) (219,488,422) (215,087,925) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (38,104,298) (25,245,114) (3,207,184) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,283,124,799  3,124,578,114  2,245,266,370 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมขึ้น) (157,372,583) 507,165,600  - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมขึ้น) (57,634,169) 575,194,147  (238,080) 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 622,919,311  933,752,082  - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - 696,776,672 
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง -  432,000,000  373,340,197 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น -  (3,000,000,000) - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น - (681,464,240) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น (3,274,654,000) (481,474,125) (12,824,700) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมขึ้น (469,094,275) (171,427,302) (47,855,542) 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพ่ิมขึ้น (10,287,774) -  - 
อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (103,505,350) (74,634,544) (52,898,417) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,916,982  6,140,636  3,501,894 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย - - 4,717,305 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึ้น (44,904,792) (969,900) (2,523,472) 
เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12,000,000  16,800,000  27,600,000 
จ่ายตน้ทุนทางการเงินส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหว่าง

ก่อสร้าง (150,877,917) (4,122,915) (2,805,164) 
เงินสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,631,494,567) (1,943,040,561) 986,790,693 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง (1,625) - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (4,164,644,863) (7,812,120,374) (522,494,325) 
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า - - (29,613,703) 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า - - (9,330,200) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 9,500,000,000  6,000,000,000 5,600,000,000 
ช าระคืนหุ้นกู ้ (4,000,000,000) (600,000,000) (2,100,000,000) 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู้ (206,443) - - 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (31,172,527) (39,460,111) (7,974,321) 
จ่ายดอกเบ้ีย (814,595,901) (772,740,877) (703,297,809) 
เงินปันผลจ่าย (165,643,460) (206,360,000) (243,881,461) 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (578,637,121) (679,770,150) (530,035,913) 
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั -  4,556,292,234 4,140 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (254,901,940) 445,840,722 1,453,376,408 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 13 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (7,631,112) 228,192 (547,133) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธ ิ 389,097,180 1,627,606,467 4,684,886,338 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,197,480,517 2,586,577,697 4,214,184,164 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,586,577,697 4,214,184,164 8,899,070,502 
 

  
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563186
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• อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 32.5 25.6 16.5 
อตัราก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (%)(1)(2) 50.3 42.1 45.4 
อตัราก าไรสุทธิ (%)(1)(2) 6.6 2.2 5.6 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)(2) 0.081 0.025 0.050 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม (เท่า) 0.98 0.81 0.91 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม (เท่า) 0.76 0.62 0.60 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%)(2) 3.3 0.9 1.7 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)(2) 1.0 0.3 0.6 
 
(1) รวมส่วนแบ่งจากก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 
(2) ไม่รวมการรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้เพียงคร้ังเดียวในปี 2562 
 

 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สนิทรพัย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 จากสิน้ปี 2562 โดยมสีาเหตหุลกัจาก
เงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้จ�านวน 4,000 ล้านบาทของบรษิทั เมือ่
วันท่ี 25 พฤศจกิายน 2563 เพ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิมทีจ่ะครบก�าหนด 
รองรบัแผนการซือ้สนิทรพัย์หรอืลงทุนในกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมนุเวยีนในกิจการ
หนี้สิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จากสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจาก
การออกหุน้กู้ของบรษิทั เมือ่วันท่ี 25 พฤศจกิายน 2563 และหนีส้นิ
ตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563
ส่วนของผูถื้อหุ้น ลดลงร้อยละ 1.4 จากสิน้ปี 2562 โดยมสีาเหตหุลกั
จากการลดลงของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทย่อยจากการรับรู ้ผลการด�าเนินงานท่ีลดลงและ 
การจ่ายปันผลของ NN2

MANAGEMENT
DISCUSSION 
AND ANALYSIS การวเิคราะหเ์เละค�าอธิบาย

ของฝายจดัการ่

บทสรุปผู้บริหาร

รายได้รวม
รายได้รวมปี 2563 ลดลงร้อยละ 18.8 YoY สาเหตุหลักมาจาก
(1)  รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ลดลงร้อยละ 43.7 YoY เนือ่งจากปรมิาณน�า้สะสม ณ ต้นปี 2563 มปีรมิาณน้อยกว่าช่วงเดยีวกัน

ของปีก่อน และปริมาณน�้าไหลเข้าอ่างเก็บน�้าระหว่างปี 2563 ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย โดยโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ประกาศให้ปี 2563 
เป็นปีแล้ง และประกาศความพร้อมจ่ายอย่างระมัดระวังตลอดปี 2563 เพ่ือรักษาระดับน�้าปลายปี 2563 ให้เพียงพอต่อการผลิต
ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 

(2)  รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�า้ของ BIC ลดลงร้อยละ 7.3 เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ในปี 2563 ต�า่กว่าปีก่อนซึง่ส่งผลให้
อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ปรับลดลง การหยุดเดินเครื่องเพ่ือซ่อมแซม Gas Turbine ของโรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 ในเดือนมกราคม 2563 และความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน�้าของลูกค้าอุตสาหกรรมบางส่วนลดลง 

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
จากการด�าเนินงานปกติ
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2563 เพ่ิมข้ึน 
212.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.8 YoY เมื่อเปรียบเทียบ
กับก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติของปี 2562 ซึ่งไม่รวม
รายการรับรู้ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงครั้งเดียวของ XPCL 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 

โดยสาเหตุหลักของการเติบโตของก�าไรสุทธิในปี 2563 มาจาก
การรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมขึ้นจากผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าเต็มปี ในปี 2563 ภายหลังจากเริ่มด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2562

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63

ฐานะการเง�น

อัตรากําไรสุทธิ

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ
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รายงานประจ�าปี
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เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

การขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ของ 
บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด (“NN2”)
เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563 NN2 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งท่ี 
1/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
โดยขายให้กับผู้ลงทุนในวงจ�ากัด (Private Placement) รวม 
600 ล้านบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดมิทีค่รบก�าหนดและเพ่ือลดต้นทุน 
ทางการเงนิ โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ�ากัด (“ทรสิเรทติง้”) จดัอนัดบั
เครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และ 
จดัอนัดบัเครดติหุ้นกู้ของ NN2 ทุกชดุ รวมถึงชดุทีเ่สนอขายในครัง้น้ี 
ที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่”

การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการด�าเนินงานปี 2562
เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2653 ออกไป 
อย่างไม่มกี�าหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
จะสิน้สดุลง และมมีตอินมุตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด�าเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท แทนการจ่าย
เงินปันผลประจ�าปี โดยจ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ รวมถึงก�าหนดให้วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นวันก�าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดย
จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้มี
การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 แล้วเมื่อวันที ่
3 สิงหาคม 2563

การคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ
บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) โดยทรสิเรทต้ิง
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กร 
ของบริษัทที่อันดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” พร้อมทั้งคง
อนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มปีระกันของบรษิทัท่ีอนัดบั “A-” 
แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”

การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1)
ครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีผู้มาใช้สิทธิตามใบส�าคัญที่จะซื้อ
หุ ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (CKP-W1) ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ 
ครัง้สดุท้ายจ�านวน 690 หุ้น คิดเป็นเงินจ�านวน 4,140 บาท โดยบรษิทั 
ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 
2563 โดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2563 ภายหลงัการจดทะเบยีนเพ่ิมทุนแล้วบรษิทัมทีนุจดทะเบยีน

จ�านวน 8,129.4 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ�านวน 
13,319.2 ล้านบาท

การขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
เป็นจ�านวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 
มีมติอนุมัติให้ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้เป็น 
จ�านวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาทจากวงเงินเดิมไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับลงทุนขยายธุรกิจ
และเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่อง และ 
การช�าระคืนหนี้ของบริษัท

โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี 
ผลิตไฟฟ้าได้เต็มก�าลังการผลิตเป็นครั้งแรก
เมือ่วันที ่9 สงิหาคม 2563 โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุ ีสามารถผลติ
ไฟฟ้าได้เต็มก�าลังการผลิตเป็นครั้งแรก จากปริมาณน�้าไหลผ่าน
โรงไฟฟ้าเฉลี่ยที่สูงขึ้นตามปริมาณฝนที่ตกเพ่ิมขึ้นใน สปป.ลาว 
โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ใกล้เคียงก�าลังการผลิตสูงสุดอย่าง 
ต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2563

การขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 ของ NN2
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 NN2 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ครั้งท่ี 2/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวนรวม 1,000 ล้านบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ี 
ครบก�าหนด แบ่งเป็น
•  หุ ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี จ�านวน 

400 ล้านบาท
•  หุ ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จ�านวน 

600 ล้านบาท
โดยทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ท่ีอันดับ “A” 
แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดที่เสนอขายในครั้งนี้
ที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่”

การเข้าซือ้หุ้นในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ�ากดั (“LPCL”) 
เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทซื้อหุ ้นของ LPCL ใน 
สดัส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบยีน จากบรษิทั พีท ีจ�ากัดผูเ้ดยีว 
เป็นมูลค่ารวม 12.82 ล้านบาท เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และ
พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ หลวงพระบาง ทีแ่ขวงหลวงพระบาง 
สปป.ลาว

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 189



โดยบริษัทได้คิดค้นโครงการและนวัตกรรมท่ีสามารถลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และ
ลดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้

ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment: THSI) 
ประจ�าปี 2563
เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 บรษิทัได้รบัการคดัเลอืกเข้าสูร่ายชือ่ 
หุน้ย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจ�าปี  
2563 โดยตลาดหลกัทรพัย์สะท้อนถึงความมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืนโดยค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
ของบริษัท

ได้รับคะแนนการก�ากับดูแลกิจการ (CG Score) 
ระดับดีเลิศ (Excellent)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ 
“ดเีลศิ” ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3 ในโครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

รางวัล IR Magazine Awards 2020 
สาขา Best Crisis Management
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับรางวัล IR Magazine 
Awards 2020 สาขา Best Crisis Management ในภูมภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้จากการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
บรหิารจดัการน�า้และสิง่แวดล้อมและการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลังน�้า ไซยะบุรี

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัส COVID-19 อย่างมีนัยส�าคัญ เน่ืองจากมีคู่สัญญาซื้อ
ไฟฟ้าหลักคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยถึงแม้ว่าลูกค้าอื่น ๆ จะเป็นลูกค้าอุตสาหกรรม 
แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อย่างรุนแรง

ด้านการด�าเนินการผลิตไฟฟ้า บริษัทไม่มีการหยุดการผลิตไฟฟ้า
จากสถานการณ์ COVID-19 แต่อย่างใด โดยบริษัทด�าเนินการ
ตามมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการงดให้บุคคลภายนอกเข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้าทุกโรงของ
บริษัทโดยเด็ดขาด

การขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
คร้ังท่ี 1/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวนรวม 4,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่จะ
ครบก�าหนดในไตรมาส 2 ปี 2564 และซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนใน
กิจการท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนนิธุรกิจ รวมถึงเป็นเงนิทุนหมนุเวียน
ในกิจการ แบ่งเป็น
•  หุ ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.31 ต่อปี จ�านวน 

1,000 ล้านบาท
•  หุ ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.62 ต่อปี จ�านวน 

1,500 ล้านบาท
•  หุ ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.76 ต่อปี จ�านวน 

1,500 ล้านบาท
โดยทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A” 
แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดที่เสนอขายในครั้งนี้
ที่อันดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่”

การช�าระเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL
เมือ่วันที ่18 มกราคม 2564 บรษิทัได้ช�าระเงนิเพ่ิมทนุตามสดัส่วน
การถือหุ้นใน LPCL จ�านวน 2,170.56 ล้านบาท ตามมตอินมุติัของ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�า้ 
หลวงพระบาง

การเข้าร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
(United Nations Global Compact: UNGC)
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้เข้าร่วมสมาชิกสมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations 
Global Compact: UNGC) เพ่ือด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ 
หลกัการของ UNGC ในด้านสทิธิมนษุยชน แรงงาน สิง่แวดล้อม และ 
การต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ บริษัทยังด�าเนินธุรกิจเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนของสหประชาชาต ิ(United Nations  
Sustainable Development Goals: UNSDGs) โดยในปัจจบุนัได้รวม 
เป้าหมายดังกล่าวจ�านวน 8 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมาย
เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

รางวัล Asian Power Awards 2020
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 บริษัทได้รับรางวัล Asian Power 
Awards 2020 ระดับ Silver ใน 2 ประเภท ได้แก่
•  Natural Gas-fired Power Project of the Year
•  Environmental Upgrade of the Year - Thailand

รางวัลในปี 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ด้านสภาพคล่องและความสามารถในการช�าระหนี ้บรษิทัมเีงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิน้ปี 2563 จ�านวน 8,899.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 4,684.9 ล้านบาทจากสิ้นปี 2562 และมีอัตราส่วนหนี้ที่มี
ภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.60 เท่า ซึ่งต�่ากว่า 
ข้อก�าหนดของหุ้นกู้ท่ีให้คงอตัราส่วนไม่ให้เกิน 3.00 เท่า สะท้อนถึง 

การมกีระแสเงินสดทีเ่พียงพอส�าหรับการบริหารจัดการค่าใชจ้่าย
ในการด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมถึงการลงทุนในการ
ขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้กับ
สถาบันการเงินรวม 9.5 พันล้านบาท เพ่ือรองรับการบริหาร 
สภาพคล่องและการไถ่ถอนหุ้นกู้หากมีเหตุจ�าเป็นอีกด้วย

รายการ
รายปี (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า  8,223.0  6,527.0 (1,696.0) (20.6)

รายได้ค่าบริหารโครงการ  153.9  168.1  14.2  9.2

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินทุน  351.8  344.7 (7.1) (2.0)

รายได้อื่น  111.5  137.7  26.2  23.5

รวมรายได้  8,840.2  7,177.5 (1,662.7) (18.8)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (7,019.2) (6,417.5) (601.7) (8.6)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการ 
ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

(143.8)  407.4  551.2  383.3

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  2.3  10.8  8.5  369.6

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี  1,679.5  1,178.2 (501.3) (29.8)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,161.3) (996.4) (164.9) (14.2)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (12.3)  15.9  28.2  229.3

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

(313.9)  207.0  520.9  165.9

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน  192.0  404.7  212.7  110.8

รายการรับรู้ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เพียงครั้งเดียว (One-time)

 576.9  - (576.9) (100.0)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

 768.9  404.7 (364.2) (47.4)

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวมส�าหรับปี 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า

รายการ

ปริมาณการขาย 
ไฟฟ้า/ไอน�้า

(ล้านหน่วย)/(ตัน)
เปลี่ยนแปลง รายได้ (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายไฟฟ้า

NN2  1,684.9  920.1 (764.8) (45.4)  3,048.0  1,716.6 (1,331.4) (43.7)

BIC  1,560.8  1,535.7 (25.1) (1.6)  4,967.7  4,604.8 (362.9) (7.3)

BKC  15.5  20.1  4.6  29.7  144.8  157.8  13.0  9.0

รวม  3,261.2  2,475.9 (785.3) (24.1)  8,160.5  6,479.2 (1,681.3) (20.6)

รายได้จากการขายไอน�้า

BIC  87,486  74,026 (13,460) (15.4)  62.5  47.8 (14.7) (23.5)

รวมทั้งหมด  8,223.0  6,527.0 (1,696.0) (20.6)

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้าในปี 2563 ลดลงร้อยละ 20.6 YoY โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
•  NN2: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 43.7 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลง เนื่องจากปริมาณ

น�้าสะสม ณ ต้นปี 2563 มีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และปริมาณน�้าไหลเข้าอ่างเก็บน�้าระหว่างปี 2563 ต�่ากว่า 
ค่าเฉลี่ย โดยโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2 ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแล้ง และประกาศความพร้อมจ่ายอย่างระมดัระวังตลอดปี 2563 
เพือ่รกัษาระดบัน�า้ปลายปี 2563 ให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564

ปริมาณน�้าไหลเข้าและระดับน�้าในอ่างเก็บน�้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
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ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
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ประเภทไฟฟ้า
รายปี (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง

2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

Primary Energy (PE)  1,674.5  915.7 (758.8) (45.3)

Secondary Energy (SE)  4.2  - (4.2) (100.0)

Excess Energy (EE)  -  -  -  -

Test Energy (TE)  6.2  4.4 (1.8) (29.0)

รวม  1,684.9  920.1 (764.8) (45.4)

•  BIC: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BIC ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 7.3 YoY เนือ่งจากราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ในปี 2563 ต�า่กว่าปีก่อน 
ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ปรับลดลง การหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซม Gas Turbine ของโรงไฟฟ้า
บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 ในเดือนมกราคม 2563 และความต้องการใช้ไฟฟ้าบางส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรมบางส่วนลดลง

ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2562 ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2563

ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
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รายได้อื่น

รายได้อื่นในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 YoY ส่วนใหญ่มาจาก
ดอกเบีย้จากการให้เงนิกู้ยมืแก่ XPCL ตามรายละเอยีดเงือ่นไขเดมิ 
ที่ก�าหนดไว ้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors 
Support Agreement) โดยบริษัทเริ่มให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL ใน
เดอืนสงิหาคม 2562 และในปี 2563 มกีารรบัรูด้อกเบีย้เตม็ปี ท้ังนี้ 
ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมจาก XPCL มียอดเงินต้นรวม 
3,000 ล้านบาท

ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้การลงทุนของ BKC
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รายได้ค่าบริหารโครงการ

บริษทัรับรู้รายได้ค่าบรหิารโครงการในปี 2563 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.2 
YoY สาเหตหุลกัมาจากการปรบัเพ่ิมอตัราค่าบรหิารโครงการต่าง ๆ
ตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินทุน

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนในปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.0 
YoY ตามการลดลงของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน จากการ
ทยอยรับค่าเช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
ระหว่างบริษัทกับรัฐบาลลาว

•  BKC: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BKC ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 YoY เนื่องจาก (1) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย 
มกีารเปลีย่นแผงโซลาร์เซลล์ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ท�าให้ประสทิธิภาพในการผลติไฟฟ้าโดยรวมดข้ึีน (2) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์
แบบตดิตัง้บนหลงัคาภายใต้การลงทนุของ BKC จ�านวน 5 แห่ง ก�าลงัการผลติรวม 4.1 เมกะวัตต์ เริม่ทยอยผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในระหว่างปี 2562 และ (3) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินภายใต้การลงทุนของ 
BKC อีก 1 แห่ง ก�าลังการผลิต 2.7 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในช่วงปลายไตรมาส 3 
ปี 2563 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในปี 2563 เพิ่มขึ้น YoY

ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2562 ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2563

ปริมาณการขายไฟฟ้า
ปี 2562: 15.5 ล้านหน่วย
ปี 2563: 20.1 ล้านหน่วย

ผู้ซื้อไฟฟ้า
รายปี (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง

2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

กฟผ. 1,250.3 1,235.9 (14.4) (1.2)

ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 310.5 299.8 (10.7) (3.4)

รวม 1,560.8 1,535.7 (25.1) (1.6)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563194



ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

รายการ
รายปี (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน�้า 5,964.8 5,380.0 (584.8) (9.8)

• ค่าเชื้อเพลิง 3,334.2 2,948.4 (385.8) (11.6)

•  ค่าเสื่อมราคา 1,484.0 1,500.7  16.7  1.1

•  ค่าด�าเนินการและซ่อมบ�ารุง 724.1 644.8 (79.3) (11.0)

•  ค่าผ่านสาย 216.9 119.2 (97.7) (45.0)

•  ค่าสัมปทาน 104.9 59.6 (45.3) (43.2)

•  อื่น ๆ 100.7 107.3  6.6  6.6

ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าตัดจ�าหน่าย

521.3 521.3  -  -

ต้นทุนบริหารโครงการ 90.8 88.5 (2.3) (2.5)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 442.3 427.7 (14.6) (3.3)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 7,019.2 6,417.5 (601.7) (8.6)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในปี 2563 ลดลงร้อยละ 8.6 YoY โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
• ค่าเชื้อเพลิงของ BIC ลดลงร้อยละ 11.6 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าและราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ลดลง
•  ค่าเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 YoY จากการรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นหลัก
•  ค่าด�าเนินการและซ่อมบ�ารุงลดลงร้อยละ 11.0 YoY ส่วนใหญ่มาจากในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 มีค่าซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Major 

Overhaul) ของ BIC และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น ๆ ที่ลดลงในปี 2563 เป็นหลัก
• ค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) ลดลงร้อยละ 45.0 YoY ตามปริมาณการส่งไฟฟ้าของ NN2 ที่ลดลง YoY
• ค่าสัมปทานลดลงร้อยละ 43.2 YoY ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ขายไฟฟ้าท่ีลดลงของ NN2
•  ต้นทุนบริหารโครงการลดลงร้อยละ 2.5 YoY และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 3.3 YoY จากกิจกรรมการด�าเนินงาน 

ที่ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

รายการ
รายปี (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการ 
ที่ควบคุมร่วมกัน

 40.9  40.7 (0.2) (0.5)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (184.7)  366.7  551.4  298.5

รวม (143.8)  407.4  551.2  383.3

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 195
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หมายเหตุ : 1 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงครั้งเดียว (one-time) ของ XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

หมายเหตุ : 2 ไม่รวมก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงครั้งเดียว

ปี 2563 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมจ�านวน 407.4 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 
551.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 383.3 YoY สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการผลิต 
และจ�าหน่ายไฟฟ้าเต็มปีในปี 2563 ภายหลังจากเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2562

ปริมาณการขายไฟฟ้า
ปี 2562: 834.7 ล้านหน่วย
ปี 2563:  6,301.4 ล้านหน่วย

ปริมาณน�้าไหลผ่านเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี

รายได้ EBITDA2 ก�าไรสุทธิ2
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รายการ
รายปี (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

รายการรับรู้ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เพียงครั้งเดียว (One-time)1  576.9  - (576.9) (100.0)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการ 
ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

 433.1  407.4 (25.7) (5.9)

  

หน่วย: ล้านบาท

ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2562 ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2563 ปริมาณน�้าเฉลี่ยที่ไหลผ่านปี 2562 ปริมาณน�้าเฉลี่ยที่ไหลผ่านปี 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563196



ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2563 ลดลงร้อยละ 14.2 YoY ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้ของ NN2 เพ่ือจ่ายคืนเงินกู้
จากสถาบันการเงินทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2562 การทยอยช�าระคืนเงินต้นของบริษัทย่อย และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง YoY

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในภาพรวม ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2563 เพ่ิมขึ้น 212.7 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 110.8 YoY เมื่อ 
เปรยีบเทยีบกับก�าไรสทุธิจากการด�าเนนิงานปกตขิองปี 2562 ซึง่ไม่รวมรายการรบัรูก้�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเพียงครัง้เดยีวของ XPCL 
ซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยสาเหตุหลักของการเติบโตของก�าไรสุทธิในปี 2563 มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 
ใน XPCL ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเต็มปีในปี 2563 ภายหลังจากเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2562

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากสิ้นปี 
2562 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จ�านวน 
4,000 ล้านบาทของบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือ
ทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีจะครบก�าหนด รองรับแผนการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ และใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.7 จาก
สิน้ปี 2562 โดยมสีาเหตหุลกัจากการออกหุน้กู้ของบรษิทั เมือ่วันที ่
25 พฤศจิกายน 2563 และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ที่เริ่มใช้ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2563

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

รายการ
ณ 

31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)

ณ 
31 ธ.ค. 2563

(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

สินทรัพย์  64,190.9  67,038.5  2,847.6  4.4

หนี้สิน  28,644.2  32,000.5  3,356.3  11.7

ส่วนของผู้ถือหุ้น  35,546.7  35,038.0 (508.7) (1.4)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 1.4 จาก 
ส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของส่วนของผู ้มี 
ส่วนได้เสยีท่ีไม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อยจากการรบัรูผ้ลการ
ด�าเนินงานที่ลดลงและการจ่ายปันผลของ NN2 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,899.1 ล้านบาทเพ่ิมขึ้น 4,684.9 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 111.2 จากสิ้นปี 2562

งบกระแสเงินสด ปี 2563 ล้านบาท

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  2,245.3

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  986.8

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,453.3

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.5)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  4,684.9

• เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
•  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินสดรับจากสัญญาเช่าเงินทุน 

และเงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
•  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เงินสดรับจากหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย สุทธิกับการจ่ายคืนเงินกู้และการไถ่ถอน

หุ้นกู้ที่ครบก�าหนดช�าระ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563198



อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ความสามารถในการท�าก�าไร
รายปี

เปลี่ยนแปลง
2562 2563

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)  25.6  16.5 (9.1)

อัตราก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA Margin) (%)

 43.7  39.7 (4.0)

อัตราก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่าย + ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (EBITDA Margin including 
Share of Profit) (%)3

 42.1  45.4  3.3

อัตราก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน (%)3  2.2  5.6  3.4

อัตราก�าไรสุทธิ (%)  8.7  5.6 (3.1)

 ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงาน (บาท)3  0.025  0.050  0.025

 ก�าไรต่อหุ้น (บาท)  0.010  0.050 (0.040)

ความสามารถในการช�าระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)  0.81  0.91  0.10

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)4  0.62  0.60 (0.02)

ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.95  1.68 (0.27)

หมายเหตุ : 3 ไม่รวมรายการ one-time

   4 ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า

ปี 2563 อัตราก�าไรขั้นต้น และ EBITDA Margin ลดลง YoY โดย
มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่ลดลง 
ขณะท่ีอัตราก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตัดจ�าหน่าย รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมร่วมกันและบรษิทัร่วม (EBITDA Margin including Share 
of Profit) และอตัราก�าไรสทุธิจากการด�าเนนิงานเพ่ิมขึน้ YoY จาก
การรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมขึ้นจากผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าเต็มปีในปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2562 สาเหตหุลกัมาจาก (1) การออก
หุ้นกู้ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และ (2) ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นลดลงจากการลดลงของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย ขณะท่ีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปี 
2562 สาเหตหุลกัมาจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึน้ 
จากเงินสดรับจากการด�าเนินงาน

อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2562 โดยส่วน
ใหญ่มาจากหุน้กู้ท่ีจะถึงก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปีจ�านวน 4,000 
ล้านบาทของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินจากการออก 
หุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2563 ประมาณ 2,000 ล้านบาทร่วมกับการออก 
หุ้นกู้ชดุใหม่ในระหว่างปี 2564 เพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ชดุดังกล่าว (Rollover) 
นอกจากนี ้บรษิทัยังมวีงเงนิกูยื้มท่ียังไม่ได้เบกิใช้กบัสถาบนัการเงนิ 
รวมประมาณ 9.5 พันล้านบาท เพ่ือรองรบัการบรหิารสภาพคล่อง
และการไถ่ถอนหุ้นกู้หากมีเหตุจ�าเป็นอีกด้วย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 199
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตอ่รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในการส่งเสริมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ผลักดันให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสทิธิภาพ โปร่งใส ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมท้ัง 
สนับสนุนทรัพยากร และเครื่องมือที่ส�าคัญในกระบวนการจัดท�า
รายงานทางการเงนิ เพ่ือให้รายงานทางการเงนิของบรษิทัมคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ที่เป็นจริงของบริษัท เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได ้แต ่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้
ความสามารถ ท�าหน้าที่สอบทานเพ่ือให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมี
การจัดท�ารายงานทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ รวมทัง้การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง และ/หรือผลประโยชน์ให้ 
เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจ�าปี 2563 
ของบริษัทและบริษัทย่อยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้จัดท�าขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสม 
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รอบคอบ และใช้ประมาณการท่ี 
สมเหตุสมผลในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงิน 
ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเป็น
อิสระและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินได้
แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายธนวฒัน์ ตรวีศิวเวทย์)
กรรมการผู้จัดการ

(ดร.ทนง พทิยะ)
ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563200



รายงานทางการเงิน

FINANCIAL 
STATEMENTS งบการเงิน

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 201
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)

ซ�� งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถ�งหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงนิขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแส

เงินสด สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของ

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยส�าวิชาชีพบญัชีในส่วนที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�น�ตามที�ระบุใน

ขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณ�ใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563202
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เรื�องสําค�ัในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําค�ัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยง�ูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงนิสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ทั�งนี� ขา้พเจ้าไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เรื�องเหล่านี�

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตามความรับ�ิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ �ึ�งไดร้วมความรับ�ิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําค�ัในงบการเงิน �ลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจ้า �ึ�งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื�องเหล่านี�ดว้ย 

ไดใ้ช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม

เรื�องสําค�ัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื�องมีดงัต่อไปนี�

เงิน�ง��น�นบริ�ั��่อ����กิจการ�ี�ควบค�มร่วมกัน

ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และขอ้ 13 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมยีอดคงเหลือ

ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการที�ควบคุมร่วมกนัในงบการเงินเ�พาะกิจการ เป็นจาํนวน 12,405 ลา้นบาท

�ึ�งเป็นจาํนวนเงินที�มีนัยสําค�ั ฝ่ายบริหารจึงตอ้งใช้ดุลยพนิิจอย่างสูงในการคาดการณ์�ลการดาํเนินงาน และ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�บริษทัฯคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและ

อตัราการเติบโตในระยะยาว และขอ้สมมติอื�นที�เหมาะสม ในการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว

ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการพจิารณาของฝ่ายบริหารเกี�ยวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัย่อยและกิจการที�ควบคุม

ร่วมกนั ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินกระบวนการพิจารณาแบบจาํลองทางการเงินที�ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ

เลือกใช้ ประเมนิขอ้สมมติที�ใช้ในการจดัทาํแ�นและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเงนิลงทนุดังกล่าว

โดยการทาํความเขา้ใจในกระบวนการที�ทาํใหไ้ดม้า�ึ�งตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทยีบขอ้สมมติดงักล่าวกับแหล่งขอ้มูล

�ายนอกและ�ายในของบริษทัย่อยและกิจการที�ควบคมุร่วมกนั และสอบทานประมาณการกระแสเงินสดกับ�ลการ

ดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริง ประเมนิอตัราคิดลดโดยวิเคราะห์ตน้ทุนถวัเ�ลี�ยของเงนิทุนและขอ้มูลอื�น ๆ และทดสอบการ

คาํนวณประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดร้ับในอนาคตตามแบบจาํลองทางการเงนิ รวมถึงพจิารณา�ลกระทบ

ของการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติที�สําค�ัต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยเ�พาะอตัราคดิลดและอตัราการ

เติบโตของรายได้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 203
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ข้อมู�อ��น

�ูบ้ริหารเป็น�ูร้ับ�ิดชอบต่อขอ้มูลอื�น �ึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของ�ูส้อบบญัชีที�แสดงอยู่ในรายงานนั�น���ึ�งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กับขา้พเจ้าภายหลงั

วนัที�ในรายงานของ�ูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจ้าไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ

เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื�นนั�น

ความรับ�ิดชอบของขา้พเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ�การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นนั�นมี

ความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏ

ว่าขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่

เมื�อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที�กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจ้าจะสื�อสารเรื�องดังกล่าวให�ู้ม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อใหม้ีการ

ดาํเนินการแก้ไขที�เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร���ผู้ม�หน้า����นการก�ากับดู��ต่องบการเงิน

�ูบ้ริหารมีหน้าที�รับ�ิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินเหล่านี��ดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตร�านการ

รายงานทางการเงิน�และรับ�ิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที��ูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินที�ปรา�จากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้�ิดพลาด

ในการจดัทาํงบการเงิน��ูบ้ริหารรับ�ิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง�

การเปิดเ�ยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกจิการ

ที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่�ูบ้ริหารมคีวามตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนื�องอีกต่อไปได้

�ูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563204
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นใน

ระดับสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยูไ่ด้เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมื�อคาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงินเหล่านี�

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัิงานดงัต่อไปนี�ดว้ย

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมกีารแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิ�ีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ

ความเสี�ยงเหล่านั�น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณ�ใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิ�ีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิท�ิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณ�ก์ารบญัชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดร้ับว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจ้าจะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจ้าจะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้า

ขึ�นอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดร้ับจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณท์ี�เกิดขึ�นโดยถกูตอ้งตามที�ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลกั�านการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียง

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจ้า

ขา้พเจ้าได้สื�อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง��ึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ได้วางแผนไว ้ประเดน็ที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจ้าไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�น�ึ�ง

ขา้พเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการที�ขา้พเจ้า

ใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ขา้พเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกับผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่าง � ที�มีนัยสําคญัที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเรื�องเหล่านี�ไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ให้เปิดเผยเรื�องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที�ผูม้ส่ีวนได้เสีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดังกล่าว

ขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�

ฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพนัธ ์2564

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563206



รายงานทางการเงิน

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 8,899,070,502        4,214,184,164        6,095,137,056        1,539,625,273        
เงินลงทนุชัว่คราว 4 -                             694,854,506           -                             461,655,722           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 1,054,439,611        1,292,196,206        38,984,393             34,241,893             
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทนุ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 153,746,218           87,265,115             -                             -                             
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 60,857,672             61,473,814             -                             -                             
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 -                             -                             14,838,861             8,493,830               
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 10 1,517,045               -                             1,419,097               -                             
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน
   ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 305,186                 7,645,773               -                             -                             
   อ่ืนๆ 396,457,899           248,616,077           317,839,874           183,055,084           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,566,394,133      6,606,235,655        6,468,219,281        2,227,071,802        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 11 459,574,027           459,335,947           -                             -                             
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 -                             -                             266,510,000           270,630,000           
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 7 3,221,229,452        3,054,308,219        3,221,229,452        3,054,308,219        
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทนุ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 3,677,435,521        3,772,521,935        -                         -                         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                             -                             12,221,973,152      12,240,207,782      
เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13 356,827,929           343,735,530           183,263,970           192,938,970           
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 14 12,353,789,560      11,971,263,062      11,598,751,225      11,585,926,525      
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ
   ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 15 4,126,196,192        4,387,131,688        -                             -                             
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ
   ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15 4,597,947,902        4,858,296,229        -                             -                             
ตน้ทนุโครงการระหว่างก่อสร้าง 16 14,186,000             105,057,547           -                             -                             
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ญัญาสมัปทาน 17 18,082,605,400      19,108,398,692      -                             -                             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 8,919,433,627        9,246,964,400        66,600,387             62,591,153             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 19 386,221,583           -                             126,818,825           -                             
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 20 74,947,102             83,720,684             39,410,191             42,929,536             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,053,318             -                             -                             -                             
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 181,609,037           193,960,183           5,311,677               4,493,356               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 56,472,056,650      57,584,694,116      27,729,868,879      27,454,025,541      
รวมสินทรัพย์ 67,038,450,783      64,190,929,771      34,198,088,160      29,681,097,343      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 22 620,000,253           690,088,222           49,603,139             44,278,151             
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 544,789,275           522,494,325           -                             -                             
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 4,999,362,074        2,100,000,000        3,999,362,074        -                             
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 31,554,262             -                             23,183,064             -                             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,682,615               170,779                 -                             -                             
เงินประกนัผลงาน 7 1,316,905               1,647,613               -                             -                             
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 75,510,496             79,350,431             15,936,605             14,247,832             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,275,215,880        3,393,751,370        4,088,084,882        58,525,983             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 5,637,603,846        6,178,407,594        -                             -                             
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 19,323,681,690      18,709,860,714      6,493,588,523        6,495,791,941        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 362,598,752           -                             104,883,530           -                             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 83,123,032             64,538,746             50,633,590             39,331,948             
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน 8,382,637               8,064,827               -                             -                             
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 26 309,857,421           289,602,186           -                             -                             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 25,725,247,378      25,250,474,067      6,649,105,643        6,535,123,889        
รวมหนีสิ้น 32,000,463,258      28,644,225,437      10,737,190,525      6,593,649,872        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563208



รายงานทางการเงิน

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั  9,240,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 9,240,000,000        9,240,000,000        9,240,000,000        9,240,000,000        
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 8,129,382,729 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2562: หุ้นสามญั 8,129,382,039 หุ้น 
            มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 8,129,382,729        8,129,382,039        8,129,382,729        8,129,382,039        
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 13,319,245,746      13,319,242,296      13,319,245,746      13,319,242,296      
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 27 167,134,494           135,968,184           167,134,494           135,968,184           
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,785,754,588        1,635,211,021        1,845,134,666        1,483,909,892        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 372,897,000           328,879,305           -                             18,945,060             
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 23,774,414,557      23,548,682,845      23,460,897,635      23,087,447,471      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,263,572,968      11,998,021,489      -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,037,987,525      35,546,704,334      23,460,897,635      23,087,447,471      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 67,038,450,783      64,190,929,771      34,198,088,160      29,681,097,343      

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 209



รา
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าน
ทา
งก
าร
เงิน

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 7 6,427,885,532      8,127,561,349      -                           -                           
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 99,096,000           95,427,840           -                           -                           
รายไดค้่าบริหารโครงการ 7 168,073,159         153,896,815         359,132,430         340,314,317         
รายไดเ้งินปันผล 7, 12, 13 -                           -                           670,762,836         772,533,095         
รายไดอ่ื้น
   รายไดท้างการเงิน 7 474,222,610         413,532,653         189,468,353         70,890,635           
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 10,823,109           2,296,842             8,677                    1,114                    
   อ่ืนๆ 7 8,217,091             49,788,981           12,542,491           53,008,572           
รวมรายได้ 7,188,317,501      8,842,504,480      1,231,914,787      1,236,747,733      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย
   ตน้ทนุขายไฟฟ้าและไอน ้า 7 5,380,048,918      5,964,821,158      -                           -                           
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824         521,283,824         -                           -                           
ตน้ทนุการบริหารโครงการ 88,549,669           90,772,698           184,254,314         184,173,219         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7 427,675,145         442,336,300         198,071,157         273,807,200         
รวมค่าใช้จ่าย 6,417,557,556      7,019,213,980      382,325,471         457,980,419         
ก าไรจากการด าเนินงาน 770,759,945         1,823,290,500      849,589,316         778,767,314         
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13 40,692,399           40,869,688           -                           -                           
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 14 366,701,923         392,234,624         -                           -                           
ตน้ทนุทางการเงิน (996,360,515)       (1,161,294,032)    (226,263,116)       (209,022,095)       
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 181,793,752         1,095,100,780      623,326,200         569,745,219         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 30 15,912,220           (12,277,780)         -                           -                           
ก าไรส าหรับปี 197,705,972         1,082,823,000      623,326,200         569,745,219         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                           (19,185,248)         -                           (23,877,317)         
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด -                           9,063,166             -                           -                           
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                           (113,859)              -                           -                           
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 14 68,804,990           (36,579,484)         -                           -                           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 68,804,990           (46,815,425)         -                           (23,877,317)         

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,895,117             -                           (5,998,715)           -                           
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (3,209,652)           -                           -                           -                           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (1,314,535)           -                           (5,998,715)           -                           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 67,490,455           (46,815,425)         (5,998,715)           (23,877,317)         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 265,196,427         1,036,007,575      617,327,485         545,867,902         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 7 6,427,885,532      8,127,561,349      -                           -                           
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 99,096,000           95,427,840           -                           -                           
รายไดค้่าบริหารโครงการ 7 168,073,159         153,896,815         359,132,430         340,314,317         
รายไดเ้งินปันผล 7, 12, 13 -                           -                           670,762,836         772,533,095         
รายไดอ่ื้น
   รายไดท้างการเงิน 7 474,222,610         413,532,653         189,468,353         70,890,635           
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 10,823,109           2,296,842             8,677                    1,114                    
   อ่ืนๆ 7 8,217,091             49,788,981           12,542,491           53,008,572           
รวมรายได้ 7,188,317,501      8,842,504,480      1,231,914,787      1,236,747,733      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย
   ตน้ทนุขายไฟฟ้าและไอน ้า 7 5,380,048,918      5,964,821,158      -                           -                           
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824         521,283,824         -                           -                           
ตน้ทนุการบริหารโครงการ 88,549,669           90,772,698           184,254,314         184,173,219         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7 427,675,145         442,336,300         198,071,157         273,807,200         
รวมค่าใช้จ่าย 6,417,557,556      7,019,213,980      382,325,471         457,980,419         
ก าไรจากการด าเนินงาน 770,759,945         1,823,290,500      849,589,316         778,767,314         
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13 40,692,399           40,869,688           -                           -                           
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 14 366,701,923         392,234,624         -                           -                           
ตน้ทนุทางการเงิน (996,360,515)       (1,161,294,032)    (226,263,116)       (209,022,095)       
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 181,793,752         1,095,100,780      623,326,200         569,745,219         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 30 15,912,220           (12,277,780)         -                           -                           
ก าไรส าหรับปี 197,705,972         1,082,823,000      623,326,200         569,745,219         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                           (19,185,248)         -                           (23,877,317)         
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด -                           9,063,166             -                           -                           
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                           (113,859)              -                           -                           
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 14 68,804,990           (36,579,484)         -                           -                           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 68,804,990           (46,815,425)         -                           (23,877,317)         

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,895,117             -                           (5,998,715)           -                           
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (3,209,652)           -                           -                           -                           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (1,314,535)           -                           (5,998,715)           -                           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 67,490,455           (46,815,425)         (5,998,715)           (23,877,317)         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 265,196,427         1,036,007,575      617,327,485         545,867,902         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563210



รายงานทางการเงิน

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 404,714,326         768,901,766         623,326,200         569,745,219         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (207,008,354)       313,921,234         

197,705,972         1,082,823,000      
-                       -                       

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 469,609,033         716,830,284         617,327,485         545,867,902         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (204,412,606)       319,177,291         

265,196,427         1,036,007,575      
-                           

ก าไรต่อหุ้น 33
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.050                    0.100                    0.077                    0.074                    

   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 8,129,382,729      7,716,521,606      8,129,382,729      7,716,521,606      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ต่อ) 
ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 211
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 213



รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 181,793,752          1,095,100,780       623,326,200          569,745,219          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1,560,758,654       1,517,820,856       39,656,126            15,995,290            
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (40,692,399)           (40,869,688)           -                            -                            
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (366,701,923)         (392,234,624)         -                            -                            
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            -                            18,234,630            120,348,558          
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                            -                            9,675,000              -                            
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 635,492                 3,846,903              (224,624)                34,712                   
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 653,333                 (1,375,155)             -                            -                            
   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (3,434,387)             -                            (2,232,313)             -                            
   ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (4,824)                   -                            (3,555)                   -                            
   ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและคา่ใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 25,142,897            32,277,979            1,775,021              1,636,124              
   คา่สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824          521,283,824          -                            -                            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25,134,693            14,330,378            9,843,897              8,785,124              
   รายไดเ้งินปันผล -                            -                            (670,762,836)         (772,533,095)         
   รายไดท้างการเงิน (453,777,960)         (385,752,226)         (176,270,939)         (60,512,540)           
   ตน้ทนุทางการเงิน 955,887,816          871,694,329          218,817,888          206,713,973          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 2,406,678,968       3,236,123,356       71,834,495            90,213,365            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 237,629,739          22,563,719            (4,742,499)             (2,071,187)             
   อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 616,142                 (358,040)                -                            -                            
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (149,414,665)         169,770,898          (143,290,363)         (149,846,538)         
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 4,173,940              3,966,915              (818,320)                (867,037)                
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (27,296,710)           (58,967,752)           5,404,751              (8,928,925)             
   เงินประกนัผลงาน (330,708)                169,536                 -                            -                            
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (3,839,937)             (1,282,048)             1,688,771              (3,060,584)             
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (4,655,290)             (2,674,934)             (4,540,970)             (2,674,934)             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2,463,561,479       3,369,311,650       (74,464,135)           (77,235,840)           
   จ่ายดอกเบ้ีย (215,087,925)         (219,488,422)         (204,458,630)         (206,155,343)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (3,207,184)             (25,245,114)           (1,288,187)             (1,506,823)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 2,245,266,370       3,124,578,114       (280,210,952)         (284,898,006)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด 
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563214



รายงานทางการเงิน

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้นลดลง -                            507,165,600          -                            -                            
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (238,080)                575,194,147          -                            -                            
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง -                            933,752,082          -                            968,752,082          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 696,776,672          -                            462,472,493          -                            
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                            -                            8,700,000              -                            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                            -                            (11,000,000)           (200,000,000)         
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน -                            (3,000,000,000)      -                            (3,000,000,000)      
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทนุและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง 373,340,197          432,000,000          -                            -                            
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                            (681,464,240)         -                            (681,464,240)         
เงินลงทนุในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (12,824,700)           (481,474,125)         (12,824,700)           (481,474,125)         
ตน้ทนุโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (47,855,542)           (171,427,302)         -                            -                            
อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (52,898,417)           (74,634,544)           (17,139,690)           (13,552,024)           
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนเพ่ิมข้ึน (2,523,472)             (969,900)                (2,523,472)             (440,200)                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,501,894              6,140,636              224,673                 930,327                 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,717,305              -                            9,424,675              6,108,541              
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            643,162,836          755,733,095          
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 27,600,000            16,800,000            27,600,000            16,800,000            
จ่ายตน้ทนุทางการเงินส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
   ตน้ทนุโครงการระหว่างก่อสร้าง (2,805,164)             (4,122,915)             -                            -                            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 986,790,693          (1,943,040,561)      1,108,096,815       (2,628,606,544)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (522,494,325)         (7,812,120,374)      -                            -                            
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (29,613,703)           -                            (21,238,396)           -                            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า (9,330,200)             -                            (2,641,997)             -                            
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 5,600,000,000       6,000,000,000       4,000,000,000       -                            
ช าระคืนหุ้นกู้ (2,100,000,000)      (600,000,000)         -                            -                            
ตน้ทนุในการท ารายการท่ีเกิดจากการออกหุ้นกู้ (7,974,321)             (39,460,111)           (4,616,366)             -                            
จ่ายดอกเบ้ีย (703,297,809)         (772,740,877)         -                            -                            
จ่ายเงินปันผล (243,881,461)         (206,360,000)         (243,881,461)         (206,360,000)         
จ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย (530,035,913)         (679,770,150)         -                            -                            
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 4,140                     4,556,292,234       4,140                     4,556,292,234       
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 1,453,376,408       445,840,722          3,727,625,920       4,349,932,234       
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (547,133)                228,192                 -                            -                            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 4,684,886,338       1,627,606,467       4,555,511,783       1,436,427,684       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 4,214,184,164       2,586,577,697       1,539,625,273       103,197,589          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 8,899,070,502       4,214,184,164       6,095,137,056       1,539,625,273       

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 215



รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ 
รายการท่ีมิใช่เงินสด 
   ตน้ทนุโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                            92,824                   -                            -                            
   ตน้ทนุโครงการระหว่างก่อร้างเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีคา่โครงการ
      และประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน 317,810                 1,748,578              -                            -                            
   อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน -                            1,298,858              -                            2,643,888              
   โอนตน้ทนุโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารและอุปกรณ์ 105,133,922          175,091,677          -                            -                            
   โอนตน้ทนุโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นลูกหน้ีตามสญัญาเงินทนุ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -                            2,972,649,189       -                            -                            
   โอนสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ญัญาสมัปทาน
      เป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทนุ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -                            962,073,072          -                            -                            
   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทนุ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            4,553,283              -                            -                            
   โอนอะไหล่และวสัดุคงเหลือเป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทนุ  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            701,918                 -                            -                            
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 29,709,577            -                            22,374,386            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563216



รายงานทางการเงิน

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 และ      

มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ตามพระราชบัญญัติ             
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยมีบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และให้บริการค าปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า                    
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้ น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย                           
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์                                
มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ) 

    

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
 (รวมส่วนไดเ้สียในบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั) 

ลงทุนในบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั  ไทย 61.33 61.33 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าและ
พลงังานอื่นทุกประเภท 

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 วิส 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              
เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ในอตัราร้อยละ 75) 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

46 46 

(1) ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจการคา้ 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ                         
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ   
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกันและ 
บริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                            

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ                                  
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน                                      
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคัญ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน 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 าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                     
จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน   
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 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจัดประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่าจะจดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทดงักล่าว 
ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีถูกจดัประเภทใหม่ซ่ึงเคย
แสดงรายการภายใตก้ าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็นก าไรสะสม 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติั                       
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ

การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติั                  
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน                    
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                            
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปี
ปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมและ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน                         
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 694,855 (694,855) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 694,855 - 694,855 
     
     

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 221
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 396,124 396,124 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

- - 31,146 
 

31,146 
 

     
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 364,978 364,978 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,635,211 24,787 - 1,659,998 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น 328,879 (24,787) - 304,092 

 
หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 461,656 (461,656) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 461,656 - 461,656 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563222
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หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 128,894 128,894 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

- - 19,872 19,872 

     
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 109,022 109,022 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,483,910 18,945 - 1,502,855 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น 18,945 (18,945) - - 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วันท่ี                               

1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั
คร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ก าไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของ                 
ผูถื้อหุ้น 

 
ก าไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของ                      
ผูถื้อหุ้น 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 24,787 (24,787) 18,945 (18,945) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 
การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                   

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,214,148 - 4,214,148 4,214,148 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ 694,855 694,855 - 694,855 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,292,196 - 1,292,196 1,292,196 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,859,787 - 3,859,787 3,859,787 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 459,336 - 459,336 459,336 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,054,308 - 3,054,308 3,054,308 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 13,574,630 694,855 12,879,775 13,574,630 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 
การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                          

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,539,625 - 1,539,625 1,539,625 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ 461,656 461,656 - 461,656 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 34,242 - 34,242 34,242 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ 279,124 - 279,124 279,124 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,054,308 - 3,054,308 3,054,308 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 5,368,955 461,656 4,907,299 5,368,955 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ได้ก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                                           
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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4.2 สัญญาเช่า 
 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา

เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16       
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 93,893 50,638 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (664) (545) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 401,088 90,176 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (98,193) (11,375) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 396,124 128,894 
อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 2.32 2.01 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 31,146 19,872 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 364,978 109,022 

 396,124 128,894 

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
5.1 การรวมธุรกจิ 
 บริษทัฯบนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทัฯ (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซ้ือ

ธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจ านวนของส่วน
ของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจ
ควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วน
ของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและเม่ือไดรั้บ
บริการ 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 225
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5.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ ารับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบไฟฟ้าและไอน ้ า รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส 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 

 รายได้ดอกเบีย้  

 รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าดา้นเครดิตใน
ภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนตามเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภาระท่ีจะตอ้งจ่าย 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563226



รายงานทางการเงิน

11 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 

ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ 
5.4 อะไหล่และวัสดุคงเหลือ 
 อะไหล่และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 
5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม 
 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน  

5.6 สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าและค่าตัดจ าหน่าย 
 บริษทัฯบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า)                                    

ท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ                 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

 บริษัทฯคิดค่าตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า                                                  
ท่ีเหลืออยู่ของบริษทัย่อย นบัจากวนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมบริษทัย่อย หรือในกรณีท่ีบริษทัย่อยยงัไม่เร่ิม
ด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ณ วันท่ีบริษัทฯมีอ านาจควบคุมบริษัทย่อยนั้ น บริษัทฯจะเร่ิมคิด                                               
ค่าตดัจ าหน่ายนบัจากวนัท่ีบริษทัย่อยเร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (ประมาณ 
10 ถึง 27 ปี) เเละจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า 
บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสิทธิในการด าเนินการผลิตเเละ
จ าหน่ายไฟฟ้าทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.7 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 บริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพย  ์

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างรวมถึงค่าบริหารและจดัการโครงการ ค่าท่ีปรึกษา ค่าออกแบบ ดอกเบ้ียจ่าย 
และค่าใชจ่้ายทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเกิดขึ้นในระหวา่งการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 227
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5.8 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน 
 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั บนัทึกตน้ทุนทั้งหมดและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงั

น ้า น ้างึม 2 เป็นสินทรัพยภ์ายใตห้ัวขอ้ “สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทาน” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน  

 สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม เเละ   
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าภายใต้สัญญา
สัมปทานค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ตามสัญญาสัมปทาน
โดยประมาณ 6 ปี และ 27 ปี ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 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 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  10 ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าของบริษทัยอ่ย  10 ปี ถึง 24 ปี 
อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 ปี 5 ปี 6 ปี 10 ปี และ 20 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี และ 8 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 

5.10 สัญญาเช่า 
 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการ
ใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิ                              
การใช ้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิง  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน    19 ถึง 24 ปี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร      9 ถึง 10 ปี 
  ยานพาหนะ       1 ถึง 5 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร                              
ท่ีขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา                                 
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า  
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 กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่า
เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ย
จ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
เช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าใน
รูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า ขอ้ตกลงภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า บริษทัดังกล่าวยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ                       
ส่วนใหญ่ของสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ดงันั้น จึงพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน 
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 และเน่ืองจากเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ไม่ไดมี้การก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี กฟผ. ตอ้ง
จ่ายใหแ้ก่บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั บริษทัดงักล่าวจึงรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าตามท่ีเกิดขึ้นจริง ซ่ึงคิด
จากปริมาณไฟฟ้าท่ีขาย ตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

5.11 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมท่ีน าไปใชใ้นการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ

แปลงสภาพให้พร้อมใช ้ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อม
ท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้ จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืม
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดของกลุ่มบริษัท  คือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์                             
มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ10 ปี 

5.13 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.14 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ  
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 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน                            
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
รวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

5.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ 
ดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่า ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ
ค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพ
ตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุด                                     
ซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์                            
หักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั รางวลัประจ าปีและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทั และพนักงานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง                                    
กลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.17 ประมาณการหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.18 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรและสัญญาสัมปทาน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.19 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบุไว้
เท่านั้น  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้   
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 
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 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
 ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

 กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ย่างเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ 
โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่า                           

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของ     
กระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ 
และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

 ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก   
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน 
12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
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 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการ
เงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตาม                          
การเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุน                     
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการ
มีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุ ติธรรมของหลกัทรัพย์

ดังกล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้จ าหน่าย
หลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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5.20 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 
 บริษทัร่วมไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์เป็นเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                     

ในอตัราดอกเบ้ีย คือ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  

 ตราสารอนุพนัธ์จะบันทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่า                             
ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการก าหนดให้ตราสารอนุพันธ์นั้ นเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงใน                               
กระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิผล ทั้งน้ี บริษทัร่วมแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่า
ยติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 การบัญชีป้องกนัความเส่ียง - การป้องกนัความเส่ียงของกระแสเงินสด 
 บริษทัร่วมรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลเป็นส ารอง

ส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และรับรู้ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลเขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที ทั้งน้ี ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
จะมีการปรับปรุงให้เท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของผลก าไรหรือขาดทุนสะสมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 
หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสะสมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง แลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 

 การรับรู้รายการในภายหลงัของส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนขึ้นอยู่กับลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงอา้งอิง กล่าวคือ ในกรณีท่ี
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงไดรั้บรู้เป็นรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอน
ส ารองท่ีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนเร่ิมแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่และไม่ตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
ในกรณีอ่ืนๆ กิจการจะโอนส ารองท่ีสะสมอยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงส่งผลกระทบต่อส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

 เม่ือการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดไดยุ้ติลง ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสดท่ีสะสมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป หากกิจการคาดว่า
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้นจะยงัคงเกิดขึ้นอยู ่มิฉะนั้น ส ารองดงักล่าวจะตอ้งถูก
โอนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ ทั้งน้ี 
หลงัจากการยุติการบญัชีป้องกนัความเส่ียง บริษทัร่วมจะรับรู้ส ารองท่ียงัคงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น
โดยขึ้นอยู่กบัลกัษณะของรายการอา้งอิงท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เม่ือกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
ไดเ้กิดขึ้นจริง 
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5.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้                                          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้การ

ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ   
งบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้
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7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 196 191 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 643 756 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดท้างการเงิน - - 9 6 อตัราเฉล่ียตน้ทนุทางการเงินของ

บริษทัฯ บวกส่วนต่างท่ีก าหนด 
รายไดอ้ื่น - - 7 6 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั      
เงินปันผลรับ - - 28 17 ตามท่ีประกาศจ่าย 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดค่้าบริหารโครงการ 163 149 163 149 ราคาตามสัญญา 
รายไดท้างการเงิน 104 34 167 54 ตามท่ีก าหนดในสัญญา  
รายไดอ้ื่น 3 3 3 3 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,730 3,055 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 5 5 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดท้างการเงิน 345 

 
351 

 
- 
 

- 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง                       
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 3,401 3,926 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 6 13 3 12 ราคาตามสัญญา  
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย 530 680 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 9) 
     

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย  - - 19,556 19,224 
บริษทัร่วม  14,328 14,793 14,328 14,793 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุน้

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
131,541 416,601 - - 

-   บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 1,128 1,158 - - 
  146,997 432,552 33,884 34,017 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ก) ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
-   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุน้ 

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
107 149 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 184,299 
 

81,564 
 

- 
 

- 
 

  184,406 81,713 - - 
ข) รายได้ค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย  - - - 25 
บริษทัร่วม  5,000 178 5,000 178 
  5,000 178 5,000 203 

      
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  336,403 514,443 38,884 34,220 
      
เงินประกัน/เงินมัดจ า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
-   บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 2,615 2,203 2,615 2,047 
-   บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 690 690 - - 
  3,305 2,893 2,615 2,047 
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 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชีระหวา่ง บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 

จ ากดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย)   
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3,831,182 3,859,787 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (153,746) (87,265) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                        

สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,677,436 3,772,522 

 ยอดดงักล่าวเป็นตน้ทุนการก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงของบริษทั 
ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด โดยตามข้อก าหนดภายใต้สัญญาสัมปทานได้ระบุให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผูรั้บผิดชอบในภาระตน้ทุนการก่อสร้าง และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 
บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับรัฐบาล                              
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย
นาบงและสายส่ง 500 กิโลโวลต ์โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาถึงวนัท่ีส้ินสุดอายสุัมปทานโครงการไฟฟ้า
พลังงานน ้ า น ้ างึม 2 และคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 474,949 1,665,156 5,272,994 7,413,099 
รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (321,203) (1,191,600) (2,069,114) (3,581,917) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 153,746 473,556 3,203,880 3,831,182 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 241



รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน

26 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ 
ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

เพิ่มขึ้น  
ระหวา่งปี 

ลดลง   
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินให้กู้ยืม:     
- บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 279,000 11,000 (8,700) 281,300 
ดอกเบีย้ค้างรับ:     
- บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 124 9,350 (9,425) 49 
 279,124 20,350 (18,125) 281,349 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (8,494)   (14,839) 
เงินให้กูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 270,630   266,510 

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมัติให้บริษทัฯให้เงินกู้ยืมเงินแก่                                          
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงินประมาณ 290 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการเขา้
ลงทุนโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาหรือพื้นดิน เงินให้กูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียใน
อตัราเฉล่ียตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ บวกส่วนต่างท่ีก าหนด และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียให้แก่บริษทัฯ
ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือน เงินให้กู ้ยืมน้ีมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินตน้ทุกส้ินปี และช าระคืน                                      
ใหเ้สร็จส้ินในปี 2577  

 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมัติให้บริษทัฯขยายก 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 2563 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้มืดงักล่าวจากบริษทัฯครบถว้นแลว้ 
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 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบีย้ค้างรับ 
 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหวา่งบริษทัฯและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 และ 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

เพิ่มขึ้น  
ระหวา่งปี 

ลดลง   
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินให้กู้ยืม:     
- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 3,000,000 - - 3,000,000 
ดอกเบีย้ค้างรับ:     
- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 54,308 166,921 - 221,229 
 3,054,308 166,921 - 3,221,229 

 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 และ 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัฯให้เงินกูย้ืมแก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงิน 2,000 ลา้นบาท 
และ 2,400 ล้านบาท  ตามล าดับ และให้เข้าท าสัญญาเงินกู้กับบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด  ตาม
รายละเอียดเง่ือนไขเดิมท่ีก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement)                       
เงินกูย้ืมน้ี คิดดอกเบ้ียส าหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าบวกส่วนต่าง                    
ท่ีก าหนด (MLR + margin) ต่อปี และส าหรับช่วงระยะเวลาท่ีโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว                      
อตัราดอกเบ้ียดังกล่าวจะมีการปรับลดลง โดยให้ช าระคืนเงินกูใ้นอตัราเดียวกบัอตัราการช าระคืนเงินกู้                      
ของธนาคาร ผูใ้ห้สินเช่ือโครงการดังกล่าว ทั้งน้ี บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด จะช าระคืนเงินกูแ้ละ
ดอกเบ้ียจากเงินสดคงเหลือภายหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของธนาคาร
ผูใ้หสิ้นเช่ือครบถว้นแลว้ 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวจากบริษทัฯ
แลว้เป็นจ านวนเงิน 3,000 ลา้นบาท 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 243
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563 2562 2563 2562 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 22) 
     

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 21,716 19,776 - - 
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น          

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
1,176 4,400 - - 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

16,417 16,182 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 31,905 41,235 - - 

-   บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 230,480 262,602 - - 
-   บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 141 83 - - 
-   บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 4,359 4,165 - - 

  306,194 348,443 - - 
      
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 673 839 619 785 
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 1,510 - - - 
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั - 62 - - 
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น            

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
21 

 
13 

 
- 
 

- 
 

  2,204 914 619 785 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  308,398 349,357 619 785 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                

(หมายเหตุ 19) 
     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
-รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 25,161 - - - 

 - บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 88,372 - 88,372 - 
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 105,941 - - - 
  219,474 - 88,372 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (12,350) - (8,969) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                                
สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
207,124 - 79,403 - 

      
เงินประกันผลงาน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 724 724 - - 
      

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563244
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563 2562 2563 2562 
หนี้สินระยะยาวอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                       

(หมายเหตุ 26) 
     

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

309,857 289,602 - - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 131.8 131.9 96.5 92.1 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6.0 5.8 5.3 5.2 
รวม 137.8 137.7 101.8 97.3 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 745 681 177 163 
เงินฝากธนาคาร 8,898,326 4,213,503 6,094,960 1,539,462 
รวม 8,899,071 4,214,184 6,095,137 1,539,625 

บริษทัยอ่ยไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 เป็นจ านวนประมาณ 1,150 ลา้นบาท (2562: 1,098 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้ เพื่อเป็นหลกัทรัพย  ์                              
ค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อย
สามารถถอนเงินฝากในบัญชีธนาคารเพื่อน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติได้ตาม
วตัถุประสงคข์องแต่ละบญัชี 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.03 ถึง 
1.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.00 ต่อปี)  

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 245
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563 2562 2563 2562 
หนี้สินระยะยาวอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                       

(หมายเหตุ 26) 
     

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

309,857 289,602 - - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 131.8 131.9 96.5 92.1 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6.0 5.8 5.3 5.2 
รวม 137.8 137.7 101.8 97.3 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 745 681 177 163 
เงินฝากธนาคาร 8,898,326 4,213,503 6,094,960 1,539,462 
รวม 8,899,071 4,214,184 6,095,137 1,539,625 

บริษทัยอ่ยไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 เป็นจ านวนประมาณ 1,150 ลา้นบาท (2562: 1,098 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้ เพื่อเป็นหลกัทรัพย  ์                              
ค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อย
สามารถถอนเงินฝากในบัญชีธนาคารเพื่อน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติได้ตาม
วตัถุประสงคข์องแต่ละบญัชี 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.03 ถึง 
1.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.00 ต่อปี)  

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

30 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 146,997 432,552 33,884 34,017 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 717,249 775,287 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 184,406 81,713 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 7 - 7 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 178 5,000 203 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 788 2,459 100 15 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,054,440 1,292,196 38,984 34,242 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเป็นยอดท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   
เงินฝากประจ าธนาคาร 1,083 1,083 
   
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน   
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 429 332 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 5 4 
มูลค่ายติุธรรม 434 336 
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,517 1,419 

11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 
 บริษทัย่อยไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 เป็นจ านวน 460 ล้านบาท (2562: 459 ล้านบาท) ไวก้ับธนาคารผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค  ้ าประกัน
หนงัสือค ้าประกนัธนาคารและเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไข                                   
ในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวมีขอ้จ ากัดในการเบิกใช้ เพื่อกนัไวเ้ป็นเงินส ารอง
ส าหรับจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกู้ยืม ในกรณีท่ีบริษทัย่อยไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ีย                                             
ไดต้รงตามงวดท่ีครบก าหนดช าระ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563246
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12.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

ในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้             
กบัส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน
ระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย            
เอนเนอร์จี จ ากดั 

38.67 38.67 9,884 10,619 (406) 162 166 495 

บริษทั บางปะอิน                    
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

35 35 1,380 1,379 199 152 199 185 

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 2,142 2,387 1,900 1,908 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 22,476 23,564 8,288 8,472 
หน้ีสินหมุนเวียน 1,249 2,375 867 859 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,185 12,513 5,842 6,071 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ 2,088 3,415 4,655 5,038 
ก าไร (ขาดทุน) (289) 736 595 460 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 5 6 3 8 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (284) 742 597 468 
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 สรุปรายการกระแสเงินสด 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,123 2,035 1,268 1,262 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 596 1,442 (10) (26) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,615) (3,404) (1,212) (1,163) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 104 73 46 73 

13. เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 
13.1 รายละเอยีดของกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั  

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน 
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั นครราชสีมา  
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 85,388 85,388 168,401 163,026 

บริษทั เชียงราย   
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 107,551 107,551 188,427 180,710 

รวม     192,939 192,939 356,828 343,736 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน 
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั นครราชสีมา  
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 85,388 85,388 (2,925) - 82,463 85,388 

บริษทั เชียงราย   
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 107,551 107,551 (6,750) - 100,801 107,551 

รวม     192,939 192,939 (9,675) - 183,264 192,939 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 249



รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน

34 

13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนและเงินปันผลรับ 
 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินรวม และรับรู้

เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในระหว่างปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหว่างปี 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 15,876 16,913 10,500 7,200 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 24,816 23,957 17,100 9,600 

รวม 40,692 40,870 27,600 16,800 

13.3 ข้อมูลทางการเงินของกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 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 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 188 188 612 649 58 122 117 120 62 65 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 277 277 773 827 162 250 150 162 91 88 

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 าไว้กับธนาคารเพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 

 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 
 บริษทัฯไดน้ าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั ไปจ าน าไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพย ์            

ค  ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
14.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม  

(หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งขึ้นใน  มูลค่าตามบญัชี  

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุนของเงินลงทุน 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ไซยะบุรี    
พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

37.5 37.5 12,340,965 11,971,263 11,585,927 11,585,927 

บริษทั หลวงพระบาง 
พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

42.0 - 12,825 - 12,825 - 

     12,353,790 11,971,263 11,598,752 11,585,927 

(1) ไม่มีมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากหุ้นของบริษทัดงักล่าวไม่ไดท้ าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2563 ได้มีมติอนุมัติเข้าซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั จากบริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว ตามนโยบายขยายการลงทุน
ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุน                                             
จดทะเบียนของบริษทัร่วมดงักล่าว คิดเป็นจ านวนหุน้ 1,743,000 หุน้ มูลค่ารวมประมาณ 0.42 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐหรือเทียบเท่า 12.8 ลา้นบาท โดยไดด้ าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563  

14.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 
 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน            
ในบริษทัร่วมในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                   

ในระหว่างปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ               

ในระหว่างปี 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 366,702 392,235 65,595 (36,579) - - 
บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั - - - - - - 
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14.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมท่ีมีสาระส าคัญ 
 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 าไรส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 26,861 26,861 131,465 129,943 103,550 103,171 12,080 3,154 968 1,050 
บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั 32 - 35 - 5 - - - - - 

 บริษทัฯได้น าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ไปจ าน าไวก้ับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ท่ีมีต่อกลุ่มธนาคารดงักล่าว 

15. สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 13,203,679 13,203,679 
หกั: สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่ายสะสม (4,479,535) (3,958,251) 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ 8,724,144 9,245,428 
   
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ ประกอบดว้ย   
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,126,196 4,387,132 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,597,948 4,858,296 
รวม 8,724,144 9,245,428 

16. ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ค่างานจา้งเหมาก่อสร้างโครงการ 14,186 89,950 
ค่าบริหารและจดัการโครงการและตน้ทุนอ่ืน ๆ - 13,184 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงินอ่ืนระหวา่งก่อสร้าง - 1,924 
รวม 14,186 105,058 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563252
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการ
ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน  

 ในเดือนกนัยายน 2563 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
ไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จหน่ึงโครงการ บริษทัย่อยดงักล่าว จึงบนัทึกรายการโอนตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างบางส่วนท่ีแลว้เสร็จไปอยูภ่ายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

17. สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,085,987 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,085,987 
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 8,331,958 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,025,793 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีโอนออก (380,163) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,977,588 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,025,794 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,003,382 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 19,108,399 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 18,082,605 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 253
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  สินทรัพย ์  
 สินทรัพยเ์ช่า ส านกังาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2562 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 
ซ้ือเพ่ิม 7,784 7,097 - 255 15,136 
โอนเขา้ (ออก) 6,994 3,219 - (10,213) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (554) (471) - (1,025) 
31 ธนัวาคม 2563 65,894 48,644 - 255 114,793 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2562 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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,492 6,636 - - 11,127 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ 
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/  
   ตดัจ าหน่าย - (554) (471) - (1,025) 
31 ธนัวาคม 2563 16,734 31,459 - - 48,193 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2562 38,874 13,504 - 10,213 62,591 
31 ธนัวาคม 2563 49,160 17,185 - 255 66,600 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
2562     10,337 
2563     11,127 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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 ในเดือนกนัยายน 2563 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
ไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จหน่ึงโครงการ บริษทัย่อยดงักล่าวจึงบนัทึกรายการโอนตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างบางส่วนท่ีแลว้เสร็จมาอยูภ่ายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียานพาหนะ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงานจ านวนหน่ึง                           
ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 82 ลา้นบาท (2562: 83 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ลา้นบาท 
(2562: 13 ลา้นบาท)) 

 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนประมาณ 564 ลา้นบาท (2562: 592 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง
ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 7,860 ล้านบาท (2562: 8,259 ล้านบาท)                                 
ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารผูใ้หกู้เ้พื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร  

19. สัญญาเช่า 
19.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  
 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 24 ปี  

  ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 259,579 88,679 47,866 396,124 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 4,165 8,113 14,990 27,268 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (12,997) (9,322) (14,851) (37,170) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 250,747 87,470 48,005 386,222 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 257
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 88,679 40,215 128,894 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 8,113 11,819  19,932 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (9,322) (12,685) (22,007) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 87,470 39,349 126,819 

 ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2563 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 486,258 138,442 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (92,105) (10,375) 
รวม 394,153 128,067 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (31,554) (23,183) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 362,599 104,884 

 ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 37,170 22,007 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,330 2,642 

 ง) อ่ืน ๆ   
 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 

39 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 ลา้นบาท) นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมิใช่เงินสด
เพิ่มขึ้นส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 30 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 22 ลา้นบาท) 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563258
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ราคาทุน 109,575 108,160 58,161 55,776 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (34,628) (24,439) (18,751) (12,846) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 74,947 83,721 39,410 42,930 
ค่าตดัจ าหน่ายท่ีรวมอยูใ่นก าไร               
หรือขาดทุนส าหรับปี 11,297 10,934 6,043 5,658 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 83,721 93,685 42,930 48,148 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 2,523 970 2,523 440 
ค่าตดัจ าหน่าย (11,297) (10,934) (6,043) (5,658) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 74,947 83,721 39,410 42,930 

21. วงเงินสินเช่ือ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 4,000 

ลา้นบาท โดยบริษทัฯยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด มีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ                                 
แห่งหน่ึงจ านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว  

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของวงเงินสินเช่ือดังกล่าว กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
เช่นเดียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของหุ้นกู้หรือหน้ีท่ีมีกบัสถาบนัการเงินอ่ืนของกลุ่มบริษทัและปฏิบติั
ตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 259
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22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 306,194 348,443 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 108,106 101,728 - - 
เจา้หน้ีค่าโครงการ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 525 35,133 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,204 914 619 785 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,804 30,118 11,289 25,926 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,369 25,052 18,157 9,746 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินคา้งจ่าย 156,798 148,700 19,538 7,821 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 620,000 690,088 49,603 44,278 

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เงินกูย้ืมระยะยาว 6,182,393 6,700,902 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (544,789) (522,494) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,637,604 6,178,408 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 6,700,902 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (522,494) 
 6,178,408 
บวก: ตน้ทุนการท ารายการ 3,985 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 6,182,393 

 
  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563260
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 บริษัท บางเขนชัย จ ากดั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจ านวน 124 ลา้นบาท 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 บริษทัดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด

ประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืสองสัญญาจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจ านวน 2,566 ลา้นบาท เป็นเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมซ่ึงประกอบด้วย 
วงเงินสินเช่ือ 3 ส่วนดงัน้ี 

1) วงเงินสินเช่ือส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 4,110 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจ่ายช าระตน้ทุนโครงการ เงินกูย้ืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
บวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างท่ีก 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
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 261
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3) วงเงินค ้าประกนัส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค ้าประกนัจ านวน 803 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชค้  ้าประกนัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และการค ้าประกนัอ่ืน ๆ 

ข) ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมจ านวน 3,493 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 าหนดต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างท่ีก าหนด นับตั้งแต่วนัท่ีเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวดหกเดือนรวม 33 งวด                       
ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยจะเร่ิมช าระหน้ีเงินตน้งวดแรกในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2561 หลงัจากนั้นช าระคืนในเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของทุกปี 

2) วงเงินสินเช่ือส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นซ่ึงประกอบด้วยวงเงินกูย้ืม                                 
ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน วงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 250 ลา้นบาท 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน  

3) วงเงินค ้าประกนัส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค ้าประกนัจ านวน 686 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ค  ้าประกันตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                           
แห่งประเทศไทย และการค ้าประกนัอ่ืน ๆ 

 วงเงินกูย้ืมดงักล่าวน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน เคร่ืองจกัร การจ าน าและ
การโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
ของโครงการ และการโอนสิทธิและภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ และอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
สัญญาเงินกู ้ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การเพิ่มทุน                       
จดทะเบียน และการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 
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24. หุ้นกู้ 
(หน่วย: พนับาท) 

   วนัท่ีครบ อตัรา   
หุ้นกู ้ อายหุุ้นกู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้ ก าหนดไถ่ถอน ดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 2563 2562 
1 3 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2563 2.59 - 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 1,500,000 2,600,000 - - 
8 4 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2566 3.44 800,000 800,000 - - 
9 8 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2570 3.88 2,000,000 2,000,000 - - 
10 5 ปี 5 มีนาคม 2563 5 มีนาคม 2568 2.45 600,000 - - - 
11 3 ปี 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2566 3.20 400,000 - - - 
12 5 ปี 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2568 3.60 600,000 - - - 
13 2 ปี 25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2565 2.31 1,000,000 - 1,000,000 - 
14 3 ปี 25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2566 2.62 1,500,000 - 1,500,000 - 
15 7 ปี 25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2570 3.76 1,500,000 - 1,500,000 - 

รวม     24,400,000 20,900,000 10,500,000 6,500,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  (76,956) (90,139) (7,409) (4,280) 
หกั: หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (4,999,362) (2,100,000) (3,999,362) - 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  19,323,682 18,709,861 6,493,589 6,495,792 

 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/2563 จ านวน 
600,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 600 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
2.45 ต่อปี มีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้

 ในเดือนมีนาคม 2563 และกนัยายน 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดจ่้ายคืนหุ้นกูว้งเงิน 3,200 ลา้นบาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 1,100 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี โดยเป็นการทยอยจ่ายคืนหุ้นกู้
ตามก าหนดช าระ 

 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 1 และ
ชุดท่ี 2 จ านวน 400,000 หน่วยและ 600,000 หน่วย ตามล าดบั มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็น
เงิน 1,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 ต่อปี และ 3.60 ต่อปี และมีอาย ุ3 ปี และ 5 ปีนบัจากวนัท่ี
ออกหุน้กู ้ตามล าดบั 
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 ในเดือนตุลาคม 2563 บริษทัไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ไดจ่้ายคืนหุน้กู ้วงเงิน 1,000 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงินรวม 
1,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.59 ต่อปี โดยเป็นการจ่ายคืนหุน้กูต้ามก าหนดช าระ 

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 
จ านวน 1,000,000 หน่วย 1,500,000 หน่วย และ 1,500,000 หน่วย ตามล าดบั มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 
บาท รวมเป็นเงิน 4,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.31 ต่อปี 2.62  ต่อปี และ 3.76 ต่อปี และมีอายุ 
2 ปี  3 ปี และ 7 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ตามล าดบั  

 หุ้นกู้ของบริษทัฯทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทน                
ผูถื้อหุ้นกู ้ยกเวน้หุ้นกูข้อ้ท่ี 13, 14 และ 15 ท่ีมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ส่วนหุ้นกูข้องบริษทัย่อยทั้งหมดเป็นหุ้นกู้
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยกลุ่มบริษทัจ่ายช าระดอกเบ้ีย
ทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดบางประการ เช่น 
กลุ่มบริษทัจะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอน สินทรัพยท์ั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เวน้แต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเวน้ตามข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน                

แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 64,539 52,883 39,332 33,222 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,630 12,975 8,772 7,895 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,597 1,356 1,072 890 
ตน้ทุนบริการในอดีต 10,907 - - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,895) - 5,999 - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (4,655) (2,675) (4,541) (2,675) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 83,123 64,539 50,634 39,332 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

(หน่วย: พนับาท)  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนขาย  2,590 4,109 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,545 10,222 9,844 8,785 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 25,135 14,331 9,844 8,785 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
1.29 ล้านบาท (2562: จ านวน 0.28 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2562: จ านวน 0.17 ล้าน
บาท))  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 9.7 - 18.0 ปี (2562: 6.2 - 16.3 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14.1 ปี (2562: 14.9 ปี)) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.24 - 1.90 1.81 - 2.79 1.60 2.70 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต - ถวัเฉล่ีย 
 (ขึ้นกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 

6.5 4.0 - 7.0 6.5 7.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน - ถวัเฉล่ีย 0 - 13.0 0 - 18.0 0 - 10.0 0 - 10.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (10.24) 12.37 (6.44) 7.69 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  11.98 (10.17) 7.52 (6.45) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (10.72) 4.57 (6.76) 3.43 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (8.20) 9.92 (5.49) 6.59 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  10.75 (9.00) 7.11 (5.97) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (8.72) 3.46 (5.87) 2.99 

26. หนีสิ้นระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 หน้ีสินระยะยาวอ่ืนเป็นเงินท่ีบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดรั้บจากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินของ

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีภาระผูกพนั                                
ท่ีจะตอ้งช าระคืนในปี 2565 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้
บนัทึกหน้ีสินระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายคืน โดยใชอ้ตัราคิดลดอา้งอิงกบัอตัรา
ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัดงักล่าว และบนัทึกหกัจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินดงักล่าว 
ทั้งน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินดงักล่าวจะเพิ่มขึ้นในแต่ละงวดตามเวลาท่ีผ่านไป ซ่ึงบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั จะรับรู้การเพิ่มขึ้นดงักล่าวเป็นตน้ทุนทางการเงิน 

27. 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
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

28. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

(บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 206 0.028 
  206 0.028 
เงินปันผลระหวา่งกาลจาก                

ผลการด าเนินงานปี 2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                      
เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 244 0.030 

  244 0.030 
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29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนเช้ือเพลิง 2,948,421 3,334,150 - - 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1,560,759 1,517,821 39,656 15,995 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่งไฟฟ้า 

465,936 496,797 - - 

เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 374,609 352,346 239,290 223,110 
ค่าตอบแทนสัมปทาน 59,592 104,853 - - 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 92,515 72,785 - - 
ค่างานส่ิงแวดลอ้มและประชาชน 7,435 7,455 - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 9,131 31,779 3,023 13,179 
ค่าท่ีปรึกษา 52,262 61,266 18,364 19,270 
ค่าตอบแทนกรรมการ 22,712 21,752 6,800 6,652 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 27,910 120,348 
ค่าผา่นสาย 119,178 216,888 - - 

30. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี 2562 เป็นภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช ้จ านวน 888 ลา้นบาท (2562: 925 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 801 ลา้นบาท (2562: 833 
ลา้นบาท)) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้
เห็นวา่ กลุ่มบริษทัอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้มีจ านวนเงิน 434 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 352 ลา้นบาท) ซ่ึงจะ
ทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2567 
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 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดข้องบริษทัไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ค  านวณจากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดคู้ณด้วย
อตัราภาษีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้า
ช่วงตน้ (วนัท่ี 26 มีนาคม 2554) จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายสุัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้างึม 2 โดยบริษทัย่อย
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้ ส าหรับปีปัจจุบนั                                   
บริษัทย่อยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3 ซ่ึงขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยสามารถยกไปใช้เป็นเครดิต                                   
ภาษีเงินได ้3 ปี 

31. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการลงทุน

ในกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อไปน้ี 

เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน วนัท่ีออกบตัร วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
1089(1)/2555 23 มกราคม 2555 10 สิงหาคม 2555 
61-1228-1-00-1-0 16 ตุลาคม 2561 1 กุมภาพนัธ์ 2562 
61-1292-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 4 กรกฎาคม 2562 
61-1293-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 12 มิถุนายน 2562 
61-1294-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 12 มิถุนายน 2562 
61-1295-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 1 พฤษภาคม 2562 
62-0417-1-00-1-0 25 เมษายน 2562 29 กนัยายน 2563 

โดยบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั ทั้งหมดอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ 
สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ                         
ท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นและได้รับ
ลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติซ่ึงมี
ก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1565(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 
18 พฤษภาคม 2554 ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้                                         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 23 มิถุนายน 2556) และตามบตัรส่งเสริมการลงทุน
เลขท่ี 1132(2)/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม                                       
เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560) 
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32. ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1  

 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (CKP-W1) จ านวนไม่เกิน 1,870 ลา้นหน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระ
ราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีได้รับ
จดัสรรต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจ านวน 
1,870 ลา้นหน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 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 

 ต่อมาเม่ือวันท่ี  30 เมษายน 2562 บริษัทฯได้ปรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ CKP-W1 เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 
(บาท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
(ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั) 

เดิม 6.00 1 : 1 
ใหม่ 6.00 1 : 1.0007 

 ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 690 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 690 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 6 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 4,140 บาท และบริษทัฯได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 ครบก าหนดอายุเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ีใชสิ้ทธิ                                    
คร้ังสุดทา้ย โดยมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหมดอายไุปเป็นจ านวน 1,111,148,462 หน่วย 
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33. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (CKP-W1) มี
ราคาใชสิ้ทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่น าผลของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวมารวมค านวณเพ่ือหาก าไรต่อหุ้นปรับลดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

34. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทั และพนักงานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญติั

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือน 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพเหล่าน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากดัและ
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษทัหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากดั) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่
ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวน
เงิน 7.8 ลา้นบาท และ 7.4 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6.0 ลา้นบาท และ 5.6 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

35. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด

ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือประธานกรรมการบริหาร ทั้งน้ี เกณฑก์ารวดัมูลค่าของก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
ในงบการเงิน 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
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 บริษทัฯด าเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษทัอ่ืน และด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง คือ        
การให้บริการค าปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า  ส่วนบริษทัย่อยด าเนินกิจการใน
ส่วนงานทางธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจหลกัตามประเภท
โครงการโรงไฟฟ้าทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ไดแ้ก่ (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์และ (3) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์                                     
สองแห่ง คือ ในประเทศไทย (ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานความร้อน) และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า) ซ่ึงด าเนินงานโดยบริษทัย่อยของบริษทั เซาทอี์สท์ 
เอเซีย เอนเนอร์จี จ ากดั  

 ส่วนหน่วยธุรกิจดา้นการลงทุนและการให้บริการค าปรึกษาไดมี้การรวมเป็นส่วนงานการด าเนินงานอ่ืน ๆ   

 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 271
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36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
36.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญา สัญญาจา้งเหมางาน

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและสัญญาซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานผลิตไฟฟ้าส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์                        
แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินกับบริษทัอ่ืน เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1.3 ล้านบาท (2562: 23.7                         
ลา้นบาท) 

36.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ สัญญาอ่ืน ๆ และภาระผูกพนัอ่ืน

ดงัต่อไปน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการเป็นจ านวนเงิน 1.4 ลา้นบาทต่อเดือน (2562: 1.4 ลา้นบาทต่อ
เดือน)  

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการสนบัสนุนทางการเงินแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหน่ึงแห่งตามเง่ือนไข                                 
ท่ีระบุไวใ้นสัญญา (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13) 

ค) กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากสัญญาท่ีปรึกษา บริหารงานและบริการอ่ืนๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
บริษทัอ่ืนเป็นจ านวนเงินรวม 12.7 ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นบาทต่อเดือน (2562: 23.0 ลา้นบาท และ 0.5 
ลา้นบาทต่อเดือน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.2 ลา้นบาท (2562: 0.2 ลา้นบาท)) 

ง) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั
กิจการ ท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2                              
ตามอัตราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปีละคร้ังตามอัตราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2564            
มีค่าบริการคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 9.7 ลา้นบาทต่อเดือน (2563: 9.4 ลา้นบาทต่อเดือน) 

จ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญางานบ ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตาม
อตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับปีละคร้ัง ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2564 มีค่าบริการคิดเป็น
จ านวนเงินประมาณ 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน (2563: 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                                 
ต่อเดือน) 

ฉ) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาใหบ้ริการปรึกษางานปฏิบติัการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาทต่อปี 
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ช) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ให้แก่รัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้จนถึงวนัท่ีส้ินสุด
อายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 โดยค านวณจากรายได้จากการขายไฟฟ้าคูณด้วยอัตรา
ค่าตอบแทนสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้า 

ซ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพันกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงจากสัญญาซ่อมบ ารุงใหญ่โรงไฟฟ้า
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 จนถึงเดือนธันวาคม 2569 ตามอตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับปีละ
คร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2564 มีค่าบริการคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.8 ลา้นบาท
ต่อเดือน (2563: 3.7 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ฌ) บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าผ่านสาย ให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้างึม 2 โดย
ค านวณจากพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัย่อยขายผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงคูณด้วยอตัราค่าผ่านสายใน                
แต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่ือมต่อและผา่นสาย 

ญ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งกับบริษทั                                      
แห่งหน่ึงในการจ่ายค่าบริการเป็นจ านวนเงิน 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เร่ิมตั้งแต่                                      
ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2557 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2569 และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตร
มาส เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2560 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2572 ตามล าดบั โดยค่าบริการราย
ไตรมาสดงักล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

ฎ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน                        
สองสัญญา ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษทัย่อยตามจ านวนและ
ราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะส้ินสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2581 และ                 
ในเดือนพฤษภาคม 2585 ตามล าดบั 

ฏ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายน ้ าประปากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จ านวน                
สองสัญญาส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษทัย่อยตามจ านวนและ
ราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 1 ปี 

ฐ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนักับบริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาบ ารุงรักษากังหันไอน ้ าส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าแห่งหน่ึง เร่ิมตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2574 เป็นจ านวนเงินรวม 1.6 ลา้นยโูร 

ฑ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อช าระเงินค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกนัน ้ าท่วมในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวม  6.2 ล้านบาท                                     
(2562: 7.0 ลา้นบาท) 

ฒ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์เป็นจ านวนเงิน 21.9 ลา้นบาท (2562: 6.9 ลา้นบาท) 
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36.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยจ านวน 25 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (2562: 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 459 ลา้นบาท (2562: 460 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนั
การปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การเช่าท่ีดินเพื่อวางท่อก๊าซ และการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

37. เคร่ืองมือทางการเงิน  
37.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์

ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยและบริษัทร่วม เจ้าหน้ีการค้าและ                     
เจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกู ้หน้ีสินตามสัญญาเช่า และหน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน                              
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน เงินใหกู้ย้มื เงิน

ฝากธนาคาร และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

 ลูกหน้ีการค้า 
 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหเ้ครดิตอยา่งเหมาะสม  

 บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นการให้ เครดิตกบับริษทัใดบริษทัหน่ึงเน่ืองจาก
บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้ท่ีมีความสามารถในการช าระหน้ี 

 บริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นการให้เครดิตกบัลูกหน้ีรายใดรายหน่ึง เน่ืองจากมีลูกหน้ี
การคา้รายหลกัเพียงสองรายคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค ภายใต้
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกบับริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 
และกับบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด และสัญญาระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัท 
บางเขนชยั จ ากดั นอกจากน้ีลูกหน้ีการคา้รายอ่ืนๆเป็นลูกหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีดี 
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 กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกคา้
แต่ละราย ความสามารถในการช าระหน้ี แผนการช าระหน้ี และภาระหน้าท่ีตามสัญญาของลูกคา้ โดยใช้
เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและวีธีการค านวนอ่ืนตามความเหมาะสม การค านวณผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั มูลค่าของเงินตาม
เวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต    

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

เงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นลูกหน้ีท่ีมี
ความสามารถในการช าระหน้ี นอกจากน้ี กลุ่มบริษทับริหารจดัการความเส่ียงเพิ่มเติมโดยออกแบบสัญญา
เช่าใหมี้การก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการกระแสเงินสดภายใตส้ัญญาเช่าใหมี้ความรัดกุม 

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย

และบริษทัร่วม โดยบริษทัมีการก าหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้
ไปลงทุนเพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม และ
ของผูถื้อหุ้นอ่ืนโดยรวม ซ่ึงการก ากบัดูแลกิจการรวมถึงการสอบทานผลการด าเนินงานและความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในการช าระคืนเงินกูแ้ก่บริษทัฯทั้งก่อนการท ารายการกูย้ืม 
และตลอดระยะเวลาการกูย้มืโดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯอยา่งสม ่าเสมอ 

 เงินฝากธนาคาร  

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กบั
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ของกลุ่มบริษทั การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความ
เส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผิดนดัช าระของคู่สัญญา 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอันดับ
ความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต
ระหวา่งประเทศ 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563278
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 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตามสัญญา                      
เช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เงินกูย้ืมระยะยาวและ         
หุ้นกูท่ี้มีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ส่วนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเจา้หน้ี
การคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน เป็นสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่มีอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากเป็น
รายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเป็นรายการตามปกติของธุรกิจ 

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
อย่างสม ่าเสมอ การบริหารสัดส่วนของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัและหุ้นกูแ้บบอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ มีการบริหารจดัการปรับปรุงตน้ทุนทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง
รวมถึงการพิจารณาเข้าท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเม่ือมี
ความเหมาะสมตามสภาพตลาด 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ียท่ีส าคญั สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดจากวันท่ีใน          
งบแสดงฐานะการเงินถึงวนัท่ีครบก าหนด ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 - - 8,894 1 8,899 0.05 ถึง 1.10 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1 - - - 1 2 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,054 1,054  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน -  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

154 474 3,203 - - 3,831 อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตาม
ระยะเวลาของสัญญาเช่า 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั    
ระยะยาว 

460 - - - - 460 0.25 ถึง 1.10 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วม           
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,221 
 

- 
 

3,221 
 

MLR + margin 

 619 474 3,203 12,115 1,056 17,467  
        

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 279
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 620 620  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
- - - 6,182 - 6,182 MLR - margin, LIBOR + 

margin, FDR 6M + 
margin และ THBFIX 1M 
+ margin 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี 

32 97 265 - - 394 0.77 ถึง 3.64 

หุ้นกู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

4,999 12,396 6,928 - - 24,323 2.31 ถึง 4.06 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 26) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

310 
 

310 
  

 5,031 12,493 7,193 6,182 930 31,829  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 114 - - 4,099 1 4,214 0.05 ถึง 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว 1 - - - 694 695 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,292 1,292  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน -  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

87 
 

435 
 

3,338 
 

- 
 

- 
 

3,860 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตาม
ระยะเวลาของสัญญาเช่า 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั    
ระยะยาว 

459 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

459 
 

0.05 ถึง 1.05 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วม           
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,054 
 

- 
 

3,054 
 

MLR + margin 

 661 435 3,338 7,153 1,987 13,574  
        
        
        
        

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563280
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 690 690  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
- - - 6,701 - 6,701 MLR - margin, LIBOR + 

margin, FDR 6M + 
margin และ THBFIX 1M 
+ margin 

หุ้นกู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

2,100 7,698 11,012 - - 20,810 2.56 ถึง 4.06 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 26) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

290 
 

290 
  

 2,100 7,698 11,012 6,701 980 28,491  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน                    

1 ปี 
มากกว่า 1 
ถึง 5 ปี 

มากกว่า              
5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6,095 - 6,095 0.25 ถึง 0.60 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1 - - - - 1 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 39 39  
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

15 266 - - - 281 อตัราเฉลี่ยตน้ทุน
ทางการเงินของ
บริษทัฯ บวกส่วน
ต่างท่ีก าหนด 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วม
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,221 
 

- 
 

3,221 
 

MLR + margin 

 16 266 - 9,316 39 9,637  
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 50 50  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี 

23 63 42 - - 128 0.77 ถึง 3.64 

หุ้นกู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

3,999 
 

4,996 
 

1,498 
 

- 
 

- 
 

10,493 
 

2.31 ถึง 4.06 

 4,022 5,059 1,540 - 50 10,671  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 281
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน                    

1 ปี 
มากกว่า 1 
ถึง 5 ปี 

มากกว่า              
5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,539 1 1,540 0.38 ถึง 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว 1 - - - 461 462 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 34 34  
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

8 
 

271 
 

- 
 

- 
 

- 
 

279 
 

อตัราเฉลี่ยตน้ทุน
ทางการเงินของ
บริษทัฯ บวกส่วน
ต่างท่ีก าหนด 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วม
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,054 
 

- 
 

3,054 
 

MLR + margin 

 9 271 - 4,593 496 5,369  
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 44 44  
หุ้นกู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

- 
 

3,998 
 

2,498 
 

- 
 

- 
 

6,496 
 

2.56 และ 4.06 

 - 3,998 2,498 - 44 6,540  

 รายละเอียดของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูร้ะยะยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และขอ้ 23 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

 ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษี  
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท + 0.25 (8,061) 
 - 0.25 8,061 

 การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าขึ้นโดยใชส้มมติฐานวา่จ านวนเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื และตวัแปรอ่ืน
ทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดของเงินให้กูย้ืมและ
เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่ไดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้น
จึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระตลอด 12 เดือนเตม็ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563282
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า และเจา้หน้ีอ่ืนเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
โดยการวางโครงสร้างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โครงสร้างสัญญาเงินกู ้และการบริหารจดัการกระแสเงินสด                        
ใหก้ระแสเงินสดรับในแต่ละสกุลเงินให้เพียงพอกบักระแสเงินสดท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานและการช าระ
คืนเงินต้นและดอกเบ้ียในแต่ละสกุลเงิน รวมถึงการพิจารณาเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ในจ านวนและระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ และความจ าเป็นในการใชเ้งินในสกุลต่างๆ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.9 8.3 2.4 2.6 30.0371 30.3313 
ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ - - - 0.6 34.0287 30.6267 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ - - - 0.6 34.0287 30.6267 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่ได้เข้าท าสัญญาเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศดงักล่าว 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 283
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 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 

 ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ  โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี 
ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น                                  
ตวัเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษี 
 (ร้อยละ) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ +5.0 3,755 
 - 5.0 (3,755) 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยกลุ่มบริษทัจดัท าประมาณการกระแสเงินสด

และปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทับริหารสัญญาเงินกูย้ืมและประสานงานกับ
ธนาคารผูใ้หกู้อ้ยา่งใกลชิ้ดเพื่อลดโอกาสในการผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ และวางแผนโครงสร้างเงินทุน
ในระยะยาวรวมถึงการวางแผนการออกและเสนอขายตราสารหน้ี เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความ
คล่องตวัและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุน
ในเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงมีสภาพคล่องสูงกบัสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถืออีกทั้ง
จดัเตรียมวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยต่์างๆกรณีมีความตอ้งการใชเ้งิน  

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 19 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เม่ือเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้ งหมดของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 13)                    
(เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 38 (2562: ร้อยละ 1)) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเส่ียง                                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า โดย
กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ  

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563284
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 รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 620,000 - - 620,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 40,492 127,324 318,524 486,340 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 713,972 2,666,413 4,104,394 7,484,779 
หุ้นกู ้ 5,753,926 10,940,930 12,697,494 29,392,350 
หน้ีสินระยะยาวอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(หมายเหตุ 26) 

- 
 

309,857 
 

- 
 

309,857 
 

รวม 7,128,390 14,044,524 17,120,412 38,293,326 
  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 49,603 - - 49,603 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 25,633 69,435 43,374 138,442 
หุ้นกู ้ 4,267,713 3,227,145 5,357,511 12,852,369 
รวม 4,342,949 3,296,580 5,400,885 13,040,414 

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอ่ืน จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ส่วนเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
และบริษทัร่วม เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูมี้อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย                        
ในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ีบริษทัย่อยได้บันทึกหน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                            
ตามมูลค่ายติุธรรมแลว้ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26) 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563 285
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ยุติธรรมซ่ึงใช้ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 เป็นจ านวน 0.4 ล้านบาท (2562: 693.8 ล้านบาท)                    
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.3 ลา้นบาท (2562: 460.6 ลา้นบาท))  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

38. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างของทุน                                     

ท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยและเง่ือนไขของ                
หุน้กู ้และการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 บริษทัฯ :  

 ในเดือนมกราคม 2564 บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากัด เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบริษทัฯเป็น
จ านวน 2,170.56 ลา้นบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วมดงักล่าว โดย
บริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 

 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลประกอบการของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็น 
284.53 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯจะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณา
อนุมติัต่อไป 

 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 และก าไรสะสมใหแ้ก่       
ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 220.20 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวจะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั คร้ังท่ี 
1/2564 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 และ
ก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 297.55 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวจะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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รายงานทางการเงิน
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 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติ
อนุมติัการจ่าย เงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัย่อยในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 11.71 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวจะน าเสนอมติ
ขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัต่อไป  

40. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 
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ค�าศพัท์และค�าย่อท่ีส�าคญั

บริษัท / CKP / CKPower : 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
LPCL : บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร ์ จ�ากดั
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)
PTS : บริษัท พีที จ�ากัดผู้เดียว
RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
สศช. : ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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
Alternative Energy Development Plan 2015 : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2579
PDP 2018 Revision 1 : แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
Initial Operation Date (IOD) : วันเริ่มผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก
Commercial Operation Date (COD) : วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
Primary Energy (PE) : พลังงานไฟฟ้าหลัก 
Secondary Energy (SE) : พลังงานไฟฟ้ารอง
Excess Energy (EE) : พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน
Reserve Account : บัญชีไฟฟ้าส�ารอง

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
2563288



Gross Domestic Product (GDP) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐฯ : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง
Indepentdent Power Producer (IPP) : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

Small Power Producer (SPP) : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 
Very Small Power Producer (VSPP) : ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 
Adder : ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
CG Policy : นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
CG Principle : หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
CG Code : หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
Control Policy : นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
Memorandum of Understanding (MOU) : บันทึกความเข้าใจ
Power Purchase Agreement (PPA) : สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
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�ากับตลาดทุน 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
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ส่ิงพิมพ์นี้ พิมพ์ด้วยกระดาษกรีนโอเชี่ยน 
ใช้หมกึพิมพ์ถ่ัวเหลอืง และกระบวนการผลติ 
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย CO2 
เทียบเท่ากับการปิดไฟ 3,612 ดวงใน 1 วัน
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บร�ษัท ซีเค พ

าวเวอร จำกัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2563

GENERATING
INFINITE
POSSIBILITIES
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เลขที่ 587 อาคารว�ร�ยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารว�นิจฉัย
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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