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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้ งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ดว้ยวตัถุประสงค์ให้เป็นบริษทัแกนน าของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 
2556 และหุ้นสามัญของบริษทัได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  และเร่ิมท าการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) เม่ือวนัที่ 18 กรกฎาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
5,500 ลา้นบาท เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ และเม่ือวนัที่ 10 เมษายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 9,240 ลา้นบาท โดย ณ ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 7,370 ลา้นบาท 

ปัจจุบนับริษทัลงทุนในบริษทัที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้า 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  
โดยแบ่งเป็นการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวม 6 บริษทั ดงัน้ี 

- การลงทุนในโครงการไฟฟ้าที่เป็นบริษทัยอ่ย รวม 3 บริษทั ประกอบดว้ย 
1) บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั (“NN2”) ซ่ึงมีสถานะเป็นบริษทัแกนของบริษทั ในสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ร้อยละ 42 โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  
2) บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุน้ที่ร้อยละ 65  
3) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) ในสัดส่วนการถือหุน้ที่ร้อยละ 100  

- การลงทุนในโครงการไฟฟ้าที่เป็นบริษทัร่วม รวม 3 บริษทั ประกอบดว้ย 
1) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุน้ที่ร้อยละ 37.5  
2) บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุน้ทีร้่อยละ 30  
3) บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุน้ที่ร้อยละ 30 

 
ทั้ งน้ี  โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนส่วนใหญ่ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว  โดยมีโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบดว้ย โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) ภายใต ้
การด าเนินงานของ XPCL เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2562 และโครงการไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ งบนหลังคาและพื้นดินของ BKC จ านวน 6 โครงการ เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชน ซ่ึงได้เร่ิมทยอยก่อสร้างตั้ งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเร่ิมทยอย 
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดค้รบทั้งหมดภายในปี 2562 
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1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 

วิสัยทศัน์ : เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด าเนินงาน
อนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ : 1) สร้างผลตอบแทนที่ดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุน้ 
2) ใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน 

เป้าหมายการด าเนินงาน : บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ ทั้ งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  โดยมีวัตถุประสงค์           
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจาก
โครงการด้านพลงังานที่หลากหลายด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินลงทุน    
และความร่วมมือระหว่างพนัธมิตรในเครือที่พร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ใหก้บัผูถ้ือหุน้อยา่งย ัง่ยนื 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 

ปี 2554 - วนัที่ 8 มิถุนายน 2554 จดทะเบียนจัดตั้งบริษทัดว้ยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษทัเป็นแกนน าของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุน 
ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ  

ปี 2555 - วันที่  10 พฤษภาคม 2555 บริษัทซ้ือหุ้นสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษัท          
ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BECL)1 จ านวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน  ท าให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจ านวน 
361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็ม
มูลค่าแลว้ 

- วนัที่ 26 มิถุนายน 2555 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงัแสงอาทิตยจ์ากบริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) จ านวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 
1) BKC จ  านวน 2,342,498 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
2) NRS จ านวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 85.06 

- วนัที่ 31 สิงหาคม 2555 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษทั ทีม คอนซัลต้ิง 
เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 8,809,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 
ของทุนจดทะเบียน ท าใหบ้ริษทัถือหุน้ใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุน้ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

                                                             
1 ปัจจุบนั คือ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BEM”) 
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- วันที่ 26 ธันวาคม 2555 บริษัทซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ในโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ละโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จาก CK 
จ  านวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 
1) CRS จ  านวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95  
2) BIC จ  านวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

ปี 2556 - วนัที่ 2 มกราคม 2556 บริษทัซ้ือหุ้น BIC เพิ่มเติมจาก บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั
จ านวน 26,029,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน ท าใหบ้ริษทัถือหุ้น
ใน BIC รวมเป็น 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและ 
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วนัที่ 11 มกราคม 2556 บริษทัลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ลา้นบาท เป็น 3,066.7 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 306.7 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเป็น
การลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ตามสัดส่วน ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 
บริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็น 4,600 ลา้นบาท จ าหน่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน และลดมูลค่าที่ตราไวต่้อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท 
พร้อมกนัน้ีไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 4,600 ลา้นบาทเป็น 5,500 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 180 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ไป 

- วนัที ่6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปลี่ยน
ช่ือเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

- วนัที่ 18 กรกฎาคม 2556 หุน้สามญัของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ปี 2557 - วนัที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทั
น าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน  170 ล้านบาท  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม           
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

- วนัที ่28 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัให้ 
BIC ท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันว่าจ้าง CK ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                 
เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (“BIC2”)      
ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,310 ลา้นบาท โดยมีก  าหนดเวลาการก่อสร้าง 29 เดือนนับจาก
วนัที่ 1 มกราคม 2558 โดย BIC2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นช่วงกลางปี 2560 

ปี 2558 - วันที่ 24 เมษายน 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ  
0.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังแรกของบริษทั 
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- วนัที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษทัลดมูลค่าที่ตราไวต่้อหุน้จากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท 
และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 3,740 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 9,240 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,870 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้กับผูถ้ือหุ้นเดิม 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส่งผลให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้จ านวน 7,370 ลา้นบาท 

2) หุน้สามญัจ านวน 1,870 ลา้นหุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1) จ านวน 1,870 
ลา้นหน่วย 

- วนัที่ 4 มิถุนายน 2558 หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,870 ลา้นหุ้น เร่ิมท าการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย ์

- วันที่  9 มิ ถุ นายน 2558 CKP-W1 จ านวน 1,870 ล้านหน่ วย เ ร่ิ มท าการซ้ื อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดงความจ านง 
ใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 แต่อยา่งใด 

- วันที่ 9 มิถุนายน 2558 บริษัทซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ 
ทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุน้ มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท 

ปี 2559 - วนัที่ 19 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัประจ าปี 2559 มีมติอนุมติัดงัน้ี 

1) อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท
หรือในเงินสกุลอื่นในจ านวนเทียบเท่า 

2) อนุมติัให้ NN2 เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง (ลาว) 
จ ากดั (“CHK”) เป็นผูด้  าเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230 กิโลโวลต/์500 กิโลโวลต ์ในวงเงินรวม 799.85 ลา้นบาท 
และ 39.11 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้า
จากโครงการต่าง  ๆ ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ.”) ก  าหนดระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

- วนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอตัรา 
หุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 164.4 ลา้นบาท 

- วนัที่ 17 มิถุนายน 2559 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู ้ คร้ังท่ี 1/2559 ให้แก่ผูล้งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผู ้ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู ้ 3 ปี 
ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั  
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดไถ่ถอน 
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- วนัที่ 14 กนัยายน 2559 NN2 ไดล้งนามสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบักลุ่มสถาบนัการเงิน
ผูใ้ห้กู ้เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมระยะยาวเดิมและก่อหน้ีเพิ่ม เพื่อใชใ้นการปรับปรุง
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของ NN2 ลดลง  
และมีสภาพคล่องมากข้ึน 

ปี 2560 - วนัที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา
หุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 442.2 ลา้นบาท 

- วนัที่ 29 มิถุนายน 2560 โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (BIC2)  
เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ โดย BIC2 มีก  าลงัการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวตัต ์มีสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากับ กฟผ. จ  านวน 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเร่ิมเดินเคร่ือง 
เชิงพาณิชย ์และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่อยูใ่น
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

- วนัที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของ NN2 คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติัให้ 
NN2 ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระคืนหน้ีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินในวงเงินและ
มูลค่าคงค้างของหุ้นกู ้ไม่เกินภาระหน้ีเงินกู ้ยืมระยะยาวท่ี NN2 มีอยู่กับสถาบนั
การเงิน เป็นสุกลเงินบาท และ /หรือ เงินสกุลต่างประเทศจ านวนเทียบเท่า  
โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนัหรือ 
หลายคราวกไ็ด ้

- ในเดือนกรกฎาคม 2560 BIC ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนส าหรับการลงทุน 
ในโครงการ BIC2 จนเต็มมูลค่าแล้ว ท าให้ ณ ปัจจุบัน BIC มีทุนจดทะเบียน 
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้เป็นจ านวน 2,705 ลา้นบาท 

- วันที่ 5 ตุลาคม 2560 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2560 ให้แก่ผู ้ลงทุน
สถาบัน และผู ้ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู ้อายุ 3 ปี  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.59 ต่อปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท หุน้กูอ้าย ุ7 ปี อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 3.48 ต่อปี จ านวน 1,400 ลา้นบาท และหุ้นกูอ้ายุ 10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
3.69 ต่อปี จ านวน 3,600 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ
ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ทั้งน้ี บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั (“ทริสเรทต้ิง”) 
ไดจ้ัดอนัดบัเครดิตองค์กรของ NN2 ที่ระดบั “A/Stable” และจัดอนัดบัเครดิตหุ้นกู ้
ของ NN2 ที่ระดบั “A-/Stable” 

1.4 พัฒนาการที่ส าคญัในรอบปี 2561 

1.4.1 CKP 

- วนัที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัการซ้ือหุน้
ของ XPCL สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 
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2,065.0 ล้านบาท จาก BEM รวมถึงอนุมัติการช าระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน 
XPCL จนกว่าโครงการไซยะบุรีจะก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นจ านวนประมาณ 399.2 ลา้นบาท 

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ  
0.0225 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 165.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.9 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กู ้
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 6,500 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นกูอ้ายุ 3 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.56 ต่อปี จ านวน 4,000 ลา้นบาท และหุน้กูอ้าย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.06 
ต่อปี จ านวน 2,500 ลา้นบาท โดยทริสเรทต้ิงไดจ้ัดอนัดบัเครดิตองค์กรของบริษทัที่ระดับ 
“A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุน้กูข้องบริษทัท่ีระดบั“A-/Stable” โดยบริษทัไดน้ าเงินจาก
การออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2559 ที่ออกและเสนอขายในปี 
2559 จ  านวน 4,000 ลา้นบาทและช าระค่าหุ้นของ XPCL ท่ีบริษทัซ้ือเพิ่มเติมจาก BEM ใน
สัดส่วนร้อยละ 7.5 จ  านวน 2,065 ลา้นบาท โดยส่วนที่เหลือใชส้ าหรับการเพิ่มทุนใน XPCL 
ท่ีจะทยอยเรียกช าระจนกระทัง่การก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ 

- วนัที่ 19 ตุลาคม 2561 บริษทัไดรั้บคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการส ารวจการก ากบั
ดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2561 โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

1.4.2 NN2 

- วนัที่ 30 มีนาคม 2561 NN2 ออกและเสนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภท
ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ทยอยช าระคืนเงินต้น มีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ และผู ้ออกหุ้นกู ้มีสิทธ์ิ  
ในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด จ านวน 3,000 ลา้นบาท อาย ุ12 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 
ต่อปี โดยทริสเรทต้ิงไดจ้ัดอนัดบัเครดิตองค์กรของNN2 ที่ระดบั “A/Stable” และจัดอนัดบั
เครดิตหุ้นกูข้องNN2 ที่ระดบั“A-/Stable”  ทั้งน้ี NN2 ไดน้ าเงินจากการออกและเสนอขาย 
หุน้กูด้งักล่าวช าระคืนหน้ีเงินกูส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน 

- ในเดือนสิงหาคม 2561 NN2 ไดด้  าเนินการงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงแล้วเสร็จ เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ที่มีสัญญา  
ซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1.4.3 XPCL 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โครงการไซยะบุรีมีความกา้วหนา้งานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 
97 โดยคาดว่าจะเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นช่วงปลายปี 2562 
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1.4.4 BKC 

วนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ BKC มีมติอนุมติัการลงทุนในโครงการไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาและพื้นดิน เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชน จ านวน 6 โครงการ ที่ก  าลงัการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวตัต์ โดยไดเ้ร่ิมทยอยก่อสร้าง
ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเร่ิมทยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ด้ครบทั้งหมด
ในปี 2562 

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.5.1 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษทัที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานประเภทต่างๆ ซ่ึงบริษทัมีรายไดห้ลกัตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัจากเงินปันผลรับ
จากการลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ทั้งน้ี บริษทัมีกลไกการดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดว้ยการใหบ้ริการแบบรวม
ศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อย
และบริษทัร่วมดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัสามารถก าหนดวิธีการปฏิบติังานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยก
หน้าที่ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านของผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และท าให้           
การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การด ารงสถานะบริษัทจดทะเบียนของ 
Holding Company ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือ         
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของ      
กลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ลงทุนในธุรกจิผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า 56.00%  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 33.34% 

 บริษทั พี.ที. จ  ากดัผูเ้ดียว 5.33% 
 บริษทั ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากดั 

5.33% 
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กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั1 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 42.00%2  บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี  
จ  ากดั 75.00% 

 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00% 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า

จากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
65.00%  บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จ  ากดั (มหาชน) 25.00% 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประ เทศ

ไทย 8.00% 
 ผูถื้อหุน้รายย่อยอ่ืนๆ 2.00% 

บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ยไฟ ฟ้ าจ าก        
พลงัแสงอาทิตย ์

100.00% - 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 37.50%  บริษทั นที ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั 25.00% 
 รัฐวิสาหกจิไฟฟ้าลาว 20.00% 
 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 12.50% 
 บริษทั พี.ที. จ  ากดัผูเ้ดียว 5.00% 

บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ยไฟ ฟ้ าจ าก        
พลงัแสงอาทิตย ์

30.00% บริษัท  ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด์ วัน จ ากดั 
70.00% 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ยไฟ ฟ้ าจ าก        
พลงัแสงอาทิตย ์

30.00% บริษัท  ซอนนีดิกซ์  ไทยแลนด์ ทู  จ ากดั 
70.00% 

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 
บริษทั วิส โซลิส จ ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 

 หมายเหตุ : * ยงัไม่มีการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 บริษทัแกนของ CKP 
2 ค านวณจากสดัส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP 
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1.6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษทัมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน
ผูถ้ือหุน้ล่าสุดของบริษทั1 คือ 
 

 

 

 

             

 

 

 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 3 รายของบริษทั ไดแ้ก่ CK (ถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 27.22) BEM (ถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 17.83) 
และ TTW (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.31) ซ่ึงบริษทัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษทัรวมทั้งบริษทัถือว่าเป็น
บริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด 

                                                             
1 ขอ้มูลจาก www.set.or.th. 
2 สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ BEM เม่ือวนัที่ 5 กนัยายน 2561 
3 สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ TTW เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2561 

บริษทั ช.การช่าง จ ากัด 

(มหาชน) (CK) 

บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) (BEM) 

บริษทั ทีทดีับบลิว จ ากัด  

(มหาชน) (TTW) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 

30.83%2 19.40%3 

27.22% 

17.83% 25.31% 
29.64% 

  19.29%3 

http://www.set.or.th/
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายไดห้ลกัของบริษทัที่แสดงตามงบการเงินรวม   
มาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า (รวมเงินส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า) และรายไดค้่าบริหารโครงการ ทั้งน้ี    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีก  าลงัการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าที่เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และโครงการ     
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง รวม 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยก าลังการผลิตติดตั้ งจากโครงการไฟฟ้าที่เดินเคร่ือง             
เชิงพาณิชยแ์ลว้ 875 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตติดตั้งจากโครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง 1,292 เมกะวตัต ์

บริษทัจดัประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า ไดแ้ก่  
- โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 (“โครงการน ้างึม 2”) และ 
- โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) 

2. โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่  
- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (“BIC1”) และ  
- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (“BIC2”) 

3. โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั (“โครงการบางเขนชยั”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย โซล่าร์ (“โครงการเชียงราย โซล่าร์”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา โซล่าร์ (“โครงการนครราชสีมา โซล่าร์”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (“โครงการภาชี”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน จงัหวดันครปฐม (“โครงการบางเลน”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม (“โครงการพุทธมณฑลสาย 5”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร (“โครงการมหาชยั”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร (“โครงการกระทุ่มแบน”) และ 
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (“โครงการคลองเปรง”) 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในช่วงปี 2559-2561 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 

ก าลงัการ
ผลติติดตั้ง 

(เมกะ
วตัต์) 

ด าเนิน 
การโดย 

% การ
ถือหุ้น 

รายได้ปี 
2559 

% ของ
รายได้
รวม 

รายได้ปี 
2560 

% ของ
รายได้
รวม 

รายได้ปี 
2561 

% ของ
รายได้
รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า 615.0 SEAN 56.0% 3,814.9 60.2% 3,318.3 47.8% 3,949.3 43.3% 
โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 237.5 BIC 65.0% 2,293.3 36.2% 3,315.5 47.8% 4,864.6 53.3% 
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย*์ 8.0 BKC 100.0% 147.8 2.3% 139.8 2.0% 136.1 1.5% 
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 6,256.1 98.8% 6,773.7 97.7% 8,949.9 98.1% 

ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 8.0 CRS 30.0% 13.7 0.2% 17.4 0.3% 16.9 0.2% 
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 6.0 NRS 30.0% 13.6 0.2% 13.7 0.2% 23.5 0.3% 
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า 1,285.0 XPCL 37.5% (52.3) (0.8%) (25.9) (0.4%) (33.7) (0.4%) 
รวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และ 
บริษัทร่วม 

(25.0) (0.4%) 5.2 0.1% 6.7 0.1% 

รายไดอ่ื้น 
รายไดค่้าบริหารโครงการ บริษทั 62.7 1.0% 105.0 1.5% 119.9 1.3% 
รายไดอ่ื้น** บริษทัและบริษทัย่อย 40.4 0.6% 51.2 0.7% 45.0 0.5% 
รวมรายได้อื่น 103.1 1.6% 156.2 2.3% 164.9 1.8% 

รายได้รวม 6,334.1 100.0% 6,935.1 100.0% 9,121.5 100.0% 

หมายเหต ุ: * รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้าของ โครงการบางเขนชัย 
** ไม่รวมก าไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน ้า 

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 (“โครงการน ้างึม 2”) 
- โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) 

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน ้า 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

บริษทัถือหุน้ในโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 สัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ (โดยการลงทุนผ่านบริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี ก  าจัด) ในบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั 
(“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) ไดรั้บ
สัมปทานจากรัฐบาล สปป. ลาว ในการออกแบบ พฒันา ก่อสร้างและด าเนินการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า 
น ้างึม 2 เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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โครงการน ้ า งึม 2 ตั้ งอยู่บนล าน ้ า งึมระหว่างภู เขา ภูแซและภูฮวด บ้านห้วยม่อ เ มืองฮ่ม                        
แขวงเวียงจนัทน์ สปป. ลาว อยูห่่างจากโครงการน ้างึม 1 ข้ึนไปทางตน้น ้าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง             
90 กิโลเมตร มีก  าลังการผลิตติดตั้ งจ านวน 615 เมกะวัตต์ เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก 
(“Initial Operation Date” หรือ “IOD”) เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2554 และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ 
(“Commercial Operation Date” หรือ “COD”) เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2556 โดยจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้
ทั้งหมดใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีระยะเวลา 
25 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

 รายไดค้า่ไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก  าหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะรับซ้ือในแต่ละปีจ านวน 2,310 ลา้นกิโลวตัต-์
ชัว่โมง (“ลา้นหน่วย”) โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

(ก) พลังงานไฟฟ้าหลกั (“Primary Energy” หรือ “PE”) จ านวน 2,218 ล้านหน่วยต่อปี สามารถ     
ผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาทและ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข) พลังงานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) จ านวน 92 ล้านหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้า        
ที่ผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุก ปี โดยค่าพลังงานไฟฟ้า      
ประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินทีเ่กิดข้ึนเม่ือปริมาณ
น ้ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ ท าใหใ้นเดือนนั้นๆ สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าจ านวนตามขอ้ (ก) 
และขอ้ (ข) ซ่ึงไดแ้จง้ล่วงหนา้ต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากที่ไดแ้จง้จะนบัเป็นพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน 
โดยคา่พลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

นอกจากน้ี ในกรณีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจ านวน PE หรือ SE ต่อปีที่ก  าหนดในสัญญา       
จะสามารถเก็บสะสมจ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินนั้นในบญัชีไฟฟ้าส ารอง (“Reserve Account”) 
และสามารถน าหน่วยไฟฟ้าดงักล่าวมาใชใ้นอนาคตได ้ ในกรณีที่ปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจ าหน่าย
ใหแ้ก่ กฟผ. ไดค้รบตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยโครงการน ้างึม 2 สามารถเกบ็สะสมจ านวน
หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตเกินใน Reserve Account ได้ไม่เกิน 10 ปี โดยมีก  าหนดช าระยอดใน Reserve 
Account ทั้งหมด 3 คร้ัง คือในปี 2565 ปี 2575 และปีส้ินสุดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีปริมาณน ้าในอ่างเกบ็น ้ามีนอ้ยจนท าใหไ้ม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ท่ากบัจ านวน PE หรือ SE 
ต่อปีท่ีก  าหนดในสัญญา โครงการน ้ างึม 2 สามารถน าจ านวนหน่วยไฟฟ้าส่วนที่ยงัไม่ไดผ้ลิตนั้ น
สะสมเพิ่มในปริมาณไฟฟ้าท่ีจะผลิตในปีต่อไปได ้

 โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี 

บริษทัถือหุน้ใน XPCL สัดส่วนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย XPCL เป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนใน สปป. ลาว และไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาล สปป. ลาวในการออกแบบ พฒันา
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ก่อสร้างและด าเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปี นับตั้ งแต่วันเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

โครงการไซยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าประเภทฝายทดน ้ าขนาดใหญ่บนล าน ้ าโขง (Run-of-
River) ซ่ึงแตกต่างจากโครงการน ้างึม 2 ท่ีเป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าประเภทเข่ือนกกัเกบ็ กล่าวคือ 
โครงการไซยะบุรี มีลกัษณะเป็นฝายทดน ้าท่ีมีความสูงไม่มาก ปล่อยน ้าไหลผ่านเท่ากบัปริมาณน ้ าท่ี
ไหลเข้าในแต่ละวัน โดยโครงการตั้ งอยู่บนล าน ้ าโขงตอนล่าง อยู่ในอาณาเขตของ สปป. ลาว 
ทั้ งหมด ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเชียงคาน 
จงัหวดัเลยประมาณ 160 กิโลเมตร มีก  าลงัการผลิตติดตั้งจ านวน 1,285 เมกะวตัต ์โดยมีก  าลงัการผลิต                   
ที่จะจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ านวน 1,225 เมกะวตัต์ ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี 
นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวไดก้  าหนดวนัเร่ิมเดินเคร่ือง       
เชิงพาณิชย์ไว้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 และจะจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 60 เมกะวัตต์ให้แก่
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง EdL และ XPCL เป็นระยะเวลา
เท่ากบัระยะเวลาของสัมปทานทีไ่ดรั้บจากรัฐบาล สปป. ลาว 

การก่อสร้างโครงการไซยะบุรีจะใชเ้วลาทั้งส้ินประมาณ 8 ปี โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 การก่อสร้าง
โครงการคืบหนา้ไปแลว้กว่าร้อยละ 97 ซ่ึงเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง โดยโครงการไซยะบุรีไดรั้บ
การออกแบบงานก่อสร้างโดยวิศวกรรมศาสตร์ดา้นไฟฟ้าพลงัน ้ า เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกนั และลด
ผลกระทบทั้ งทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา                    
การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพน ้าดว้ย 
และในดา้นความปลอดภยั ไดอ้อกแบบและก่อสร้างประตูระบายน ้ าลน้และประตูระบายตะกอน      
ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับแผ่นดินไหวและภยัธรรมชาติอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีโครงการไซยะบุรี
ได้เลือกใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู ้ผลิตที่ มี                 
ความเช่ียวชาญสูงและเป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก 

2.1.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน ้า 

การพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าจะตอ้งอาศยัภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบ
ภูมิภาคอาเซียน เช่น สปป. ลาว ประเทศกมัพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการและสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตกลับมายงั
ประเทศไทยได ้

จากข้อมูล ณ เ ดือนกุมภาพันธ์  2560 ประเทศไทยได้ร่ วมลงนามในบันทึกความเ ข้า ใจ 
(“Memorandum of Understanding” หรือ “MOU”) เพื่อความร่วมมือในการพฒันาพลงังานไฟฟ้าและ
ขายใหก้บัประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ 

 สปป. ลาว จ านวน 9,000 เมกะวตัต ์(ลงนามเม่ือวนัที่ 6 กนัยายน 2559) 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน จ านวน 3,000 เมกะวตัต ์
 ประเทศเมียนมาร์ ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า (ลงนามเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558) 
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 ประเทศกัมพูชา  ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าและอายุ  MOU แต่จะมีการเจรจา 
เป็นรายโครงการ 

ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจระหว่างประเทศไทยกบั สปป. ลาว ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 มีการรับซ้ือ
ไฟฟ้าแลว้รวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 5,936 เมกะวตัต ์สรุปโครงการซ้ือไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ไดด้งัน้ี 

1) โครงการที่จ  าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. แลว้ 

โครงการ เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ 
ปริมาณไฟฟ้าทีรั่บซ้ือ 

(เมกะวัตต์) 

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

หว้ยเฮาะ กนัยายน 2542 126 

น ้าเทิน 2 เมษายน 2553 948 

น ้างึม 2 มีนาคม 2554(1) 597(2) 

หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 1 มิถุนายน 2558 491 

หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 491 

หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 3 มีนาคม 2559 491 

รวม  3,578 

หมายเหตุ : (1) เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก 
(2) ข้อมูลระบุก  าลังการผลิตที่ กฟผ. รับซื้อจากโครงการน า้งึม 2 ณ จุดส่งมอบไว้ที่ 597 เมกะวัตต์ โดยที่ก  าลังการผลิตติดตั้ง

ของโครงการน า้งึม 2 คือ 615 เมกะวัตต์ 
ข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

2) โครงการที่ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ( “Power Purchase Agreement”  หรือ “PPA” ) แล้ว             
และอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

โครงการ ก าหนดจ่ายไฟฟ้า (SCOD) 
ปริมาณไฟฟ้าทีรั่บซ้ือ 

(เมกะวัตต์) 

เซเปียน-เซน ้านอ้ย กุมภาพนัธ์ 2562 354 

น ้าเง๊ียบ 1 กนัยายน 2562 269 

ไซยะบุรี ตุลาคม 2562 1,220(1) 

น ้าเทิน 1 มกราคม 2565 515 

รวม  2,358 

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลระบุก  าลังการผลิตที่ กฟผ. รับซือ้จากโครงการไซยะบุรี ณ จุดส่งมอบไว้ที่ 1,220 เมกะวัตต์ โดยที่ก  าลังการผลิตติดตั้ง
ของโครงการไซยะบุรีคือ 1,285 เมกะวัตต์ 

ข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

บริษัทมีความเช่ือมั่นในศกัยภาพการแข่งขันของโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า จากประสบการณ์และ     
ความเช่ียวชาญของบุคลากรในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดใหญ่ และความร่วมมือกนั    
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ในกลุ่มบริษัท ส่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร้างโครงการให้อยู่ในระยะเวลา งบประมาณ         
และเปิดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยต์ามที่ก  าหนดได ้

 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจของโครงการไฟฟ้าพลังน ้า 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า 

เขื่อนของโครงการน ้างึม 2 มีลกัษณะเป็นเขื่อนแบบกกัเก็บ โดยจะเกบ็น ้าไวใ้นอ่างเกบ็น ้า (Reservoir) 
ที่สร้างอยู่ในระดับที่สูงกว่าอาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เม่ือปล่อยน ้ าลงมาตามอุโมงค์ส่งน ้ า            
น ้ า ซ่ึ งมีแรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของ เค ร่ืองกังหัน  (Turbine) หมุนด้ว ยความเ ร็วสูง                       
เพลาของเคร่ืองกงัหนัที่ต่อเขา้กบัเพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและท าให้
เกิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งเคร่ืองกงัหันน ้ าชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จ  านวน 3 ชุด ซ่ึงเป็นเคร่ือง
กงัหนัท่ีท างานแบบแรงโตเ้หมาะส าหรับเข่ือนพลงัน ้าท่ีมีความสูงน ้าระดบัปานกลางลกัษณะเดียวกบั
เขื่อนของโครงการน ้ างึม 2 ส่วนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นเคร่ืองชนิด Synchronous จ  านวน 3 ชุด            
ก าลงัการผลิตชุดละ 205 เมกะวตัต ์และมีก  าลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้งส้ิน 615 เมกะวตัต ์

ในขณะที่โครงการไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดน ้ าขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซ่ึงมีปริมาณน ้ าที่
ไหลเขา้เท่ากบัปริมาณน ้ าที่ไหลออกจากโครงการ ไม่มีการกกัเก็บหรือเบ่ียงน ้ าออกจากแม่น ้ าโขง 
โดยน ้ าจะไหลและผลกัดนัให้ใบพัดของเคร่ืองกังหันหมุน และขบัเคลื่อนเพลาของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเคร่ืองกังหัน การหมุนดังกล่าวท าให้เกิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าโครงการไซยะบุรีติดตั้งเคร่ืองกงัหันน ้าชนิด Kaplan ที่มีรอบการหมุนต ่าและมีการ
ออกแบบให้ปลาตามธรรมชาติสามารถผ่านได้ และติดตั้ งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 8 ชุด 
ประกอบดว้ย กงัหนัน ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก  าลงัการผลิต 175 เมกะวตัต ์จ านวน 7 ชุด และกงัหนั
น ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก  าลงัการผลิต 60 เมกะวตัต ์จ านวน 1 ชุด มีก  าลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้ งส้ิน 
1,285 เมกะวตัต ์

แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า 

แหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโครงการน ้างึม 2 คือ น ้าท่ีมาจากล าน ้างึม ซ่ึงมีตน้ก  าเนิดมาจาก   
ที่ราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดล าน ้ าประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บน ้ าครอบคลุมพื้นท่ี   
107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน ้ าสูงสุดที่  4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรท่ีระดับน ้ าสูงสุด 375           
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

แมว้่าน ้าท่ีน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวจะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย เพราะเป็นน ้าท่ีไดม้าจากธรรมชาติ 
แต่ปริมาณน ้าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ
และฤดูกาล ทั้งน้ี ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการน ้างึม 2 ไดท้  าการศึกษาค่าสถิติปริมาณ
น ้ าฝนเฉลี่ยยอ้นหลงั 50 ปี (ระหว่างปี 2497-2546) พบว่าปริมาณน ้ าฝนในล าน ้ างึมมีมากเพียงพอ 
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สามารถกักเก็บน ้ าเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณท่ีได้ท  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ.          
ในแต่ละปี 

ปริมาณน ้าในอ่างเกบ็น ้าของโครงการน ้างึม 2 ในช่วงปี 2559-2561 มีดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ระดับน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดับทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้ 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดับน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดับทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้ 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดับน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดับทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้ 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

มกราคม 369.4 4,309.8 370.9 4,454.8 364.3 3,818.5 
กุมภาพนัธ์ 370.1 4,376.9 368.7 4,234.3 364.2 3,808.2 
มีนาคม 366.1 3,987.4 361.7 3,576.2 359.9 3,418.7 
เมษายน 360.3 3,452.0 356.4 3,124.2 354.5 2,965.1 
พฤษภาคม 354.7 2,981.0 351.1 2,703.1 349.8 2,609.5 
มิถุนายน 349.9 2,610.3 345.5 2,301.0 352.7 2,828.2 
กรกฎาคม 351.8 2,753.0 356.1 3,093.6 372.2 4,591.2 
สิงหาคม 361.6 3,568.2 362.7 3,668.4 375.3 4,919.1 
กนัยายน 366.9 4,057.5 363.0 3,695.6 372.6 4,635.9 
ตุลาคม 367.5 4,118.6 363.1 3,703.9 370.9 4,459.9 
พฤศจิกายน 369.4 4,310.8 363.2 3,709.4 370.4 4,406.2 
ธันวาคม 371.1 4,481.3 364.1 3,794.2 368.4 2,072.6 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าน า้งึม 2 จ ากัด 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

โครงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (“BIC1”) 
- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (“BIC2”) 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

บริษทัถือหุน้ใน BIC สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย BIC เป็นผูผ้ลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเ ช้ือ เพลิง 
ประกอบดว้ย 2 โครงการ คือ BIC1 และ BIC2 สถานที่ตั้งของทั้ง 2 โครงการอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน อ  าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดย BIC1 มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 117.5 
เมกะวตัต์ และก าลงัการผลิตไอน ้ า 20 ตนัต่อชัว่โมง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 90         
เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดยจ าหน่ายไฟฟ้าที่เหลือและ
ไอน ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน BIC1 เร่ิมเดินเคร่ือง       
เชิงพาณิชย์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ขณะที่ BIC2 มีก  าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ ง 120 เมกะวัตต์            
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มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต ์ เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย์ และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่ เหลือให้แก่ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกนั BIC2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นวนัที่ 29 มิถุนายน 2560 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโครงการ BIC1 และ BIC2 ทีจ่  าหน่ายให ้กฟผ. 

(ก) ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) ก าหนดจากต้นทุนของโครงการไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู ้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (“Small Power Producer” หรือ “SPP”) รวมค่าระบบส่ง 

(ข) ค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) ก  าหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า         
ค่าด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองของโครงการไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถ
หลีกเลี่ยงไดใ้นอนาคตจากการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเลก็ที่ผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

(ค) ค่าการประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Savings) ก าหนดจากประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยดั
เช้ือเพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็สามารถประหยดัไดด้ว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ทีจ่  าหน่ายใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย         
โดยก าหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 
ส าหรับกิจการขนาดใหญ่ 

รายไดค้่าไอน ้าของ BIC1 ที่จ  าหน่ายใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจ าหน่ายไอน ้ าให้แก่ลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย
เช่นเดียวกนักบัสัญญาจ าหน่ายไฟฟ้า โดยก าหนดราคาไอน ้าจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเลี่ยงไดห้ากซ้ือ
จากบริษทั (Avoided Cost Basis) ราคาไอน ้ามกัปรับเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนของดชันีต่างๆ 
รวมถึงคา่เช้ือเพลิงและดชันีราคาผูบ้ริโภค 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

ในการขยายธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ บริษทัมุ่งเน้นการจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่   
ให้ กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน ้ าให้ผู ้ประกอบการอื่นๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบที่มี         
ความมั่นคงในด้านรายได้มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ผู ้ประกอบการอื่นๆ                   
เพียงอยา่งเดียว 

ตั้ งแต่ปี  2535 เ ป็นต้นมา  รัฐบาลได้มีการประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าระบบ                        
โคเจนเนอเรชัน่แบบ Firm Type ขนาดก าลงัผลิตที่จ  าหน่ายเขา้สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวตัต์ ท  าให้มี
ผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้าประเภทดงักล่าวหลายราย โดยขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2561 โครงการไฟฟ้า
ระบบโคเจนเนอเรชัน่มีสถานะดงัน้ี 
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สถานะ 
จ านวน
โครงการ 

ก าลงัการผลติติดตั้ง 
(เมกะวัตต์) 

ปริมาณขายตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบัรัฐบาล 

(เมกะวัตต์) 

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 72 9,100 5,972 
ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ แต่ยงัไม่
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

8 997 720 

ยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 2 124 72 
ยกเลิกแบบค าขอ 1 206 32 
รวม 83 10,427 6,796 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ณ เดือนธันวาคม 2561 

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสม ่าเสมอทั้ งจาก กฟผ. และลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม                
ท าใหบ้ริษทัเช่ือมัน่ในโอกาสและศกัยภาพในการแข่งขนัของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่    
ของบริษัท โดยบริษัทท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้ าในระยะยาว เพื่อรับประกันความมัน่คง        
ในการขายไฟฟ้าและไอน ้ าให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเน่ือง   
ในดา้นต่างๆ ที่มีความส าคญั เช่น ความสามารถในการจัดหาเช้ือเพลิง การเช่ือมต่อกบัจุดรับซ้ือ
ไฟฟ้าของลูกคา้ท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอน ้า เป็นตน้ 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะน าก๊าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิง            
ในการเผาไหม ้เพื่อท าใหเ้กิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคลื่อนกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของ
กงัหันก๊าซดงักล่าวจะหมุนให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจาก
การเผาไหมใ้นเคร่ืองกงัหันก๊าซซ่ึงมีความร้อนสูงจะผ่านไปยงัหมอ้ไอน ้ า (Heat Recovery Steam 
Generator หรือ HRSG) ท  าให้ไดไ้อน ้ าแรงดนัสูง (High Pressure Steam) ซ่ึงไอน ้ าท่ีไดจ้ะถูกน าไป
ขบัเคลื่อนกงัหันไอน ้ า (Steam Turbine) การหมุนของกงัหันไอน ้าจะหมุนขบัให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า และไอน ้าส่วนท่ีเหลือจะถูกน าไปขายให้กบัลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการ
ไอน ้าในกระบวนการผลิตต่อไป 

แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จะใชก้๊าซธรรมชาติและน ้ าประปาเป็นวตัถุดิบ    
ในการผลิต โดย BIC1 และ BIC2 ไดท้  าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
(“ปตท.”) เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2554 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตามล าดับ และได้ท  าสัญญา        
ซ้ือขายน ้ าประปา กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) เม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2554 
และวันที่  27 มกราคม 2558 ตามล าดับ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันท่ีเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

โครงการที่ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั (“โครงการบางเขนชยั”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย โซล่าร์ (“โครงการเชียงราย โซล่าร์”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา โซล่าร์ (“โครงการนครราชสีมา โซล่าร์”)  
โครงการที่อยูร่ะหว่างก่อสร้าง 
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (“โครงการภาชี”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน จงัหวดันครปฐม (“โครงการบางเลน”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม (“โครงการพุทธมณฑลสาย 5”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร (“โครงการมหาชยั”)  
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร (“โครงการกระทุ่มแบน”) และ 
- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (“โครงการคลองเปรง”) 

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั (“โครงการบางเขนชยั”)  

บริษทัถือหุ้นใน BKC สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย BKC ลงทุนใน
โครงการบางเขนชยั ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอปักธงชยั จังหวดันครราชสีมา ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตย์
แบบฟิลม์บาง (“Thin Film”) มีก  าลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small Power Producer” หรือ “VSPP”) กบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาได้อีกคร้ังละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิก
สัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะ
วัตต์ โดย โครงการบางเขนชัย  ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (“Adder”) ในอัตรา 8 บาทต่อ
กิโลวตัต-์ชัว่โมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัทีเ่ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2555  

นอกจากน้ี BKC อยูร่ะหว่างการลงทุนก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยช์นิด Monocrystalline 
โดยเป็นแบบติดตั้งบนหลงัคา 5 โครงการ และแบบติดตั้งบนพื้นดินอีก 1 โครงการ รวมก าลงัการ
ผลิตติดตั้ง 6.7 เมกะวตัต ์ เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการเอกชน โดยทุกโครงการมี
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัทีเ่ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

 โครงการไฟฟ้าพลังแส งอา ทิ ตย์แบบติดตั้ งบนหลังคา ท่ีอ  า เ ภอภา ชี  จั งหวัด
พระนครศรีอยธุยา (“โครงการภาชี”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 0.9 เมกะวตัต ์ 
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 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ  าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(“โครงการบางเลน”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 1.0 เมกะวตัต ์

 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
(“โครงการพุทธมณฑลสาย 5”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 1.0 เมกะวตัต์ 

 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ  าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร (“โครงการมหาชยั”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 0.7 เมกะวตัต ์

 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร (“โครงการกระทุ่มแบน”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 0.5 เมกะวตัต ์

 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินท่ีอ  าเภอคลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
(“โครงการคลองเปรง”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 2.7 เมกะวตัต ์

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย โซล่าร์ (“โครงการเชียงราย โซล่าร์”)  

บริษัทถือหุ้นใน CRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย CRS ลงทุนใน
โครงการเชียงราย โซล่าร์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ใชเ้ทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ 
Polycrystalline Cells มีก  าลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์โดย โครงการ
เชียงราย โซล่าร์ ไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัทีเ่ร่ิมผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา โซล่าร์ (“โครงการนครราชสีมา โซล่าร์”) 

บริษัทถือหุ้นใน NRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว โดย NRS ลงทุนใน
โครงการนครราชสีมา โซล่าร์ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา ใชเ้ทคโนโลยเีซลล์
แสงอาทิตยแ์บบ Thin Film มีก  าลงัการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวตัต ์และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ และต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวตัต์ โดย 
โครงการนครราชสีมา โซล่าร์ ไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจาก
วนัทีเ่ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 
8 มีนาคม 2555 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์ี่จ  าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟภ. 

ก. อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าที่จ  าหน่ายให้ กฟภ. อยู่ในระดบัแรงดนั 11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและ              
ค่าไฟฟ้าผนัแปรขายส่ง (Ft) จะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ. 
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ข. ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย ์

รายไดค้่าไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์ี่จ  าหน่ายไฟฟ้าให้ผูป้ระกอบการเอกชน 

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าที่จ  าหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการเอกชนจะมีการเจรจากบัลูกคา้แต่ละราย โดย
ก าหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทยมีค่อนขา้งมาก ดว้ยภูมิประเทศที่อยู่ใน
เขตเส้นศูนยสู์ตร ท าให้ไดรั้บพลงัแสงอาทิตยโ์ดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ ของโลก ซ่ึงการศึกษา
จากขอ้มูลดาวเทียมประกอบการตรวจวดัภาคพื้นดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน พบว่าพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพดา้นพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทย ซ่ึงมีความเขม้รังสีแสงอาทิตย์
เฉลี่ยทั้ งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
บางส่วนอยู่ในพื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจาก      
พลงัแสงอาทิตยไ์ดถ้ึง 10,000 เมกะวตัต ์

ในปี 2558 กระทรวงพลงังานไดจ้ดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-
2579 (“Alternative Energy Development Plan”  หรือ “AEDP 2015” ) เพื่อ เน้นส่งเส ริมการผลิต
พลงังานจากวตัถุดิบพลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ภายในประเทศให้ไดเ้ต็มศกัยภาพ มีเป้าหมายท่ีจะเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงัแสงอาทิตยเ์ป็น 6,000 เมกะวตัตภ์ายในปี 2579 จาก 2,697 เมกะวตัต์
ในปี 2560 

ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตดว้ยพลงัแสงอาทิตยท์ี่ขายเขา้ระบบระหว่างปี 2557- กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : เมกะวตัต ์

พลงังานทดแทน 2557 2558 2559 2560 
กนัยายน 

2561 
แสงอาทิตย*์ 1,299 1,420 2,446 2,697 2,715 

หมายเหตุ :  * ก าลังการผลิตติดตั้ง 
ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนธันวาคม 2561 

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย ์ (Solar Cell) ซ่ึงวิธีดงักล่าวจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็น
ไฟฟ้าไดโ้ดยตรง กล่าวคือ เม่ือแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากระทบกับ       
สารกึ่งตวัน า (Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลงังานแสงอาทิตย ์ เซลล์ดงักล่าว    
จะเปลี่ยนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิต   
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ข้ึนจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียงเซลลเ์ดียวจะมีค่าต ่ามาก การน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจึ์งตอ้งน า
เซลล์หลายๆ เซลล์มาต่อกนัแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงข้ึน เซลล์ที่น ามาต่อกนั   
ในจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสมน้ี เรียกว่า แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) 

ไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้ากเซลล์แสงอาทิตยจ์ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดนัไฟฟ้าต ่า จึงตอ้งส่งไฟฟ้าที่
ผลิตไดด้งักล่าวผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้าต ่า 
หลงัจากนั้นจะส่งผ่านไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าใหสู้งข้ึน และส่งผ่านไปยงัสายส่ง
ไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

แหล่งพลงังานส าคญัที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์คือแสงอาทิตย ์ซ่ึง
ไดม้าจากธรรมชาติ ไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย และเป็นพลงังานที่สะอาด อยา่งไรกต็าม การน าแสงอาทิตยม์า
ใชมี้ข้อจ ากัดอยู่บ้าง เน่ืองจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน  ตลอดจนมีความเข้มแสงไม่
แน่นอน ข้ึนอยูก่บัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา 

ดงันั้น บริษทัไดท้  าการศึกษาว่าบริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ต่ละแห่งจะมีปริมาณ
ความเขม้ของแสงอาทิตยท์ี่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนที่จะตดัสินใจเลือกท าเล หรือสถานที่
ท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยด์งักล่าว 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2561 ยงัคงเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ
ไทยโดยในปี 2561 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (“Gross Domestic Product” หรือ “GDP”) มีการขยายตวั
ร้อยละ 4.1 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 
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ภาพรวมการใชไ้ฟฟ้าเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในช่วงปี 2536-2560 มีดงัน้ี 

 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

2.4.1 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดคือปริมาณไฟฟ้าท่ีผูบ้ริโภคใชร้วมกนัทั้งระบบสูงสุด ณ วนัใดวนัหน่ึง
ของแต่ละปี โดยในปี 2561 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดข้ึน ณ วันท่ี 24 เมษายน 2561             
เวลา 13.51 น. ที่ระดบั 29,968 เมกะวตัต ์ลดลง 335 เมกะวตัตห์รือลดลงร้อยละ 1.1 จากความตอ้งการ
พลงัไฟฟ้าสูงสุดของปี 2560 ซ่ึงเกิดเม่ือวนัที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 น. ที่ระดบั 30,303 เมกะวตัต ์
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ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี 2559-2561 มีดงัน้ี 

 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

2.4.2 ก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

ก าลงัผลิตรวมของระบบ ณ เดือนธนัวาคม 2561 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการผลิต
ไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2561 แบ่งตามประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี 

ก าลงัผลิตรวม 

 
* ไม่รวมข้อมูลของ VSPP 

การผลิตไฟฟ้าสะสม 

 
 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการจดัหาเช้ือเพลิง 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้ งแต่ปี 2558 สัดส่วนการใช้                    
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะที่สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน                 
ในการผลิตไฟฟ้า และการน าเขา้ไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน 

 

30,303 เมกะวตัต์
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21,000

23,500

26,000

28,500

31,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 2560 2561
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204,306 
กกิะวตัต์-ช่ัวโมง 

43,373* 
เมกะวัตต์ 

เมกะวตัต์ 

ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. 

ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 น. 
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สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550 – 2561 มีดงัน้ี 

 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 

และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

2.4.3 การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 

กฟผ. เป็นผูรั้บผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใชไ้ฟฟ้าของ    
ทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. และผูผ้ลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้า
ในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป. ลาว และประเทศมาเลเซีย หลงัจากนั้นจึงขายไฟฟ้าใหแ้ก่     
ผูซ้ื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกคา้ตรง (โรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งที่ก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ) ทั้ งน้ี กฟผ. จะท าการส่งพลังงานไฟฟ้า        
ผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบจ าหน่าย 
(Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป โดยรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ที่จุด
เช่ือมต่อและส่งเขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ยเพื่อกระจายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 
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สัดส่วนการจ าหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2561 แบ่งตามประเภทผูซ้ื้อ มีดงัน้ี 

ผู้ซ้ือ 
ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 

(กกิะวัตต์-ช่ัวโมง) 
ร้อยละ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 112,625 72 
การไฟฟ้านครหลวง 43,153 27 

ลูกคา้ตรง 1,258 1 
รวม 157,036 100 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2561 

2.4.4 การคาดการณ์ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ตามร่างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-
2580 (Power Development Plan: PDP 2018) 

เดือนมกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ไดเ้ห็นชอบร่าง
แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Thailand Power Development Plan 
2018 หรือ PDP 2018) ที่จดัท าโดยกระทรวงพลงังาน โดยร่างแผนดงักล่าวค านึงถึงความมัน่คงของ
ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ความมัน่คงและความเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ร่างแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 คาดการณ์ว่า ณ ส้ินปี 2580 ประเทศไทยจะมีก าลงั
ผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะวตัต์ โดยเป็นก าลงัผลิตของโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าแบบสูบกลบัของ กฟผ. โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการไฟฟ้า
ความร้อนร่วม โครงการไฟฟ้าถ่านหิน / ลิกไนต ์การซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ โครงการไฟฟ้าใหม่ / 
ทดแทน และแผนอนุรักษพ์ลงังาน ในช่วงปี 2561-2580 รวม 56,431 เมกะวตัต ์ 

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทเช้ือเพลิงตามร่างแผนพฒันาก าลงั

ผลิตไฟฟ้าฉบบัใหม่ พ.ศ. 2580 เปรียบเทียบกบัสัดส่วนในปี 2561 มีดงัน้ี 

ประเภทเช้ือเพลงิ 
สัดส่วนปี 2561 
(เมกะวัตต์) 

สัดส่วนตามเป้าหมาย ณ ปี 2580 
(เมกะวัตต์) 

รับซ้ือไฟฟ้าพลงัน ้าจากต่างประเทศ 2,105 6,888 
พลงังานหมุนเวียน 10,391 29,005 
กา๊ซ 28,718 31,572 
ถ่านหิน / ลิกไนต์ 6,110 5,383 
ดีเซล / น ้ามนัเตา 380 65 
อ่ืน ๆ 298 4,298 
รวม 48,002 77,211 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2562 
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2.5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“Thailand Board of Investment” หรือ “BOI”) ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
โครงการบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 1 

โครงการบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 2 

โครงการบางเขนชัย โครงการภาชี โครงการบางเลน 
โครงการ 

พุทธมณฑลสาย 5 
โครงการมหาชัย 

โครงการ 
กระทุ่มแบน 

โครงการ 
เชียงราย โซล่าร์ 

โครงการ
นครราชสีมา โซล่าร์ 

บตัรส่งเสริมเลขที่ 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 2071(1)/2554 1300(1)/2554 
ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2554 2 กุมภาพนัธ์ 2558 23 มกราคม 2555 16 ตุลาคม 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 30 สิงหาคม 2554 11 มีนาคม 2554 
ประเภทกจิการ กจิการ

สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กจิการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กจิการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กจิการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

1. ได้รับอนุญาตให้น าคนต่าง
ด้ า ว ที่ เ ป็ น ช่ า ง ฝี มื อ ห รื อ
ผู ้ช า น า ญ ก า ร เ ข ้ า ม า ใ น
ราชอาณาจกัรได้ตามจ านวน
และก  าหนดระยะเวลาเท่าที่
ค ณะ ก ร รม ก า รพิ จ า รณา
เห็นสมควร 

ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ

2. ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ถื อ
กรรมสิทธ์ิในที่ ดินได้ตาม
จ า น วนที่ ค ณะ กร รมก าร
พิจารณาเห็นสมควร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 

3. ได้รับการยกเว ้น / ลดหย่อน 
อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตัิ 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน

วนัที่ 18 
พฤศจกิายน 2559) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 2 สิงหาคม 

2561) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 23 กรกฎาคม 

2558) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 16 เมษายน 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 

2558) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 11 กนัยายน 

2556) 
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โครงการบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 1 

โครงการบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 2 

โครงการบางเขนชัย โครงการภาชี โครงการบางเลน 
โครงการ 

พุทธมณฑลสาย 5 
โครงการมหาชัย 

โครงการ 
กระทุ่มแบน 

โครงการ 
เชียงราย โซล่าร์ 

โครงการ
นครราชสีมา โซล่าร์ 

4. ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิ ที่
ไดรั้บจากการประกอบกจิการ
ที่ไดรั้บการส่งเสริม 

8 ปี 
(ไม่เกนิ 4,934  
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกนิ 5,108  
ลา้นบาท) 

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

5. ระยะเวลาที่สามารถน าผล
ขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริมไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิที่ เก ิดขึ้ นภายหลัง
ระยะเวลาที่ได้รับการยกเวน้
ภาษีเงินได ้

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

6. ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงิน
ปันผลจากกจิการที่ได้รับการ
ส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษี
เงินได ้

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

7. ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิ ที่
ไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ 

ไม่มี ไม่มี 5 ปี 
(นบัจากวนัทีพ่น้
ก  าหนดในขอ้ 6) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 5 ปี 
(นบัจากวนัทีพ่น้
ก  าหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 
(นบัจากวนัทีพ่น้
ก  าหนดในขอ้ 6) 

8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ
ค่าน ้ าประปาจ านวนสองเท่า
ของค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

ไม่มี ไม่มี 10 ปี 
(นบัจากวนัที่เร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 10 ปี 
(นบัจากวนัที่เร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ) 

10 ปี 
(นบัจากวนัที่เร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ) 

9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง
หรือกอ่สร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

10. ได้รับอนุญาตให้น าหรือส่ง
เงินออกนอกราชอาณาจกัร
เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 

หมายเหตุ : โครงการคลองเปรง ยงัอยู่ระหว่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงทั้ งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงพิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี 
ตลอดจนประเมินและติดตามความเส่ียงต่างๆ ผ่านคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากทุกสายงานของบริษทั
และบริษทัย่อย  โดยรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส ท าให้ทราบถึง
สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั นอกจากนั้น ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ 
บริษทัจะพิจารณาความเส่ียงในแต่ละขั้นของโครงการอย่างรอบคอบ เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกโครงการ การพฒันา
โครงการ การก่อสร้าง จนถึงการด าเนินการ โดยพิจารณาความเส่ียงทางดา้นเทคนิค การเงิน กฎหมาย ส่ิงแวดลอ้ม 
และสังคม ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าว 

ความเส่ียงส าคญัและแนวทางการบริหารความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท 

บริษทัด าเนินธุรกิจเป็น Holding Company  คือการลงทุนในกิจการอื่น โดยบริษทัไม่มีการประกอบธุรกิจ
หลักของตนเอง  ดังนั้ น  กระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของบริษัทจึงข้ึนอยู่กับเงินปันผลรับ 
จากโครงการที่เข้าไปลงทุน โดยในปี 2561 ร้อยละ 59 ของรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจาก 
เงินปันผลรับ หากกิจการที่บริษทัถือหุ้นไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงต่างๆ จะส่งผลให้ผลประกอบการ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีแนวทาง  
ในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

 การคดัเลือกโครงการ 

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการคดัเลือกโครงการลงทุน จึงไดก้  าหนดนโยบายการลงทุน
ในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ชดัเจน เพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั  
ที่ยอมรับได้ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพย์สินท าหน้าที่  
ในการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาคดัเลือกโครงการ ทั้งดา้นผลตอบแทน
จากการลงทุนและความเส่ียง โดยอาจมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เพื่อให้ค  าปรึกษาเฉพาะดา้น
และตอ้งน าเสนอขอ้มูลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัเพื่อท  าการอนุมติั  

 การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ อันเน่ืองมาจากปัญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม การติดตั้ งเคร่ืองจักรของผู ้รับเหมา  
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น บริษัทจึงได้คัดเลือกผู ้รับเหมาที่ มีความเช่ียวชาญในธุรกิจก่อสร้าง  
และมีประสบการณ์การบริหารจดัการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  โดยบริษทัท าสัญญาว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูก้่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่บริษทัลงทุน  เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระดบัภูมิภาค รวมทั้งบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ัดหา
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เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และการติดตั้ ง  ซ่ึงที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจ สามารถก่อสร้างโครงการไดแ้ล้วเสร็จ 
ตามแผนงานท่ีก  าหนด อีกทั้งรูปแบบของสัญญาเป็นการว่าจา้งเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum 
Turnkey) ท าให้ช่วยลดความเส่ียงในเร่ืองตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีอาจสูงข้ึนได ้  นอกจากน้ี บริษทัท าสัญญา
ประกนัภยัโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในส่วนงาน
ก่อสร้าง และส่วนงานอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง ท าให้มัน่ใจว่าโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษทัจะแลว้เสร็จ
ตามแผนที่ก  าหนดไว ้ 

ทั้งน้ี โครงการไฟฟ้าท่ีบริษัทเขา้ลงทุนส่วนใหญ่ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ โดยมีโครงการที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วย โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) ภายใต ้
การด าเนินงานของ XPCL เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2562 และโครงการไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ งบนหลังคาและพื้นดินของ BKC จ านวน 6 โครงการ เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชน ซ่ึงได้เร่ิมทยอยก่อสร้างตั้ งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเร่ิมทยอย 
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดค้รบทั้งหมดภายในปี 2562 

การติดตามผลการด าเนินงาน 

บริษทัก าหนดกลไกในการก ากบัดูแลกิจการที่บริษทัลงทุนไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการที่เขา้ไปลงทุน 
(Control Policy) โดยบริษัทแต่งตั้ งตัวแทนเพื่อไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย 
บริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงบริษทัไดก้  าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของ
บริษัทอย่างชัดเจน อีกทั้ งกิจการท่ีบริษัทลงทุนจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก  าหนดไว้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ทุกไตรมาส อีกทั้งบริษทัย่อยจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลต่อบริษทัในกรณีท่ีจะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึง 
ตอ้งรายงานความคืบหน้าของโครงการท่ีเขา้ไปลงทุนดว้ย นอกจากน้ีส านักตรวจสอบภายในของบริษัท 
จะท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยเพื่อให้ความเช่ือมัน่ว่ามีความรัดกุมเพียงพอ
เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท าให้บริษัทสามารถติดต ามฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการลดและบริหารความเส่ียง  
จากการลงทุนดงักล่าว  

2. ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลที่ไดรั้บจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที่เขา้ไปลงทุน ดงันั้น การเปลี่ยนแปลง
ของผลประกอบการของกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท 
ในรูปของรายไดเ้งินปันผลที่บริษทัจะไดรั้บ ปัจจยัความเส่ียงดงัต่อไปน้ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของกิจการที่บริษทัลงทุนได ้
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2.1 ความเส่ียงด้านวัตถุดิบที่มีความส าคญัต่อการผลิตไฟฟ้า 

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซ่ึงใช้ว ัตถุ ดิบในการผลิตไฟฟ้า  
แตกต่างกนัไป โดยโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าและโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียน ที่ใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ท าให้อาจเกิดความเส่ียงดา้นวตัถุดิบ 
ที่ไม่อาจคาดการณ์ได ้เช่น ความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเขม้ของ
แสงอาทิตย ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน ้าฝนในแต่ละช่วงเวลาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งแน่นอน 
เป็นตน้ ส าหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
อาจมีความเส่ียงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเช้ือเพลิง
ใหไ้ดต้ามความตอ้งการผลิตไฟฟ้า ส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

โครงการน ้ างึม 2  ไดศ้ึกษาปริมาณน ้ าท่ีเกิดข้ึนจริงยอ้นหลงั 50 ปีแลว้น าไปค านวณหาความสามารถ 
ในการผลิตไฟฟ้า จึงเช่ือได้ว่าสามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า นอกจากน้ี 
มีการรวบรวมข้อมูลระดับน ้ าเพื่อท าการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น ้ าในเข่ือน ส าหรับ 
ใชใ้นการจดัท าขอ้มูลการเสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ทั้งน้ี ตั้งแต่เร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โครงการน ้างึม 2 สามารถบริหารงานไดต้ามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.   

ในส่วนของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ ไดแ้ก่ BKC CRS และ NRS  ไดศ้ึกษาพื้นท่ีตั้งของโครงการ 
โดยค านึงถึงค่าความเขม้แสงที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉลี่ยขอ้มูลความเขม้ของแสงอาทิตยใ์นอดีต
ของพื้นท่ีก่อนการลงทุน รวมทั้งการท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นแบบ  
Non-Firm ท าใหไ้ม่มีค่าปรับหากโครงการไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดจ้ากความผนัผวนของแสงอาทิตย ์ 

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้แก่ BIC1 และ BIC2 ได้ท  าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ  
กบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์  
โดยมีข้อก  าหนดให้ ปตท. ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา  
ซ่ึงในปีที่ผ่านมา ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษัทได้ตามสัญญา ท าให้สามารถผลิตไฟฟ้า  
ไดต้ามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  

2.2 ความเส่ียงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีความเส่ียงที่อุปกรณ์เคร่ืองจักรอาจไม่พร้อมใชง้าน หรือไม่สามารถใชง้าน  
ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า  
ลดต ่าลง หรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการ  
และเป็นอนัตรายต่อบุคลากร ส่งผลให้รายไดล้ดลงและมีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหาย
เพิ่มข้ึน นอกจากน้ีหากมีการหยุดผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากการบ ารุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจง้ให ้
ผูซ้ื้อไฟฟ้าทราบล่วงหน้า อาจท าให้โรงไฟฟ้าตอ้งเสียค่าปรับซ่ึงมีการบริหารจัดการในเร่ืองดงักล่าว 
โดยจัดให้มีแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัเป็นรายปี เพื่อเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองจักรต่างๆ  
ตามระยะเวลาท่ีก  าหนดไว ้และมีการก ากบัติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุง รวมทั้ง
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จัดส่งพนักงานเข้า รับการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังาน     

โครงการน ้ า งึม 2 ท าสัญญาว่าจ้าง  กฟผ. เป็นผู ้ให้บริการตามสัญญาเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา  
โดยมีระยะเวลาสัญญา 25 ปี และมีแผนการบ ารุงรักษา  Partial Overhaul และ Major Overhaul ทุก 6 ปี
และ 12 ปีตามล าดบั อีกทั้งยงัมีการว่าจา้งท่ีปรึกษาอิสระเพื่อวดัประสิทธิภาพและความมัน่คงดา้นต่างๆ 
ของโครงการ โดยมีการติดตามรายงานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใชง้านของโครงการ  

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์  BKC ว่าจ้างบริษทั เอ็นซิส จ ากัด เป็นผู ้เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โครงการ ในขณะที่ CRS และ NRS ว่าจา้ง บริษทั Assyce Fotovoltaica (Thailand) จ ากดั เป็นผูเ้ดินเคร่ือง
และบ ารุงรักษาโครงการ ซ่ึงมีประสบการณ์และความช านาญเกี่ยวกบัการบริหารจดัการโครงการไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย ์โดยมีแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ใน 
สภาพพร้อมท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและรับประกนัความพร้อมของโครงการไฟฟ้าตามสัญญาดว้ย  

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้แก่ BIC1 และ BIC2 รับผิดชอบงานด้านเดินเคร่ืองและ
บ ารุงรักษาโดยบุคลากรผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
โดยมีการตรวจสอบการใชง้านของอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตก  าหนดไว ้นอกจากน้ียงัว่าจา้ง 
GE International Operations, Inc และ  GE PACKAGED POWER, INC (บริษัทในเครือ  GE)  ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตเคร่ืองกงัหนัก๊าซรายใหญ่และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นผูใ้หบ้ริการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาเคร่ืองกังหันก๊าซของ  BIC และสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเคร่ืองกังหันก๊าซส ารอง  
ในกรณีที่เคร่ืองหลกัตอ้งส่งไปซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อไม่ใหเ้กิดการสูญเสียรายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว
อีกดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีเขา้ไปลงทุนไดท้  าสัญญาประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสียหาย 
ท่ีอาจ เกิด ข้ึนครอบคลุมอุปกรณ์ เค ร่ืองจักร  และทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า (Property Damage)  
การหยดุชะงกัของการประกอบธุรกิจและการสูญเสียรายได ้ (Business Interruption) รวมถึงการประกนั
ความเสียหายที่เกิดกบับุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย  

2.3 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ  

โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนทุกโครงการได้มีการบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ  
โดยเลือกสถานท่ีตั้ งโครงการท่ีมีความเส่ียงและมีการจัดการที่เหมาะสม ประกอบกบัการออกแบบ
โครงการใหร้องรับภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

โครงการน ้างึม 2 ตั้งอยูบ่นแผ่นเปลือกโลกท่ีมีประวติัการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดไม่เกิน 5.8 ริคเตอร์สเกล 
ในขณะท่ีโครงการน ้ างึม 2 ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวได้ถึง  
8 ริคเตอร์สเกล นอกจากน้ียงัมีระบบป้องกนัน ้าลน้เข่ือนดว้ยการติดตั้งช่องทางระบายน ้าลน้ (Spillway) 
ขนาด 3 ช่องทาง แต่ละช่องทางมีขนาดกวา้ง 15 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายน ้ าไดสู้งสุดเท่ากบั 
6,545 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที   
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โครงการไซยะบุรีไดมี้การศึกษาและออกแบบเพิ่มความแข็งแรงเพื่อรองรับแผ่นดินไหวท่ีอาจเกิดข้ึน
โดยท าการเพิ่มปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตและเพิ่มขนาดเหล็กของประตูระบายน ้า อีกทั้งยงัมีระบบ
ประตูระบายน ้าลน้ 7 ช่องทาง ขนาดกวา้ง 19 เมตร สูง 23 เมตร และ ประตูระบายน ้าระดบัต ่าส าหรับตะกอน 
4 ช่องทาง ขนาดกวา้ง 12 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายน ้ าไดสู้งสุดถึง 47,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
เพื่อป้องกันน ้ าท่วมโรงไฟฟ้า ดังนั้ น จึงเช่ือมั่นได้ว่าความแข็งแรงของโครงสร้างสามารถรองรับ 
ภยัธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและช่องทางระบายน ้ าท่ีไดจ้ัดเตรียมไวมี้ศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับ
ปริมาณน ้ าลน้ไดสู้งสุดตามมาตรฐานการออกแบบโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า  อย่างไรก็ดี ในปี 2561 เป็นปีที่มี
ปริมาณน ้ ามาก ระบบการพยากรณ์คาดการปริมาณน ้าท่ีโครงการไดอ้อกแบบติดตั้งโดยท่ีปรึกษา CNR 
จากฝร่ังเศส สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามแสดงผลสถานการณ์ปริมาณ 
การไหลของน ้ า ตั้ งแต่เ ร่ิมกักเก็บน ้ าจนกระทั่งถึงระดับน ้ าท่ีพร้อมจะท าการทดสอบเดินเคร่ือง  
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้แก่ BIC1 และ BIC2 ตั้ งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซ่ึงเป็นบริเวณที่ราบลุ่มและมีความเส่ียงดา้นอุทกภยั นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดก้่อสร้างเขื่อนคอนกรีต
ลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงสูงกว่าระดบัอุทกภยัคร้ังใหญ่ 
ท่ีเกิดข้ึนจึงท าใหม้ัน่ใจไดว้่าจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัอีก  

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีเขา้ไปลงทุนท าสัญญาประกนัภยัเพื่อคุ ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
ต่อสินทรัพยท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property 
Damage) การหยดุชะงกัของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหาย
ที่เกิดกบับุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย  

2.4 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท าให้มีความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ ส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและชุมชนบริเวณโดยรอบ โครงการ  
โครงการทั้ งหมดท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน  
ของพนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบโครงการ จึงก  าหนดมาตรการป้องกนัอนัตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
ทั้งในพื้นท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ โดยโครงการไฟฟ้าที่เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้มีการก  าหนด
นโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมทั้งจัดส่งพนักงานเขา้รับการอบรมในเร่ืองดงักล่าว  
มีระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี 
ยงัไดน้ าระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001:2017 / ISO 14001 : 
2015) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภยัและให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมทั้งภายในโครงการและบริเวณ
โดยรอบโครงการ 

โครงการไซยะบุรีซ่ึงเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ  
ด้านส่ิงแวดล้อมและชุมชนอย่างมาก โดยมีการออกแบบก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกันและลดผลกระทบทั้ งทางด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม  
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และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะตลิ่ง
และการรักษาคุณภาพน ้าดว้ย และในดา้นความปลอดภยัไดอ้อกแบบการก่อสร้างประตูระบายน ้าลน้และ
ประตูระบายตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับแผ่นดินไหวและภยัธรรมชาติอยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ี 
ผูรั้บเหมา มีมาตรการจัดอบรมเร่ืองความปลอดภยัให้กบัพนักงานก่อนเขา้ปฏิบติังานในพื้นท่ีก่อสร้าง  
มีการส่ือสารวิธีการปฏิบติักรณีเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการบริหารจัดการคุณภาพน ้ าด่ืม 
และน ้ าส าหรับใชใ้นการก่อสร้าง เป็นตน้ นอกจากน้ีมีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเร่ือง
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มกบัผูรั้บเหมาอย่างสม ่าเสมอ ในปี 2561 บริษทัไม่ไดรั้บ
รายงานการเกิดอุบติัเหตุขั้นร้ายแรงของพนักงาน หรือเหตุการณ์ที่ท  าให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโครงการ รวมทั้งโครงการไซยะบุรีที่อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงไดจ้ัดเตรียมบา้น
จดัสรรใหม่ พร้อมทั้งดูแลโยกยา้ยราษฎรทั้งหมดเป็นท่ีเรียบร้อย ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการด าเนินการถางป่าและ
ก าจัดเศษวชัพืช เพื่อไม่ให้เกิดเศษวชัพืชและวสัดุคงเหลือท่ีอาจท าให้เกิดเป็นขยะลอยน ้ าหรืออาจท าให้ 
น ้าเน่าเสีย   

3. ความเส่ียงทางการเงิน 

3.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 

บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ดังนั้ น สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นส่ิงส าคัญ เพื่อให้ 
การด าเนินงานของโครงการระหว่างก่อสร้างไม่หยดุชะงกัและสามารถรองรับการพฒันาโครงการใหม่ๆ
ต่อไปได ้นอกจากนั้น บริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยแ์ละหุ้นกูจ้  านวนมาก เน่ืองจากการ
ก่อสร้างโครงการจ าเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเร่ิมต้นค่อนข้างสูง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   
งบการเงินรวมของบริษทัแสดงเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกูร้วม จ านวน 29,681 ลา้นบาท สัญญาเงินกูย้มื
เหล่าน้ีมีเง่ือนไขการกูย้มืที่รัดกุม โดยเฉพาะการด ารงอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
ปันผล ตามรายละเอียด ในหัวขอ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 20 
และขอ้ 21 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้ ซ่ึงหากบริษทัย่อยไม่สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของสัญญาเงินกูไ้ดจ้ะมีผลกระทบต่อเงินปันผลที่บริษทัจะไดรั้บ นอกจากน้ี ยงัมีขอ้ก  าหนดสิทธิ
ของหุน้กูโ้ดยเฉพาะการด ารงอตัราส่วนทางการเงินที่รัดกุมอีกดว้ย 

ส าหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้ นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว บริษัท 
ไดจ้ดัท าประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนบริหาร
สัญญาเงินกูย้ืมและประสานงานกบัธนาคารผูใ้ห้กูอ้ย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสในการผิดเง่ือนไขของ
สัญญาเงินกู ้ นอกจากนั้ น บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุนระยะสั้ นซ่ึงมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้ งจัดเตรียม 
วงเงินสินเช่ือและรักษาความสัมพนัธ์กบัธนาคารพาณิชยต่์างๆกรณีมีความตอ้งการใชเ้งินอีกดว้ย 

3.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีความเส่ียงที่งบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรม  
ของอตัราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาทส าหรับรายได้ 
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และรายจ่ายของ NN2 ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแมว้่า NN2 ไดบ้ริหารความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ในรูปแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) กล่าวคือ มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ และในขณะเดียวกนักมี็รายการที่ตอ้งช าระดว้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กต็าม  

ทั้ งน้ี NN2 ใช้การบัญชีส าหรับการป้องกันความเส่ียง  (Hedge Accounting) เพื่อป้องกันความเส่ียง 
จากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเน่ืองกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึง 
อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยก าหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการ  
ที่ มีการป้องกันความเ ส่ียง (Hedged Item) และเ งินกู ้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  
เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ดว้ยหลกัการของการบญัชีป้องกัน
ความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี่ยนได ้ โดยส่วนที่มีประสิทธิผล  (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
แทนการรับรู้โดยผ่านก าไรขาดทุนของบริษัท และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
เม่ือรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

3.3 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินกู ้ยืมจ านวน 29,681 
ล้านบาท ซ่ึงร้อยละ 46 ของเงินกู ้ยืมดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตัว ดังนั้ น หากอัตราดอกเบ้ีย 
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั กจ็ะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดว้ยการติดตาม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอย่างสม ่าเสมอ การบริหารสัดส่วนของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียแบบลอยตวัและแบบคงที่ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ การบริหารจดัการปรับปรุง
ตน้ทุนทางการเงินอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพิจารณาเขา้ท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเม่ือมีความเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมิไดมี้จุดประสงค์เพื่อการเก็งก  าไร 
แต่อยา่งใด 

4. ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

4.1 ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัที่ปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นล่าสุดของบริษทั เม่ือวนัที่28 ธันวาคม 2561 บริษทัมีผูถ้ือหุ้นใหญ่ คือ  
กลุ่มบริษทั ช.การช่าง ไดแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 27.22 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั 
(มหาชน) ร้อยละ 25.31 และบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 17.83 ถือหุน้
รวมกนัทั้งส้ินเป็นจ านวนร้อยละ 70.36 ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 50 ท  าให้กลุ่มผูถ้ือหุ้น
ใหญ่มีอ  านาจในการควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้กือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ  
หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ยกเวน้ เร่ืองที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับบริษัทก าหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน  4 ของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น ดังนั้ น ผู ้ถือหุ้นรายอื่น 
จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่เสนอได ้  
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อยา่งไรกต็าม บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อมมีจุดประสงค์ให้บริษัท  
ด าเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู ้ถือหุ้นทุกฝ่ายในระยะยาว ส าหรับกรณี
รายการท่ีเกี่ยวโยงกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่นั้นการอนุมติัรายการจะตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละขอ้กฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้ง โดยตอ้งไดรั้บอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ้นแลว้แต่กรณี โดยผูถ้ือหุ้น 
ที่มีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นไม่สามารถออกเสียงได ้ อีกทั้ง บริษทัทั้งสามแห่งลว้นเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยจึ์งตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและการท ารายการ
ระหว่างกนัเช่นเดียวกนั นอกจากนั้น คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงเป็น 
ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นกลาง ท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบริษทัใหค้วามส าคญัในเร่ืองการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหมี้ความเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 

4.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 

บริษทัถือหุน้ใน SEAN คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ และถือหุน้ใน BIC  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ แม้จะถือได้ว่าบริษัทมีสิทธิออกเสียง 
ในท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเกินกึ่ งหน่ึงก็ตาม แต่บริษัทก็ยงัไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงได้ทั้ งหมด 
เน่ืองจากการท ารายการบางประเภทจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู ้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า  
3 ใน 4 ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซ้ือหรือรับโอนกิจการอื่น  
การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการและผู ้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัทตลอดจนกลไกในการก ากับและควบคุม  
จะเห็นไดว้่าบริษทัสามารถควบคุมเสียงขา้งมากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ือหุ้นได้ 
ถึงแม้ว่าในการท ารายการที่ส าคัญบางรายการจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู ้ถือหุ้นกลุ่มอื่น   
ทั้งจากในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นก็ตาม บริษทัเช่ือว่าหากเป็นการอนุมติัรายการ 
ที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจแลว้กจ็ะไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากผูถ้ือหุน้กลุ่มอื่น 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1  ลักษณะทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1.1    เงินลงทุน      

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี
วิธีราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย 
เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) 

ถือหุน้ใน บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม2 จ  ากดั
(NN2) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ซ่ึง 
NN2 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า  

6,606.75 
  

56 8,971.97  
 

บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

2,705.00 65 2,173.31 
 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
(BKC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 234.25  100    527.06 
  

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 
จ  ากดั (CRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 291.75  30    107.55  

บริษทั นครราชสีมา  
โซล่าร์ จ  ากดั (NRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 221.50  30      85.39  

บริษทั ซีเคพี โซลา่ร์ 
จ  ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 20.00  100 5.75 
  

บริษทั อพอลโล ่พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100           0.25  

บริษทั วิส โซลิส จ ากดั  พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100 0.25  

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100 0.25  

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
 

1.00  100 0.25 
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4.1.2  สินทรัพย์ถาวรหลัก    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพยถ์าวรหลักที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี    

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน    

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

NN2 สปป.ลาว 21,096.27 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

 
4.1.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ล าดบั รายการ มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้นบาท) 1 

1 ที่ดิน                  261.09  

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์                  562.61  

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration               8,485.03  

4 อาคาร 1.38 

5 ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 67.51 

6 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส านกังาน 65.13 

7 ยานพาหนะ 24.73  

8 สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 15.92 

 รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,483.40 
 

                                                             
1 มูลค่าสุทธิ  คือมูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ทั้งน้ี รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษทัย่อยตามที่ได้แสดงไวข้า้งตน้สามารถ
แสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภทของสินทรัพยแ์ละจ าแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี  

1)   ที่ดิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าตามบญัชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ต าบลคลองจิก อ  าเภอบางปะอิน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

     159.33 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

 จงัหวดัปทุมธานี   5.77 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BKC อ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา  
(จ านวน 547 แปลง) 

95.99 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้
(ที่ดินจ านวน 205 แปลง พื้นท่ี
ประมาณ 180 ไร่)  

รวม 261.09  
 

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยต์าม 
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BKC จงัหวดันครราชสีมา 562.61 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม 562.61   
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3) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 8,485.03 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม  8,485.03   
 

4)   อาคาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษัท 
และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1.38 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 1.38   

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าตามงบการเงินรวม
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 40.56 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
NN2 เลขที่ 215  ถนนลา้นชา้ง  

บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี  
เขตก าแพงนคร  
แขวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว 

26.72 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC กรุงเทพฯ 0.23 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 67.51  
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6) อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 16.15 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร - เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

NN2 สปป. ลาว 45.22 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BKC กรุงเทพมหานคร 1.85 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
และกรุงเทพมหานคร 

1.91 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 65.13   
 

7) ยานพาหนะ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร  0.93 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร 3.36 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

NN2 สปป. ลาว 20.44 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา - เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 24.73   
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ท่ี 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  หนา้ 42 

 

8) สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างตามงบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 0.06 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  15.86 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 15.92   

 

4.1.3    สัญญาเช่าระยะยาว      

บริษทัและบริษทัยอ่ย ท าสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอาย ุ3 ปีข้ึนไป เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจมีสาระส าคญัดงัน้ี 

ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พ้ืนท่ี อายสุัญญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 
จ  ากดั (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและใหบ้ริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวกอาคารส านกังาน 
วิริยะถาวร ชั้น CH 

642.5 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 ก.ย. 60 31 ส.ค. 63 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 
จ  ากดั (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและใหบ้ริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 20 

468.92 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 มิ.ย. 60 31 พ.ค. 63 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 
จ  ากดั (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและใหบ้ริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 18 

479.43 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 เม.ย. 60 31 มี.ค. 63 

NN2 กรมทรัพยสิ์น
กระทรวงการเงิน 
สปป. ลาว 

สัญญาเช่าสถานท่ีท าการส านกังาน   2,106 ตารางเมตร 25 ปี  1 ม.ค. 52 31 ธ.ค. 76 

BIC บริษทั ช.การช่าง 
จ  ากดั (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและใหบ้ริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร ชั้นท่ี 17 

140.91 ตารางเมตร 1 ปี 1 มี.ค. 61 28 ก.พ. 62 
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ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พ้ืนท่ี อายสุัญญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ีเพ่ือวตัถุประสงค์
ในการกอ่สร้าง ขยาย ใชง้าน  
การบริการรักษา และซ่อมบ ารุง
ระบบท่อ (แนวท่อกา๊ซธรรมชาติ) 

1 ไร่ 3 งาน 12.5 ตารางวา 3 ปี 1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 62 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC)  

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี AQMs 
 
 

96 ตารางเมตร 3 ปี 1 ม.ค.61   31 ธ.ค. 63 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี (ปักเสาไฟฟ้า 
115 kv. , 22 kv. 10-1-33.94  ไร่  
และ วางท่อไอน ้า 0-0-50.25 ไร่) 

10 ไร่ 1 งาน 84.19 
ตารางวา 

3 ปี 1 ม.ค. 61 31 ธ.ค. 63 

BIC การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

สัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือกจิการกา๊ซ 
หรือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

17,925 ตารางเมตร 3 ปี 1 มิ.ย. 61 31 พ.ค. 64 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือวางระบบ
สายไฟฟ้าใตดิ้น 115 กโิลโวลต ์

10 ไร่ 3 งาน 50 ตาราง
วา 

3 ปี 1 พ.ค. 60 31 ธ.ค. 62 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ีเพ่ือวาง
ระบบสายไฟฟ้า 22 กโิลโวลต ์

4 ไร่ 1 งาน 52.50 
ตารางวา 

3 ปี 1 มิ.ย. 60 31 ธ.ค. 62 

 
4.1.4  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวดัมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์นั้ น  ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการด าเนินการผลิต 
และจ าหน่ายไฟฟ้าณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่า 9,766.71 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทั 4,282.49 ลา้นบาท และส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 5,484.22 ลา้นบาท โดยบริษทัคิดค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใช้วิ ธี เส้น ตรงตามอายุสัญญาให้ สิท ธิด า เนินการผลิตและจ าหน่ ายไฟฟ้าที่ เหลื ออยู่  
ของบริษทัย่อย นับจากวนัที่บริษทัมีอ  านาจควบคุมบริษัทย่อย หรือนับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์ กรณีท่ีบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยก่อนเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยอยู่ระหว่าง  
10 ถึง 27 ปี 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ท่ี 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  หนา้ 44 

 

4.1.5  สัญญาที่เก่ียวข้อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสัญญาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี  

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้า น ้างึม 2 

NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า กบัรัฐบาล สปป.ลาว ในวนัที่ 14 มิถุนายน 2549 
ระยะเวลาทั้งส้ิน 25 ปี นับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยสัญญาสัมปทานได้ให้สิทธิต่างๆ  
แก่ NN2 เช่น สิทธิในการครอบครอง ใช ้และจัดหาผลประโยชน์จากโครงการ  สิทธิในการผนัน ้ า 
สร้างเข่ือน และใชน้ ้ า ส าหรับน ้าในแม่น ้างึม ณ พื้นท่ีโครงการ สิทธิในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าอื่น
ที่สนบัสนุนการพฒันาโครงการ เป็นตน้ 

ทั้ งน้ี NN2 มีหน้าที่ในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)ให้กับรัฐบาล สปป.ลาว  
และน าส่งภาษีเงินไดต้ามอตัราที่ตกลงกนัในสัญญาสัมปทาน 

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

   ในวนัที่ 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมัติใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BIC1 และ BIC2 ส าหรับระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้กบั กฟผ. เม่ือวนัที่ 28 มิถุนายน 2556 ส าหรับ BIC1 และ 29 มิถุนายน 
2560 ส าหรับ BIC2 

   ในวนัที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BKC ส าหรับระยะเวลา 10 ปี  นับจากวันท่ี เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2555 

4.2     นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1. ส าหรับโครงการที่เป็นการพฒันาโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้ (Green Field) บริษทัจะลงทุนในโครงการ 
ที่คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ ( IRR) ร้อยละ 10-15 รวมทั้ งโครงการท่ีให้
ผลตอบแทนทางการเงินอื่นซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

ส าหรับการลงทุนในโครงการอื่นท่ีบริษทัซ้ือมาจากผูท่ี้พฒันาโครงการ (Brown Field) ผลตอบแทน
จากการลงทุนดงักล่าวท่ีบริษทัจะไดรั้บนั้ นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ ทั้งน้ี  
ข้ึนอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษัทซ้ือมาเป็นปัจจัยส าคัญ โดยการลงทุนของบริษัทท่ีผ่านมา 
จะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7-10  

2. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้และมีคู่สัญญาท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
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3. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาการจัดหาเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เรียบร้อยแลว้ อีกทั้งการจัดหาเช้ือเพลิงดงักล่าวจะตอ้งจดัหาไดอ้ยา่งเพียงพอส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ตลอดอายสุัญญาของโครงการดว้ย 

4. บริษทัจะลงทุนในโครงการที่สามารถจดัหาอุปกรณ์หลกัและอะไหล่ต่างๆ ไดใ้นอตัราตน้ทุนที่สมเหตุสมผล 
และสามารถจดัใหมี้การบ ารุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

5. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

6. บริษทัจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการดว้ยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสม
กบัศกัยภาพของบริษทั 

7. ในกรณีที่เป็นโครงการที่บริษทัจะตอ้งร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอื่น บริษทัจะเลือกลงทุนในโครงการ 
ที่มีศกัยภาพ และผูร่้วมลงทุนในโครงการดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งกนั 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตาม
สัดส่วนการถือหุ้นและตามขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) โดยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัมีหนา้ท่ีออก
เสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
ของบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงบริษทัไดก้  าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอย่างชดัเจน และ
ตวัแทนเหล่านั้ นจะตอ้งมารายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัเหล่านั้ นทุกเดือน เพื่อให้บริษัท
สามารถติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการท่ีบริษัทได้ลงทุนไปแลว้อย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี 
บริษทัไดก้  าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดย
คณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งสามารถใชดุ้ลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมไดใ้นเร่ืองการบริหารจดัการทัว่ไป แต่ในกรณีเร่ืองส าคญัคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจของ
ตนมิได ้จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัเสียก่อน 
โดยเร่ืองส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ยตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกนั การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยตามประกาศ
การไดม้าจ าหน่ายไป การกระท าใดๆ ที่ท  าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษทัย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลง 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย และการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมิได้เป็นคู่ความหรือมีข้อพิพาททางกฎหมาย 
หรือมีคดีความที่มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายหรือมีผลกระทบทางด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญทั้ งท่ีสามารถและไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

(1)   ข้อมูลของบริษัท 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน)  
ช่ือภำษำอังกฤษ CK Power Public Company Limited  
ช่ือย่อในกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ “CKP” 

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถื อหุ้นในบริษัทอื่น  (“Holding 
Company”)  ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ ทั้ งในและต่างประเทศ และให้บริการงานที่ปรึกษา
และบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์ 02-691-9720-34  
โทรสาร 02-691-9723 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 9,240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท  
เรียกช าระแลว้ 7,370,000,000 หุน้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 7,370,000,000 บาท 

ขอ้จ ากดัการถือหุน้ต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อย (% Free Float)  ร้อยละ 27.729  
เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 
คณะกรรมการบริษทั directors@ckpower.co.th 
เลขานุการบริษทั compliance@ckpower.co.th 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ ir@ckpower.co.th 
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(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เซำท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ SEAN 

ประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า 
เลขทะเบียนบริษทั 0105547063036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 660,675,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระแลว้เตม็จ านวนแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 6,606,750,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั  ร้อยละ 56 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ไฟฟ้ำน ้ำงึม 2 จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ NN2 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า เมืองไซสมบูน นครหลวงเวียงจนัทน์  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 880,900,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 8,809,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คิดเป็นถือโดยบริษทัร้อยละ 42 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BIC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าจากโครงการไฟฟ้า 
ระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105552021486 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองจิก อ  าเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 270,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 2,705,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 65  
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บำงเขนชัย จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Bangkhenchai Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BKC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105541054485 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 190 หมู่ 9 ต  าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,342,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 234,250,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Xayaburi Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ XPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า ล าน ้าโขง บา้นหว้ยไทร เมืองไซยะบุรี  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,686,100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95.22 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 25,577,069,000 บาท 
(ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 37.5 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เชียงรำย โซล่ำร์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Chiang Rai Solar Company Limited 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553149036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 249-250 หมู่ที่ 6 ต  าบลท่าขา้วเปลือก อ  าเภอแม่จนั  

จงัหวดัเชียงราย 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,917,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95.01 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 277,212,500 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30  
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ ำกัด 

ช่ือภำษำอังกฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited 
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553011344 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 90-91 ต  าบลตะเคียน อ  าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,215,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 85.06 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 188,425,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30  

 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ซีเคพี โซล่ำร์ จ ำกัด 

ช่ือภำษำอังกฤษ CKP Solar Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556138728 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 28.75 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,750,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 

 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เฮลิออส พำวเวอร์ จ ำกัด 

ช่ือภำษำอังกฤษ Helios Power Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152585 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พำวเวอร์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Apollo Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152534 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท โซเล่ พำวเวอร์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Sole Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152577 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท วิส โซลิส จ ำกัด 

ช่ือภำษำอังกฤษ Vis Solis Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152526 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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(3) บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 02-009-9000 
โทรสาร : 02-009-9991 

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

 6.2 ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ไม่พบขอ้มูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามัญ
จ านวน 9,240,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เรียกช าระแลว้ 7,370,000,000 บาท  

(2) บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอื่นนอกจากหุน้สามญั  

 7.2 ผู้ถือหุ้น  

 7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 (ก)  รายช่ือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน 
ผูถ้ือหุน้คร้ังล่าสุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2,006,275,478 27.222 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 1,865,644,429 25.314 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,314,234,013 17.832 
4 PT SOLE COMPANY LIMITED 137,252,930 1.862 
5 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 123,985,692 1.682 
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  100,378,800 1.362 
7 นางสาวชเวศรา พรพิบูลย ์ 100,000,000 1.357 
8 นายมิน เธียรวร 53,000,000 0.719 
9 นายสมบติั พานิชชีวะ 52,000,000 0.706 

10 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก 46,423,890 0.630 
รวม 5,799,195,232 78.686 

 สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float) 

 ขอ้มูลผูถ้ือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 
ปรากฏสัดส่วนผูถ้ือหุ้นสามญัรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 27.729 ของหุน้ที่ออก
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
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 การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

รายช่ือผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 มีกรรมการและผูบ้ริหารถือหุ้นบริษทัจ านวน 4 คน  
ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละของ 

จ านวนหุน้ทั้งหมด 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 
(โดยคู่สมรส) 

ประธานกรรมการบริหาร 2,000,000 0.027 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล  
 

ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

2,680 0.000 

นายประเวศ อิงคดาภา 
(โดยตนเองและคู่สมรส) 

กรรมการตรวจสอบ 450,000 0.006 

ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์  รองกรรมการผูจ้ดัการ  
งานวิศวกรรม 

125,000 0.002 

รวม 3,917,680 0.053 

หมายเหตุ :  กรรมการและผู ้บ ริหารอ่ืนรวมถึงคู่สมรสและบุตรซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
หรือผูบ้ริหารดงักล่าวไม่มีการถือครองหุน้บริษทั 

(ข) กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือ
การด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

   ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2,006,275,478 27.222 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 1,865,644,429 25.314 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,314,234,013 17.832 

รวม 5,186,153,920 70.368 

หมายเหตุ :  
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุ้น 10 ล  าดบัแรก ณ วนัที่ 28 สิงหาคม 2561  

ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั มหาศิริ สยาม จ ากดั  280,012,365   16.531  
2 บริษทั ช.การช่าง โฮลด้ิง จ ากดั  171,396,530   10.119  
3 บริษทั ซีเค.ออฟฟิช ทาวเวอร์ จ ากดั  86,048,212   5.080  
4 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั  56,672,419   3.346  
5 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  38,950,000   2.299  
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE 

LIMITED 
 31,252,900   1.845  

7 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - 
Client Account 

 29,669,300   1.752  

8 กองทุนเปิด กรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล  17,875,900   1.055  
9 บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  15,545,200   0.918  

10 นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย ์  15,383,225   0.908  
รวม  742,806,051   43.852  

- บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุน้ 10 ล  าดบัแรก ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2561  
ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั มิตชุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,036,500,000   25.978  
2 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  774,077,400   19.400  
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  769,777,100   19.293  
4 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั  174,703,639   4.379  
5 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  141,136,600   3.537  
6 นายมิน เธียรวร  72,100,000   1.807  
7 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P  65,742,100   1.648  
8 STATE STREET EUROPE LIMITED  63,304,854   1.587  
9 กองทุนเปิด ธนชาตหุน้ปันผล  42,573,600   1.067 

10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE 
LIMITED 

 41,298,100   1.035  

รวม  3,181,213,393   79.730  

- บริษัท ทางด่ วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน) มี ผู ้ถื อหุ้น  10 ล  าดับแรก  
ณ วนัที่ 5 กนัยายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  4,712,121,829   30.828  
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  1,256,259,584   8.219  
3 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  1,047,025,175   6.850  
4 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั  936,724,269   6.128  
5 นายวิชยั วชิรพงศ ์  351,694,457   2.301  
6 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  303,448,709   1.985  
7 STATE STREET EUROPE LIMITED  288,654,719   1.889  
8 ส านกังานประกนัสังคม  287,069,500   1.878  

9 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE 
LIMITED 

 257,092,374   1.682  

10 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว  200,619,700   1.313  
รวม  9,640,710,316   63.073  

7.2.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบธุรกิจหลัก 

 (ก) บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SouthEast Asia Energy Limited) (“SEAN”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 369,977,999 56.000 
2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 220,225,000 33.333 
3 บริษทั พีที  จ  ากดัผูเ้ดียว2  35,236,000 5.333 
4 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั3 35,236.000 5.333 
5 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 660,675,000 100.00 

หมายเหตุ :  1   ขอ้มูล ณ วนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ี ในปี 2561 SEAN ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
  2   จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
  3  จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส) 

(ข) บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั (Nam Ngum 2 Power Company Limited) (“NN2”) 

   ล  าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  660,675,000 75.000 
2 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 2 220,225,000 25.000 

รวม 880,900,000 100.000 

หมายเหตุ :  1      ขอ้มูล ณ วนัประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังที่  2/2561 ว ันที่  16 พฤศจิกายน 2561 ท ั้ งน้ี ในปี  2561 NN2 ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
การถือหุ้น 

          2    จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษทัยอ่ยของรัฐวิสาหกจิไฟฟ้าลาว 
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(ค) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (Bangpa-in Cogeneration Limited) (“BIC”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 175,824,998 65.000 
2 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 67,625,001 25.000 
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21,640,000 8.000 
4 นางนภาพร ภู่วุฒิกุล 5,410,000 2.000 
5 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 270,500,000 100.000 

หมายเหตุ :  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 วนัที่ 22 มีนาคม 2561 ทั้งน้ี ในปี 2561 BIC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น             

(ง) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (Bangkhenchai Company Limited) (“BKC”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 
     1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,342,498 100.000 
     2 นายณรงค ์แสงสุริยะ 1 0.000 
     3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 

รวม 2,342,500 100.000 

หมายเหตุ :   1  ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 วนัที่ 15 มีนาคม 2561 ท ั้งน้ี ในปี 2561 BKC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(จ) บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั (CKP Solar Limited) (“CKP Solar”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1 สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 199,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 200,000 100.000 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั CKP Solar  ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ 
         1    ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 ท ั้งน้ี ในปี 2561 CKP Solar  มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ฉ) บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั (Helios Power Limited) (“Helios”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั Helios ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ 
        1       ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 ท ั้งน้ี ในปี 2561 Helios มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
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(ช) บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั (Apollo Power Limited) (“Apollo”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั Apollo ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ 
             1    ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 ท ั้งน้ี ในปี 2561 Apollo  มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ซ) บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั (Sole Power Limited) (“Sole”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั Sole ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ  
         1  ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 ท ั้งน้ี ในปี 2561 Sole มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ฌ) บริษทั วิส โซลิส จ ากดั (Vis Solis Limited) (“Vis Solis”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :  ณ  ปัจจุบนั Vis Solis  ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ  
      1   ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 ท ั้งน้ี ในปี 2561 Vis Solis  มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
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 7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไม่มีข้อตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเร่ือง 
ที่มีผลกระทบต่อการออกหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทั    

 7.3 การออกหลักทรัพย์ 

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษทัออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CKP-W1) ชนิดระบุช่ือผูถ้ือและเปลี่ยนมือได ้
จ านวน 1,870 ล้านหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจอง 
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ซ่ึงมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุน้ โดย CKP-W1 
มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย (ส้ินสุดวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563) โดย CKP-W1 เร่ิมซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เป็นตน้มา 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ CKP-W1 เป็นหุน้สามญัแต่อยา่งใด 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้ งน้ี  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน  
ความจ าเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ ปัจจัยและ  
ความ เหมาะสมอื่ นๆ ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการมีมติ เห็ นชอบให้ จ่ ายเงินปันผล 
ประจ าปีแลว้ จะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมติัต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการมีอ  านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือเห็นว่าบริษทัมีก  าไรและ
กระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบ
ในวาระการประชุมคร้ังต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ้นหลงัตั้งแต่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2556   

ผลการด าเนินงานทีร่ายงานในงบการเงินเฉพาะกจิการ
ประจ าปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561* 

ก  าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.03 0.04 0.05 0.15 0.04 0.03 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) - 0.0200 0.0223 0.0600 0.0225 0.0280 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) - 110.00 164.35 442.20 165.83 206.36 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก  าไรสุทธิส าหรับปี (ร้อยละ)** - 51.34 51.16 40.37 57.89 85.69 
หมายเหตุ    *    เป็นวาระเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 23 เมษายน 2562 ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผล  
 ดงักล่าว ยงัไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะไดรั้บอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
 **    ค านวณจากจ านวนเงินปันผลจ่ายหารดว้ยก  าไรสุทธิที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทัประจ าปีนั้น  
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
ของแต่ละบริษัทย่อย หลังหักภาษี เงินได้นิ ติบุคคล ทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด  
และภาระผูกพนัตามสัญญาเงินกู ้ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัย่อยจะข้ึนอยู่กบั 
กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน ปัจจยัและความเหมาะสมอื่นๆ  
โดยคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้น
ของบริษัทนั้ นๆ อนุมัติในแต่ละปี เช่นกัน  เว ้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอ  านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือเห็นว่าบริษัทมีก  าไร  
และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และใหร้ายงานให้ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของ
บริษทันั้นๆ รับทราบในวาระการประชุมคร้ังต่อไป ทั้งน้ี ภายหลงัการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อย (แลว้แต่กรณี)  
มติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ส าหรับการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั (ส าหรับการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลประจ าปี ) แล้วแต่กรณี  บริษัทย่อยจึงจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ้น 
ตามที่ไดรั้บอนุมติัได ้ 
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 8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเส่ียง) และคณะผูบ้ริหาร  

  

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานบริหารองคก์ร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานวางแผนธุรกจิ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานวิศวกรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานการเงินและบญัชี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานควบคุมและ

ก ากบัดูแลธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการ 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานส านักกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
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8.1 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการมีอ  านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัท 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม  
ผูถ้ือหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
และผูถ้ือหุน้ โดยจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารที่ชดัเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู้และ
ประสบการณ์สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษทัมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการ 
ทั้งคณะ) แบ่งเป็น  

- กรรมการที่เป็นผู ้บริหาร 5 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นกรรมการผู ้จัดการ 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งคณะ  

- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ)  
คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งคณะ  

ทั้งน้ีการจดัโครงการสร้างกรรมการดงักล่าว ท าใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถ
ตรวจสอบไดร้ะหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการและจ านวนคร้ังเขา้ประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 
ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
6/7 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

7/7 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

4/5 

ดร. จอน วงศ์สวรรค์3 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

0/0 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการ 

7/7 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการอิสระ 

7/7 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

7/7 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 
นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

7/7 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 

7/7 

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 7/7 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการ 6/7 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 

กรรมการ 
6/7 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบริษทั 

7/7 

หมายเหตุ:     รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  
1 จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด  
2 นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ พน้จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2561 
3 ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 7/2561  มีมติอนุมตัิแต่งต ั้ง ดร.จอน วงศ์สวรรค์ เขา้รับต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ ทดแทนต าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วนัที่ 24 ธนัวาคม 2561 
     

ทั้ งน้ี  ในการประชุมคณะกรรมการก าหนดให้ผู ้บริหารระดับสูงท่ี เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง  
เพื่อน าเสนอขอ้มูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ภาพรวมแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการ 

ในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นส าคัญอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบ 

การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด  ซ่ึ งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิ จารณาก าหนดนโยบาย 

การบริหารงานและกลยทุธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษทัและบริษทัยอ่ยนั้น  ๆ ต่อไป 

8.1.2 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท 

1.  นายธนวัฒน์  ตรีวิศวเวทย์ และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือช่ือร่วมกัน  
และประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ 

2.     นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์หรือ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ
ร่วมกบั นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 65 

8.1.3 กรรมการอิสระ 

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้ งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้ งหมด  
และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ งกรรมการอิสระของบริษัทจะค านึงถึง
ขอ้ก  าหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบบัที่ไดมี้การแกไ้ข ตลอดจนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัว่าดว้ยคุณสมบติั
ของคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดก้  าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระดงัน้ี 

1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี โดยใหน้ับรวม
หุน้ที่ถือโดยผูเ้กี่ยวขอ้งดว้ย 

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
ล าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท เว ้นแต่จะได้พ้น 
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของ 
ผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  
2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย ้ง 
ในลกัษณะที่จะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู ้บริหาร  
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

5 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  หรือผูถ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่  นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้ง
สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้ง
ค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ  ที่จะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามที่พึงจะเป็น 

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้น 
ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทั 
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บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด  ๆซ่ึงรวมถึงการใหก้ารบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษัทใหญ่  
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบับริษทั หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 
ที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนก าหนดทั้ งส้ิน 4 คน จากกรรมการทั้ งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนทั้ งหมด)  
โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ 
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ดร.จอน วงศส์วรรค์2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 

1 นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ พน้จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2561 
2 ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 7/2561  มีมติอนุมตัิแต่งต ั้ง ดร.จอน วงศส์วรรค ์เขา้รับต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ ทดแทนต าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วนัที่ 24 ธนัวาคม 2561 

ทั้งน้ี บริษทัมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี 2561 และกรรมการอิสระดงัมีรายช่ือขา้งตน้ทั้งหมด
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการใหบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั 

8.1.4 ประธานกรรมการ 

บริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และตอ้งเป็น
กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้าน 
ความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า โดยบริษัท 
ได้แบ่ งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู ้บริหารอย่างชัดเจน  
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และมีการถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการท าหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย 
และก ากับดูแลการด าเนินงานของผู ้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู ้บริหารท าหน้าที่บริหารงาน 
ของบริษทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก  าหนด โดย ดร. ทนง  พิทยะ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 
และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษทั เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงเป็นท่ีเช่ือมั่นว่าจะสามารถ 
น าพาบริษทัไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจได ้

8.1.5 การแต่งต้ัง การลาออก และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด รวมถึงไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก  าหนด กล่าวคือกรรมการตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งหมด  
ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ตอ้งออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เป็นผูเ้ลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมคร้ังถดัไปดว้ยคะแนนเสียง  
3 ใน 4 ของกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ 
ไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการ
ที่ด  ารงต าแหน่งนานที่สุดออกจากต าแหน่งในอตัรา  1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และเม่ือครบวาระ
ด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งไดอ้ีกตามมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

8.1.6 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ของบริษัท ดงัน้ี  

1. จัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทโดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทัและหนังสือ 
นดัประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าดว้ย
ระยะเวลาไม่นอ้ยไปกว่าระยะเวลาที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรต้องเป็นการประชุม 
เต็มคณะเม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่ มีนัยส าคัญ ซ่ึงรายการที่ มีนัยส าคัญ 
หมายรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคัญ 
ต่อบริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นที่ส าคญั การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมติั 
เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์การก าหนดระดบัอ  านาจด าเนินการ 
และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของบริษทั เป็นตน้ 
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3. จดัใหมี้ระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแล
ให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ท  าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง  
มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. จดัใหมี้การท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษทัใหมี้ความถูกตอ้ง เพื่อแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในรอบบญัชีที่ผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้ง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ก่อนท่ีจะน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมและ
ก ากับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน และ
งบประมาณที่ก  าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก  ากับดูแลให้บริษัท  
บริษัทย่อย และบริษทัร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายต่าง  ๆที่เกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน 
การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่น  ๆที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่เขา้ไปลงทุนกบับริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 
ไดแ้ก่  
7.1 ปฏิบติัหนา้ที่ตามขอบเขตหนา้ที่และความรับผิดชอบซ่ึงไดก้  าหนดไวส้ าหรับกรรมการที่ไดรั้บ

มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อย
ตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยนั้น 

7.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่มีนัยส าคญัแก่บริษทั 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

7.4 กรณีที่บริษทัยอ่ยท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน
หรือท ารายการส าคัญอื่นใด คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใด 
ท่ีได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ หรือผู ้บริหาร 
ในบริษทัยอ่ยมีหนา้ที่ก  ากบัดูแลให้บริษทัย่อยปฏิบติัตามกลไกก ากบัดูแลเกี่ยวกบัรายการกบั
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้งรายการท่ีส าคญัซ่ึงบริษัท
ก าหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัย่อยท านองเดียวกบัการท ารายการ 
ในหลกัเกณฑ์ ลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัที่บริษทั ตอ้งไดรั้บมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัหรือทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณี 
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8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู ้บริหาร  
ในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม รวมถึงก  าหนด
ใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการที่ บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย  
หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการก ากับดูแลบริษทัย่อยตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

9. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ  านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู ้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู ้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ ์ 
และประกาศของคณะกรรมก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหส้ามารถพิจารณาและอนุมติัรายการที่อาจมีความขดัแยง้
มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย ้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว ้นแต่ 
เป็นการอนุมติัรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้  

10. มอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด 
แทนไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคล
ดงักล่าวมีอ  านาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้ นๆ ได้เม่ือเห็นสมควร โดยการมอบอ านาจดงักล่าวจะไม่มีลกัษณะ 
เป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการ
ธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธี การ 
ตามที่ก  าหนดเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่ส าคญั 
ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

11. รายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สีย
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษทัย่อย ทั้ งน้ี ตามเกณฑ์เง่ือนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเน่ืองจาก 
การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้หรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญตามที่ก  าหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ เว ้นแต่กรรมการและผู ้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าที่ตน 
ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูล หรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 
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13. ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้ งท่ีได้มาจากการกระท า 
ตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่ มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือ 
บริษทัร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทน
หรือไม่กต็าม 

14. แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมดงักล่าว 

  8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

จากอ านาจตามกฎบตัรคณะกรรมการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท าหนา้ที่บริหาร
จดัการงานของบริษทัในดา้นต่าง  ๆจ  านวน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้ งส้ิน 5 คน  
โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 11/11 

นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 11/11 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 11/11 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 11/11 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

11/11 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามรายละเอียดหัวขอ้การก  ากบัดูแลกจิการ 
      1  จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด   

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน 
โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้2,3 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2/3 

ดร. จอน วงศส์วรรค์2,4 ประธานกรรมการตรวจสอบ 0/0 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล2 กรรมการตรวจสอบ 4/4 

นายประเวศ อิงคดาภา2 กรรมการตรวจสอบ 4/4 

หมายเหตุ  :   กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ 
เม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งต ั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามรายละเอียดหัวขอ้การก  ากบัดูแลกจิการ 
1 จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
2  เป็นกรรมการตรวจสอบผูท้ี่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  
3 นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ พน้จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่
วนัที่ 15 ตุลาคม 2561 

4 ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 7/2561  มีมติอนุมตัิแต่งต ั้ง ดร.จอน วงศส์วรรค ์เขา้รับต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนต าแหน่งเดิมที่วา่งลง ให้มีผลตั้งแตว่นัที่ 24 ธนัวาคม 2561  

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู ้บริหาร 1 คน  
รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

  หมายเหตุ :   กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งต ั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ตามรายละเอียดหัวขอ้การก  ากบัดูแลกจิการ 
1 จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด   
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(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย  
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู ้บริหาร 1 คน รวมทั้ งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและ
จ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ 

สรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 

4/4 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการ 

สรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 

4/4 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 

สรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 

4/4 

  หมายเหตุ :   กรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งต ั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อีก 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ตามรายละเอียดหัวขอ้การก  ากบัดูแลกจิการ 
1 จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  

 

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

บริษทัประกอบกิจการโดยการถือหุน้ในบริษทัอื่น (“Holding company”) โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัมีบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จ ากดั (ซ่ึงลงทุนอีกทอดหน่ึงใน บริษัท 
ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  

ทั้งน้ี บริษทัย่อยแต่ละบริษทัจะตอ้งน าเสนอการเขา้ท ารายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือ
ประกาศการได้มาจ าหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีสาระส าคัญซ่ึงเป็นรายการ 
ที่หากเขา้ท าแลว้จะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
แต่ละบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี)  
เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการที่บริษัทเขา้ไปลงทุนของบริษัท 
(Control Policy) ประกอบกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยแต่ละบริษทั (รายละเอียด Control 
Policy โปรดดูในหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 73 

รายละเอียดโครงสร้างการจดัการ รายช่ือกรรมการ และกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัยอ่ย 

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ดงัน้ี 

 

 

 

 

SEAN มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ านวน 5 คน มีรายช่ือกรรมการ
และการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25611 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 4/4  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 4/4 4/4 

นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ2 กรรมการ 4/4  

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการ 4/4  

 กรรมการบริหาร  4/4 

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 4/4  

นางสุนี รัชตมุทธา กรรมการ 3/4  

นายสมนึก จินดาทรัพย ์3 กรรมการ 0/1  

 กรรมการบริหาร  0/1 

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข3 กรรมการ 3/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 4/4  

 กรรมการบริหาร  3/4 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 4/4  

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 4/4  

 กรรมการบริหาร  4/4 

 กรรมการผูจ้ดัการ   

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1    จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
   2   กรรมการผู ้แทนจากบ ริษัท ใน  SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทใน  SEAN ที่ ร้อยละ 56  

    (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริหาร
[ibskiบริหาร 

คณะกรรมการ 
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   3   ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  เม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 2561  มีมติอนุมตัิแต่งต ั้ง  นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เขา้ด ารง 
    ต  าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย ์ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผล   
    ต ั้งแต่วนัที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน SEAN 

1.        นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ นายณรงค ์แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายวรพจน์ 
อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของ SEAN หรือ 

2.        นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอื่น
อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั SEAN 

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

บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยออ้มของ
บริษัทใน  NN2 ที่ ร้อยละ 42 โดย NN2 มีโครงส ร้างการบริหารจัดการ ณ  วันที่  
31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

 

 

 

 
 

 

 

NN2 มีคณะกรรมการทั้ งส้ิน 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ านวน 6 คน มีรายช่ือ
กรรมการและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25611 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 4/4  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 4/4 5/5 

นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ2 กรรมการ 4/4  

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการ 4/4  

 กรรมการบริหาร  5/5 

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 4/4  

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25611 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 4/4  

 กรรมการบริหาร  5/5 

นางสุนี รัชตมุทธา กรรมการ 4/4  

นายสมนึก จินดาทรัพย์3 กรรมการ 0/1  

 กรรมการบริหาร  0/1 

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข3 กรรมการ 3/3  

 กรรมการบริหาร  4/4 

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 4/4  

 กรรมการบริหาร  4/5 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 4/4  

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการ 1/4  

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา กรรมการ 3/4  

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 4/4  

 กรรมการบริหาร  5/5 

 กรรมการผูจ้ดัการ   

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

   1  จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด 
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน NN2 ตามสดัส่วนการถือหุ้นโดยออ้มของบริษทัใน NN2 ที่ร้อยละ 42  
                                      3 ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งต ั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เขา้ด ารง

ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย ์ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผล
ตั้งแต่วนัที่ ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิ 

   กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน NN2 

1.  นายปลิว  ตรีวิศว เวทย์ น ายณรงค์ แสงสุ ริยะ นายธนวัฒน์  ตรีวิศว เวทย ์ 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของ NN2 หรือ 

2.         นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์
หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอื่น
อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของ NN2  
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(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (“Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC”) 

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ณ วนัท่ี31 ธันวาคม 2561 
ดงัน้ี 

 

 

 

 

BIC มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายช่ือกรรมการและ
การเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการ 5/6 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัด์ิ2 กรรมการ 6/6 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 6/6 

นายสมรชยั คุณรักษ ์ กรรมการ 5/6 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี2 กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

6/6 

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

       1  จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
       2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BIC ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BIC ที่ร้อยละ 65 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของ BIC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BIC 

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

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการ 
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BKC มีคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายช่ือและ
การเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์2 ประธานกรรมการ 5/5 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง2 กรรมการ 5/5 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต2 กรรมการ 5/5 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

5/5 

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

       1  จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BKC ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BKC ที่ร้อยละ 100 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน BKC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BKC 

 8.2 ผู้บริหาร 

 8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 (1) โครงสร้างผูบ้ริหารของบริษทั  

  กรรมการผู ้จัดการเป็นผู ้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู ้บริหาร 
ของบริษทัตามนิยามคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีทั้งส้ิน 8 คน ซ่ึงมีรายช่ือและต าแหน่ง 
ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวิศวกรรม 

นางมณัทนา เอ้ือกจิขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวางแผนธุรกจิ 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต รองกรรมการผูจ้ดังาน งานบริหารองคก์ร 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา1 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรัพยากรบุคคล 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุมและก  ากบัดูแลธุรกจิ 

นายธิติพฒัน ์นานานุกูล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบญัชี 
หมายเหตุ :       รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการ      

ขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษทั  
   1   นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เขา้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรัพยากรบุคคล เม่ือวนัที่  

   1  มีนาคม 2561 
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 (2) ขอบเขต อ  านาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  

1.   เป็นผู ้ก  ากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการท างาน  
ของบริษทั หากมีขอ้สงสัยให้เป็นผูว้ินิจฉัยหากมีเหตุผลความจ าเป็นต้องแก้ไข
ระเบียบใหเ้สนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอ  านาจในการออกค าสั่ง ก  าหนดหลักเกณฑ์ ขั้ นตอน และวิธีปฏิบัติงาน 
ตามความเหมาะสม 

3.        สามารถมอบอ านาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ย ังคงต้อง
รับผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูรั้บมอบอ านาจช่วงนั้นดว้ย 

4.   ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกบัคณะกรรมการและรับมาปฏิบัติ 
บริหารจดัการ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุกๆ ดา้น ตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 
6.         ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถด าเนินการให้สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์  

และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

7.         พฒันาองคก์รใหมี้ผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุง 
พฒันาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองเพื่อใหอ้งคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

8.         ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท               
ต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

9.         ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ /หรือ 
บริษทัร่วมที่บริษทัเขา้ไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และ
รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนา  
ใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

10.       ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ ดี  โดยท าการศึกษาทาง 
ด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน  เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ 

11.   ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
12.      ด  าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ  

ที่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
13.      จัดท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี  

ของบริษทั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมติัจากคณะกรรมการ 
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 8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู ้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
มีรายช่ือและต าแหน่ง ดงัน้ี 

(1) บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
 

(2) บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

นายทศพร ทิพยว์รธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 
 

(3) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชุมพล เวสสบุตร ผูจ้ดัการโครงการ 

นายเดชา จนัทวี ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

(4) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

 หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทยอ่ยตามขา้งตน้ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

 

 8.3 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมติัแต่งตั้ ง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย ์
กรรมการผูจ้ัดการ ให้ด  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ มีอ  านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และฉบับที่แกไ้ข) รวมทั้ งให้ท  าหน้าท่ีเลขานุการบริษัทดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดหน้าที่
และความรับผิดชอบดงัน้ี 
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1.   จดัการประชุมและจดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
(3) หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้  
(4) รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารด าเนินการอื่นๆ 

2.        ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเกี่ยวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่างๆ เกี่ยวขอ้ง 
3.         ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง  และหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถ้ือหุ้น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.   ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 
5.   ติดต่อและส่ือสารกบัผูถ้ือหุน้ และหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง 
6.   ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของ

กรรมการ 

โดยเลขานุการบริษทัมีคุณสมบติัเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งการปฏิบติังานของ
เลขานุการบริษัทอยู่ในรูปแบบของคณะท างาน โดยมีสายงานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย 
บุคคลที่จบการศึกษาดา้นกฎหมายและดา้นการบญัชีสนับสนุนการท างานของเลขานุการบริษทั เพื่อให้
การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหนา้ที่การท างานของเลขานุการบริษทั
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู ้ถือหุ้น  ตลอดจน
กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดคุณสมบัติของผู ้ด  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1   
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติั และมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่และความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณากฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา  
เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  
รางวัลประจ าปี  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมี 
การทบทวนอตัราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษทัและผลประกอบการ
ของบริษทัทุกปี 
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(2) ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฎิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขต
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา 
รวมถึงประสบการณ์  ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน และอยูใ่นระดบั
ที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบติั
หน้าที่ให้กับบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่  
ผูถ้ือหุน้ ประกอบกบัพิจารณารายการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน  
ซ่ึงเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  

(3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงิน 
ไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทน 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 

กรรมการ 300,000.00 

กรรมการบริหาร 40,000.00 

กรรมการตรวจสอบ 40,000.00 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 40,000.00 

กรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 40,000.00 
 

 (2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 

ประธานกรรมการ 300,000.00 

ประธานกรรมการบริหาร 100,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 100,000.00 

ประธานกรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 100,000.00 

หมายเหตุ : 1  บริษทัก  าหนดอตัราค่าตอบแทนน้ีตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 
2  บริษทัจ่ายให้กบักรรมการบริษทัตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งในปี 2561 
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2. รางวัลประจ าปี 2560 

ต าแหน่ง จ านวน

(คน) 

รางวลัประจ 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 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 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  บริษทัจ่ายรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 
   2 บริษัทจ่ายให้กบัทั้ งกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากต าแหน่งระหว่างปี  
โดยพิจารณาจ่ายตามสดัส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยยอ้นหลัง  
ตั้งแต่เร่ิมจ่ายค่าตอบแทน ปี 2557-2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียด/ปี 2557 2558 2559 2560 25611 

ค่าตอบแทนกรรมการ2 4,445,000.00 4,607,410.96 4,700,000.00 4,700,000.00 4,623,913.04 

รางวลัประจ าปี3 2,650,000.00 2,750,000.00 4,400,000.00 2,800,000.00 - 

รวม4 7,095,000.00 7,357,410.96 9,100,000.00 7,500,000.00 4,623,913.04 

หมายเหตุ :  1 บริษทัจะพิจารณารางวลัประจ าปี 2561 ส าหรับกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
2 ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในปี 2557 – 2561 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกนัทุกปี คือ ค่าตอบแทน 
ในวงเงินไม่เกนิ 5,000,000 บาท 

3 บริษัทพิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปีโดยอา้งอิงตามผลการด าเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กบั 
 ผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัเร่ิมจ่ายรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 

4 บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจ าปีตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน 

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวม
ทั้ งส้ิน  7,423,913.04 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี  2561 จ านวน 
4,623,913.04 บาท และรางวัลประจ าปี 2560 จ านวน 2,800,000.00 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ 

 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งปี 2561 
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ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 300,000.00 - - - - 600,000.00 500,000.00 1,100,000.00 
 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -    
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 100,000.00 - - - 400,000.00 300,000.00 700,000.00 
 กรรมการ 300,000.00 - - - -    
นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้1 ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 78,804.35 - - 315,217.39 200,000.00 515,217.39 
 กรรมการอิสระ 236,413.04 - - - -    
ดร.จอน วงศส์วรรค2์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 2,173.91 - - 8,695.65 - 8,695.65 
 กรรมการอิสระ 6,521.74 - - - -    
ดร.วชิาญ อร่ามวารีกลุ ประธานกรรมการสรรหา 

และก  าหนดค่าตอบแทน 
- - - - 100,000.00 480,000.00 200,000.00 680,000.00 

 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -    
 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -    
 กรรมการบรรษทัภิบาล 

และบริหารความเส่ียง 
- - - 40,000.00 -    

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล
และบริหารความเส่ียง 

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

 กรรมการ 300,000.00 - - - -    
นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 200,000.00 540,000.00 
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    
นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00 
 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -    
 กรรมการสรรหาและก  าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 40,000.00    

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 300,000.00 - - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00 
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    
 กรรมการสรรหาและก  าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 40,000.00    

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 300,000.00 - - - - 300,000.00 200,000.00 500,000.00 
นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 300,000.00 200,000.00 500,000.00 
ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 200,000.00 540,000.00 
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    
นายธนวฒัน ์ตรีวศิวเวทย  ์ กรรมการ 300,000.00  - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00 
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    
 กรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง 
- - - 40,000.00 -    

รวม 3,842,934.78 260,000.00 160,978.26 180,000.00 180,000.00 4,623,913.04 2,800,000.00 7,423,913.04 

หมายเหตุ :  1   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแกว้  พ ้นจากต าแห น่งประธานกรรมก ารตรวจสอบ  และกรรมก ารอิสระ โดยมี ผลตั้ งแต่ ว ันที่  
    15 ตุลาคม 2561 
2    ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่  7/2561 มีมติอนุมัติแต่งต ั้ ง ดร.จอน วงศ์สวรรค์ เข ้ารับต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  
    และกรรมการอิสระ ทดแทนต าแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วนัที่ 24 ธนัวาคม 2561  
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(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

  - ไม่มี - 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

บริษทัไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีสมเหตุสมผล
และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารตามผลการปฏิบติังาน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมติั กรรมการผูจ้ัดการจะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผู ้จัดการ
ตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนดหลกัเกณฑ์ไวแ้ละน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ ส าหรับต าแหน่งตั้ งแต่ระดับผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการลงมาจะพิจารณา
ค่าตอบแทนโดยกรรมการผูจ้ัดการ และจะน าเสนอการปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปีของบริษทัต่อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้ งน้ี  การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่บริษทัก าหนด  โดยบริษทัมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวัลประจ าปี (โบนัส) มีนโยบาย
พิจารณาค่าตอบแทนดงัน้ี 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู ้จัดการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะสั้ น  โดยน าระบบการ

ประเมินผลการปฏิบั ติ งานโดยใช้ตัว ช้ีว ัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPIs) 
ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะ 
เชิงบริหาร (Management Competency) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล และค่าตอบแทน
ระยะยาว พิจารณาโดยน าผลการด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัการน าองคก์รสู่วิสัยทศัน์  
พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทัตามที่ไดก้  าหนดไว ้ 

- ค่าตอบแทนผู ้บ ริหารทุกระดับจะ เป็น ไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน  KPIs  
ซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซ่ึงเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการก  าหนดร่วมกนั โดยผูบ้ริหารแต่ละต าแหน่งจะมี
ตวัช้ีวดัการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของตน 

นอกจากน้ี บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงกนัในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่จะดูแลและรักษาผูบ้ริหาร
ที่มีความรู้ความสามารถใหอ้ยูก่บับริษทัได ้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น บริษทัจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพส าหรับผูบ้ริหารและ
พนักงานทุกคน โดยผูบ้ริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 
ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทุน 
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 ในปี 2561 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารรวม 8 คน ประกอบดว้ย 
 -  ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน จ านวน 55,369,520.00 บาท 
 -  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น จ านวน 1,544,506.00 บาท 

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ในปี 2561 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อย  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

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

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ไม่มี เน่ืองจากคณะกรรมการ SEAN ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ดว้ย 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SEAN มีมติให้คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการบริหารของ NN2 เพียงต าแหน่งเดียว 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

- ไม่มี - 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ในปี 2561 SEAN จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหาร 1 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 9,261,000.00 บาท   

 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

จ านวน 264,600.00 บาท ส าหรับกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ โดยพนักงานและ
ผูบ้ริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของ
เงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทุน 
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 2. บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด (“NN2”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ NN2 ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติ
อนุมัติค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 
5,220,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท  

ในปี 2561  NN2 ไดจ่้ายค่าตอบแทนดงักล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ปี 2561 

 

รว
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อบ
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ระ
จ า
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คณ
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ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 700,000.00 - 700,000.00 1,000,000.00 1,700,000.00 

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

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

นายณรงค ์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 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 400,000.00 1,020,000.00 

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  200,000.00  

นางสุนี  รัชตมุทธา1 กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 319,125.68 619,125.68 

นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง1 กรรมการ - - - 80,874.32 80,874.32 

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 400,000.00 1,020,000.00 

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  200,000.00  

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั 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 สุดทิดาลา กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 400,000.00 700,000.00 

นายสมนึก จินดาทรัพย์2 กรรมการ 41,666.66 - 58,333.33 400,000.00 658,333.33 

 กรรมการบริหาร - 16,666.67  200,000.00  

นายนิมิตร เลก็เจริญสุข2 กรรมการ 258,333.34 - 361,666.67  361,666.67 

 กรรมการบริหาร - 103,333.33    
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ปี 2561 
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นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 400,000.00 1,020,000.00 

 
กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

- 120,000.00  200,000.00  

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

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 
 1   ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2560  เม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมัติแต่งต ั้ง นางสุนี รัชตมุทธา เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทน  

นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 15 มีนาคม 2560 ซ่ึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
                     2   ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งต ั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ 

กรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้ งแต่ว ันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ  ซ่ึงพิจารณา 
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 

  

  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

- ไม่มี - 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2561 NN2 จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหาร 2 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 10,062,350.00 บาท   

 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

ไม่มี เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีก  าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ดงันั้น NN2 จึงมิไดจ้ัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
พนกังานและผูบ้ริหาร  
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หน่วย : บาท 

 3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (“BIC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ BIC ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 22 มีนาคม 2561 มีมติ
อนุมติัเฉพาะค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงิน 
ไม่เกิน 1,320,000 บาท  

ในปี 2561 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 

       (2)       ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 
- ไม่มี - 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2561 BIC จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 6,869,360.00 บาท   

(2)  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

จ านวน 242,448.00 บาท ส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยพนกังานและ
ผูบ้ริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของ
เงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทุน 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ปี 2561 

รางวลัประจ าปี 

ปี 2560 
รวม 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการ 360,000.00 - 360,000.00 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัด์ิ กรรมการ 240,000.00 - 240,000.00 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 240,000.00 - 240,000.00 

นายสมรชยั คุณรักษ  ์ กรรมการ 240,000.00 - 240,000.00 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 240,000.00 - 240,000.00 

รวม 1,320,000.00 - 1,320,000.00 
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หน่วย : บาท 

 4. บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (“BKC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันที่  15 มีนาคม 2561 มีมติ
อนุมติัเฉพาะค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงินไม่
เกิน 240,000 บาท   

ในปี 2561 BKC ไดจ่้ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งดงักล่าวให้กรรมการ 
แต่ละคน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

- ไม่มี - 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ในปี 2561 BKC จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 1 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ประกอบดว้ย เงินเดือน จ านวน 849,240.00 บาท   

   (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ปี 2561 

รางวลัประจ าปี 

ปี 2560 
รวม 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ ประธานกรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต กรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง กรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 60,000.00 - 60,000.00 

รวม 240,000.00 - 240,000.00 
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 8.5 บุคลากร  

8.5.1 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีพนักงานระดบัต ่ากว่าผูบ้ริหารลงไปทั้งหมด 
260 คน ซ่ึงในจ านวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบติังานให้กบับริษัทและบริษทัย่อย รวมถึง
พนกังานของบริษทัท่ีปฏิบติังานให้กบับริษทัยอ่ยผ่านสัญญารับจา้งบริหารงานระหว่างบริษทักบั
บริษทัยอ่ย  

ใน ปี  2561 บ ริษัทและบ ริษัท ย่อยได้จ่ ายค่ าตอบแทนให้แก่พนักงาน  จ าน วนทั้ ง ส้ิ น 
216,937,983.59 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  
(1) เงินเดือนที่พิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน   
(2) เงินโบนสัที่พิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการด าเนินงานของบริษทั  
(3) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ ซ่ึงบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 ของ

เงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนกังานแต่ละคน 

บริษทั จ านวนบุคลากร1 ค่าตอบแทน1 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 122 131,432,905.07 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 4 2,836,112.13 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 76 28,185,273.97 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 57 54,141,928.34 
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 1 341,764.08 
รวม 260 216,937,983.59  

หมายเหตุ : 1  รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดบัต ่ากว่าผูบ้ริหารลงไป  
 

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย  

บริษัทมีกลไกการดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการให้บริการแบบ  
รวมศูนยป์ฏิบัติการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็นหน่วยงานของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว ท าให้บริษทัสามารถก าหนดวิธีการปฏิบติังานใหมี้มาตรฐาน  
มีการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถ
สร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มี  
ความรวดเร็ว และท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อย
ไดน้ าระบบการประเมินการปฏิบติังานโดยใชต้วัช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  
เข้ามาใช้วดัผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  โปร่งใส  
และน าผลไปใชใ้นการพฒันาบุคลลากรได ้รวมทั้งไดน้ าระบบ SAP เขา้มาช่วยในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพื่อลดความซ ้ าซ้อนของขั้นตอนต่าง ๆ ส่งผลให้การท างานร่วมกนัระหว่าง
แผนกดี ข้ึน และย ังเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือในการช่วยผู ้บ ริหารในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้
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ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ยกตวัอย่างเช่น ผูบ้ริหารสามารถ
ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณค่าใชจ่้ายของบริษทั และสามารถตรวจสอบสถานะของวสัดุ
คงคลงัขั้นต ่าเพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการต่างๆในธุรกิจจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการขาดวสัดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน เป็นตน้  

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญ  
และบริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษทั ทั้งน้ี บริษัท 
ไดมี้การก าหนดขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานใหพ้นกังานของบริษทัและบริษทัย่อยรับทราบและ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัการท างาน และประกาศไวอ้ยา่งชดัเจนทั้งท่ีส านกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงที่โครงการไฟฟ้าแต่ละโครงการด้วย โดยข้อบังคับน้ีคณะกรรมการก าหนดหลักการ 
ที่ส าคญั เพื่อใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานของกรรมการผู ้จัดการ และกรรมการผูจ้ัดการจะเป็น 
ผูก้  าหนดแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งต่อไป และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของบริษทัและ
บริษัทย่อยมีเกิดความคล่องตัว มุ่งเน้นความส าเร็จที่ เป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท  
และมีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได ้ส าหรับขอ้บงัคบัการท างานดงักล่าวไดมี้การระบุ
รายละเอียดท่ีส าคญัประกอบดว้ย การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกยา้ยพนกังาน การบริหาร
เงินเดือนและค่าจ้าง สวสัดิการและประโยชน์เกื้อกูล การพฒันาพนักงาน การประเมินพนกังาน 
จรรยาบรรณ วินยั โทษทางวินยั การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์เป็นตน้  

 8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

ฝ่ายบริหารของบริษทั และบริษทัยอ่ยเลง็เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาขีดความสามารถและ
ศกัยภาพของพนกังานทั้งในส่วนงานปฏิบติัการของโรงไฟฟ้า  และส่วนงานสนบัสนุน พนกังาน
ทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขบัเคลื่อนบริษทัใหเ้ป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว ้
อีกทั้ งตระหนักว่ าบริษัทและบริษัทย่อย มุ่งเน้น ท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีความพ ร้อม 
ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได ้ 
โดยไม่ละเลยการพฒันาดา้นจริยธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน 
และสังคม   

  (1)     การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

บริษทัและบริษทัย่อยส่งเสริมให้พนักงานเขา้รับการอบรมที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้ งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตร
ภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรที่บุคลากรมีความต้องการ  
ท่ีจะพฒันา โดยผ่านการเห็นชอบจากผูบ้ริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งบริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาส
ให้พนักงานน าเสนอหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการท างานเพื่อพฒันา และเพิ่ม
ขีดความสามารถได ้โดยบริษทัไดก้  าหนดวงเงินส าหรับการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ 
ใหก้บัพนกังานเป็นรายปี โดยเฉลี่ยขั้นต ่าคนละ 10,000 บาท  
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่ วยงาน 
ตน้สังกัดจะเป็นผู ้พิจารณาความเหมาะสมและน าเสนอตามความจ าเป็น เพื่อพิจารณาจัดส่ง
พนักงานเขา้รับการอบรม ซ่ึงที่ผ่านมาบริษทัไดส่้งพนกังานเขา้รับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ 
ในดา้นต่างๆ ที่จะน ามาปรับใชก้บังานให้มีประสิทธิภาพ และหลกัสูตรที่จ  าเป็นกบัการท างาน
ของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้ งน้ี  บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรม 
ไดเ้ช่นกนั โดยในปี 2561 พนกังานไดเ้ขา้ร่วมอบรมและสัมมนา ดงัน้ี 

พนกังาน 

- หลกัสูตรภายใน เช่น หลกัสูตร Kaizen หลกัสูตร Microsoft Office หลกัสูตร English 
Business  Communication ห ลั ก สู ต ร  English Business Writing Work shop แ ล ะ
หลกัสูตร English Business Presentation เป็นตน้ โดยมีชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและ
สัมมนา รวม 350 ชัว่โมง 

- หลักสู ตรภายนอก เช่น หลักสู ตรระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์บน
หลงัคา หลกัสูตร How to effectively detect and respond to Cyber threats Energy production data 
processing  หลกัสูตรความปลอดภยั และขอ้ปฏิบติัส าหรับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานที่
ไฟฟ้าแรงสูง หลักสูตร International standards for Facility Management and safety  หลักสูตร 
Parima Bangkok conference 2018 : Strengthening & Enhancing the risk management professional 
หลักสูตร TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ หลักสูตรBuilding Information modelling Technology institute 
หลักสูตร Ultrasonic thickness measurement (UTM)  หลักสูตร Design & Engineering และ 
หลักสูตร Crypto currency and ICOs: Opportunities & Challenges เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ย
ของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 2,425 ชัว่โมง 

นอกจากบริษทัจะด าเนินธุรกิจภายใตก้ารดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มแลว้ ตามรายละเอียดหัวข้อ 
ความรับผิดชอบของสังคม บริษัทยงัส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง  ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตร Environmental and social impact assessment in power energy 
project  หลักสูตร การระบุและประเมินประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม หลักสูตร ระบบรักษา
ส่ิ งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment  หลักสูตร 2018 International Conference on River 
Connectivity (Fish Passage 2018) หลักสูตร ผู ้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
Smart Factory สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย ัง่ยืน หลักสูตร ผู ้ควบคุมระบบการจัดการกาก
มลพิษ และหลักสูตรInnovative Efficiency Improvement and Maintenance in Power Plant เป็นต้น
โดยมีพนกังานเขา้ร่วมอบรมจ านวน 19 คน และมีชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม  รวม 350 ชัว่โมง 
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ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่ งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู ้บริหาร  
และเลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตร เขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาหลกัสูตร กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดู
งานท่ีมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้ งไทยและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2561 กรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมอบรมและสัมมนา ดงัน้ี 

กรรมการ 

- หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตร Board that make Difference (BMD) รุ่น  6/2561 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส าหรับ ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล  
รวม 14 ชัว่โมง 

ผูบ้ริหาร 

- หลักสูตรภายใน เช่น หลักสูตร Kaizen หลักสูตร และหลักสูตร English Business 
Presentation เป็นตน้ โดยมีชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา  รวม 36 ชัว่โมง 

- หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตร 26th ICOLD world congress, Successful Negotiations for 
Executives หลักสูตร Pan Asia Risk Insurance Managers Association Conference Strategic CFO 
in capital market รุ่นที่  7  ปี  2561 หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงาน FA ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณ หลักสูตร PARIMA Bangkok conference 2018 : Strengthening & Enhancing the 
risk management profession  และหลักสูตร Thailand HR tech conference & Exposition 2018  
โดยมีชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 231 ชัว่โมง     

 (2) โอกาสการกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
ซ่ึงการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงาน  
ถึงล  าดบัขั้นความเจริญก้าวหน้าของต าแหน่งหน้าท่ีในสายงานแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริม
พนักงานท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงท่ีอาจพฒันาข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร อีกทั้ง บริษทั
และบ ริษัท ย่อยได้น า ระบบ  KPIs ซ่ึ ง เป็ น ระบบส ากลและเป็นที่ ยอม รับมาใช ้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้ งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน ความประพฤติ และ
ศกัยภาพในการท างานของพนักงาน เพื่อเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการพัฒนาบุคลากร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนดี  
ท่ีมีความสามารถ นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงาน 
ในบริษัทหน่ึงสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซ่ึงเป็น 
อีกช่องทางหน่ึงในการสร้างความมัน่ใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพใหก้บัพนกังาน 
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(3) การก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงานที่ต่อเน่ือง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย
สามารถเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน และสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีศกัยภาพเขา้ทดแทนพนกังาน
ที่ลาออกหรือเกษียณอายไุดท้นัที บริษทัมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายใน
องค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมคัรจากภายนอก  
ซ่ึ งบริษัทได้ก  าหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPIs) 
ประกอบการพิจารณาดา้นความสามารถ และพฤติกรรมการท างานของพนักงานเป็นหน่ึง
ในปัจจยัคดัเลือกบุคลากรข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

ทั้ ง น้ี  แผนการสืบทอดต าแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ  ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ – แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

(4) สภาพความปลอดภยัในการท างาน 

บริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าได้ด  าเนินการพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้า
ต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อม  
การท างานที่ มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู ้ปฏิบัติงาน  
ในแต่ละโครงการ ซ่ึงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษทัเขา้ลงทุนลว้นไดผ้่านการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ  

-  โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 ของ บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซ่ึ งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ภายใต้ขอบเขตงาน Electricity 
Generating and Distribute by Hydro Power Plant และถื อ เป็ น โคร งก ารแ รก ใน
ต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2015 

- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC1) และโครงการ 2 (BIC2) ของ 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015 และผ่านการรับรองด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยั (OHSAS 18001 : 2007)  

- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บางเขนชัย จ ากัด ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015  
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(5) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอน 
การปฏิบติังาน โดยบริษทัไดบ้รรจุแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ขั้นตอน
การด าเนินการต่างๆ ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  (Corporate Governance Policy) 
และนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control 
Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายการท าธุรกรรมกับ  
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แนวทางการพิจารณา
เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทต่างๆ ขอ้ก  าหนดเกี่ยวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสขอ้ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ี บริษัท 
ไดส่ื้อสารให้พนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยผ่านทางระบบอินทราเนท และขอ้บงัคบั 
การท างาน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความส าคญัในการปฏิบติัตามกรอบจริยธรรม
ทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะบนเวบ็ไซต์ของบริษทั 
เพื่อความโปร่งตรวจสอบไดแ้ละเป็นการส่ือสารเจตนารมยก์ารต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่
ของบริษทั 

ทั้งน้ี นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ รายละเอียดอยูใ่นหัวขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
– การต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ 

 (6) สวสัดิการพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานทั้งท่ีเป็นพนกังานประจ าและลูกจา้ง
ตามที่กฎหมายก าหนด และมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยดูแล 
ให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม
มาตรฐานกฎหมาย และหลกัมนุษยธรรม รวมทั้ง จดัให้มีการเพิ่มเติมผลประโยชน์เกื้อกูล
ให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลความส าเร็จของงานหรือตามที่ บริษัทก าหนด 
เป็นคราวๆไปตามความเหมาะสม เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจ อีกทั้ง จัดให้มีการทบทวนปรับ
เพิ่มสวสัดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม  
ซ่ึงที่ผ่านมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ปรากฏขอ้พิพาทแรงงานที่มีนยัส าคญั 

 8.5.4 นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน  

 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานไว้อย่างชดัเจน  โดยกรรมการผูจ้ัดการ 

จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและการปรับข้ึนเงินเดือนและค่าจา้งของพนักงาน ซ่ึงจะพิจารณา

จากปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน 

ไดต้ามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษทั คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  

และขอบข่ายการบงัคบับญัชาตามระดบัต าแหน่ง เพื่อให้พนกังานไดรั้บอตัราเงินเดือนและค่าจา้ง

ที่เหมาะสมกบัระดับต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากน้ีในการปรับข้ึนเงินเดือน 
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จะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใชต้วัช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  

ซ่ึงจะใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานของทั้ งบริษทัและบริษทัย่อยอย่างเป็น

รูปธรรม ประกอบกบัการประเมินปัจจยัดา้นความส าเร็จของงาน ความประพฤติ และศกัยภาพ  

ในการท างานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกบับริษทัอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และขนาดใกล้เคียงกัน ทั้ งน้ี  กรรมการผู ้จัดการจะน าเสนออัตราการปรับข้ึนเงินเดือนของ

ผูบ้ริหารและพนกังานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั 
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9. การก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัยส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นปัจจัยส าคญัในการส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวม 
ของบริษทัในฐานะท่ีเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ต่อผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดย้ดึถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน โดยก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ของบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 (“CG Principle”) ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  ์
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) 
เพื่อใหบ้ริษทัมีการเติบโตตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ดว้ยตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริษทั
จึงได้ก  าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึง 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีการทบทวนนโยบายการก ากับ ดูแลกิจการของบริษัท ดังกล่ าว 
ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑ์การก  ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพย์ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี คณะกรรมการรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดมี้การน าหลกัการดงักล่าวมาปรับใชเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของ
บริษทั รายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ 9.7.3 การเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง บริษทั
ได้เปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยประสงค์ที่จะส่ือสาร
เจตนารมณ์การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัไปยงัสาธารณะ  

การส่ือสารและการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการไดมี้การส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร  
และพนักงานทุกระดับ  ตลอดจนผู ้มี ส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.ckpower.co.th เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันจะท าให้เกิด 
ความเช่ือมัน่แก่ทุกภาคส่วนต่อไป 

ทั้งน้ี นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมเร่ืองที่ส าคญัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถ้ือหุ้น การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

http://www.ckpower.co.th/
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9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัและความเท่าเทียมกนัในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผูถ้ือหุ้นทุกราย 
ทั้ งผู ้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยก าหนดให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการได้รับ 
ส่วนแบ่งก  าไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
มีสิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือ
การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด  าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็น 
การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุน้ในประเดน็หลกั ดงัน้ี 

(1) การเขา้ถึงขอ้มูลการประชุมผูถ้ือหุน้และสารสนเทศของบริษทั 

- บริษทัไดแ้จ้งก  าหนดการประชุมผูถ้ือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดงักล่าว
รวมถึงวนัก  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถา้มี)
ล่วงหนา้ผ่านระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัทนัทีภายหลงัจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้มีมติ 

-  บริษทัไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถ้ือหุ้น  
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 ว ัน หรือ 14 ว ัน (แลว้แต่กรณี) โดยหนังสือเชิญ
ประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์  าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระเพื่ออ  านวย
ความสะดวกให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได ้
รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถานที่การจัดประชุม รวมถึงจัดใหมี้การเปิดเผยหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพยแ์ละ
เว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูล 
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซ่ึงรวมถึงข้อซักถามสอบถามที่เป็นประโยชน์จาก 
ผูถ้ือหุ้นภายใน 14 ว ันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จและน าส่งรายงานการประชุม 
ผูถ้ือหุ้นดงักล่าวให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด พร้อมเผยแพร่
ร่างรายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้
ใหก้บัผูถ้ือหุ้นทุกรายอยา่งสะดวก ทัว่ถึง และโปร่งใส อีกทั้งไดบ้นัทึกบรรยากาศ
การประชุมผูถ้ือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นที่มิไดเ้ขา้ร่วมประชุม
ไดรั้บทราบขอ้มูลและบรรยากาศการประชุมผูถ้ือหุน้ทุกปีอยา่งเท่าเทียมกนั  

-  บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้นโดย
พร้อมเพรียงกนั โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ เพื่อร่วมช้ีแจงหรือตอบขอ้ซักถามของผูถ้ือหุน้ในท่ีประชุมและเปิดโอกาส
ให้ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและ
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ขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มที่ ซ่ึงบริษทัให้ความส าคญักบัทุกข้อเสนอแนะ
และนอ้มรับเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการตามสมควรต่อไป 

- บริษัทจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (“แบบ 56-1”) รายงานประจ าปี  
(“แบบ 56-2”) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวก 
ในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างทัว่ถึง โดยไดน้ าส่งแบบ 56-1 ให้กบั
ส านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดในวันที่  31 มีนาคมของแต่ละปี  
และน าส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีให้กบัผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบก าหนด
ภายใน 120 ว ันนับแต่ส้ินสุดรอบบัญชี โดยส่งให้กับผู ้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร 
เชิญประชุมสามัญประจ าปีผูถ้ือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจ าปีบนเว็บไซต์
ของบริษทั รวมถึงไดน้ าส่งในรูปแบบรูปเล่มส าหรับผูถ้ือหุ้นที่แจ้งความประสงค์
รับรายงานประจ าปีที่เป็นรูปเล่มดว้ย เพื่ออ  านวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้ให้สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที 

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถ้ือหุน้ 

บริษัทก าหนดสถานที่จัดประชุมที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทซ่ึงตั้ งอยู่ในบริเวณท่ีมี 
การคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง  
และจัดให้มีการรับรองผูถ้ือหุ้น  ณ สถานที่ประชุม อีกทั้ งได้น าระบบการลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลทนัทีที่จบวาระการประชุม ซ่ึงท าใหเ้กิดความสะดวก
และสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นย  าและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มี 
ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการนับคะแนนและตวัแทนผูถ้ือหุ้น  
เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจ้ง
สัดส่วนคะแนนที่จะตอ้งไดรั้บเพื่อให้วาระดงักล่าวผ่านการอนุมติั รวมถึงคะแนนจริง  
ท่ีวาระนั้ นๆ ไดรั้บอย่างชดัเจนภายหลงัจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม  
เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วม
การประชุมอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้ งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการ
ระหว่างการประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมไดรั้บความสะดวกและมีส่วนร่วมกบั
การประชุมอยา่งแทจ้ริง 

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

บริษทัแจง้ให้ผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
อิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
3 เดือนก่อนส้ินปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอ  
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดช่องทางให้ผูถ้ือหุ้นสอบถามผลการด าเนินงานหรือขอรับเอกสาร
ต่างๆ โดยตรงกบับริษทัไดต้ลอดทั้งปีผ่านอีเมลข์องบริษทัท่ี ir@ckpower.co.th ดว้ย  
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 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบัติและคุม้ครองสิทธิผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม      
ทั้ งผู ้ถือหุ้นที่ เป็นคนไทยหรือผู ้ถือหุ้น ต่างชาติ  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู ้ถือหุ้นรายย่อย 
ผ่านการด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การใหข้อ้มูลประกอบการประชุมผูถ้ือหุน้ 

บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ผู ้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้ งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า 
ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี โดยการด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท
และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  ซ่ึ งจะมีการแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน  
ในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นที่ไดน้ าส่งให้กับผูถ้ือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนและ
เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษทัและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจน 
มีการกล่าวแจ้งต่อผู ้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมในการประชุมผู ้ถือหุ้น อีกทั้ งบริษัท 
จดัใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาตามล าดบัวาระการประชุมตามที่ไดแ้จ้งในหนงัสือเชิญ
ประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอยา่งครบถ้วน พร้อมแสดงขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจ้งให ้
ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคญัที่ผูถ้ือหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา
ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

(2) การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการประชุมผูถ้ือหุน้และการบริหารงาน 

ปรากฏรายละเอียดในขอ้สิทธิของผู ้ถือหุ้น การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถ้ือหุ้นและ 
การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

(3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการได้ก  าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) ของบุคคลที่ เกี่ยวข้องซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง  
รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวที่เกี่ยวข้องกับ
ขอ้มูล รวมทั้งไดก้  าหนดบทลงโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั หรือน าขอ้มูล
ของบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการการก ากับดูแลกิจการ 
เกี่ยวกบัการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งไดใ้หค้วามรู้แก่กรรมการ
และผู ้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
ในบริษทั ซ่ึงไดมี้การเปลี่ยนแปลงวิธีการยืน่แบบรายงานจากรูปแบบเอกสารเป็นการยื่น
แบบรายงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านักงาน ก.ล.ต. 
โดยบริษทัจะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อนวนัอนุมติังบ
การเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่น้อยกว่า 1 วนัในแต่ละ
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ไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเลี่ยงการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ งน้ี  บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารรวมทั้ ง
ผูเ้กี่ยวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์
บริษทัและจ านวนการถือครองล่าสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร
ความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกไตรมาสดว้ย 

(4) การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

-  การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าที่จัดท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
โดยให้เปิดเผยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหารในนิติบุคคลอื่น  
ทั้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีรายงาน ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรรมการ
และผูบ้ริหารดงักล่าว เพื่อให้กรรมการมีขอ้มูลในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท า
รายการต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูเ้กบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว 

- การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั
หรือมีส่วนไดเ้สียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ในวาระนั้ นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อน าเสนอข้อมูลเท่านั้ น ทั้ งน้ี  
การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันพิจารณาจาก  
แบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อด า เนินการตาม 
หลกัก ากบัดูแลกิจการที่ดีอยา่งแทจ้ริง                     

(5) การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปและ
ค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง 

เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไปและค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิงไม่มีการ
จ ากดัมูลค่าการเขา้ท ารายการ เพื่อให้การท ารายการดงักล่าวที่แม้มีมูลค่าสูงได้
ผ่ านการพิ จารณาอนุมัติโดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยถูกต้อง 
ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการให้ฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหาร (แลว้แต่กรณี) มีอ  านาจพิจารณา
อนุมัติเขา้ท ารายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปได ้เพื่อเป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ล.ต. ท่ี กลต.จ.(ว) 38/2551 
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ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2551 เร่ือง ค  าแนะน าในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  

ทั้งน้ีตอ้งรายงานการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการเพื่อรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไปทนัที 

- รายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทอื่นๆ 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอ
รายการที่ เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษทัจะไดรั้บจากการเขา้
ท ารายการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ อพิจารณา
อนุมัติหรือน าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยพิจารณา  
ตามหลกัเกณฑ์เร่ืองขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ การของบริษัท 
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ทั้ งน้ี  กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว  
จะไม่เข้า ร่วมประชุมและไม่ มี สิท ธิออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการในวาระที่ มีการพิจารณาดังกล่าว  
โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าท ารายการตามหลักเกณฑ์ประกาศทั้ งสองฉบับ
ดงักล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทั 

9.1.3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้ งภายในองค์กร ซ่ึงได้แก่ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุ้น คู่คา้ เจ้าหน้ี
สถาบันการเงินผู ้ให้กู ้ ชุมชนใกล้เคียงโครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติ 
อยา่งเป็นธรรมต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามหรือแจง้ร้องเรียนต่อกรรมการ  
หรือเลขานุการบริษทัโดยตรงผ่านทางอีเมลข์องทั้งสองช่องทางที่บริษทัเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัและแบบแสดงรายการขอ้มูลโดยบริษทัมีการดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

1. การดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผูถ้ือหุน้ 

บริษทัตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างผลก าไร  
ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเน่ือง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ  
ผู ้ถือหุ้นควบคู่ไปกับหน้าที่ ในฐานะหน่วยหน่ึงของสังคมที่จะต้องด าเนินธุรกิจ 
ดว้ยส านึกรับผิดชอบเพื่อเป็นองค์กรท่ีมีการเติบโตท่ีย ัง่ยืน บริษทัจึงก  าหนดโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่ค  านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูล 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 9 การก  ากบัดูแลกจิการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 103 

อย่างโปร่งใสและเช่ือถือไดต่้อผูถ้ือหุ้นเพื่อให้ขอ้มูลที่ชดัเจนและถูกตอ้งประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัท  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัผ่านช่องทางต่างๆ ไดต้ลอดเวลา 

พนกังาน  
บริษทัตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษทั ซ่ึงเป็นกลจักรส าคญัหน่ึง 
ในการขบัเคลื่อนองค์กรให้สามารถพฒันาและด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยนืได ้
ในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะ 
ด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน ณ สถานที่ปฏิบติังานทั้งในส านกังานใหญ่และ
บริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การสรรหาและการว่าจา้ง 
บริษัทใชร้ะบบสรรหาบุคลากรที่เป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหา
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกบัแต่ละต าแหน่งให้มากที่สุด พร้อมการปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีขององคก์รผ่านการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองในช่องทางต่างๆ  

(2) โครงสร้างและการประเมินผล 
แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว  
แต่เน่ืองดว้ยธุรกิจที่บริษทัเขา้ลงทุนทยอยเปิดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยส่์งผลให้
บริษทัมีการขยายขอบเขตการด าเนินงานอยา่งมากในช่วงที่ผ่านมา เพื่อใหบ้ริษทั 
มีโครงสร้างและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและสามารถก าหนดโครงสร้าง
ดา้นบุคลากรและต าแหน่งงานของบริษทัและในแต่ละบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งชดัเจน 
ตลอดจนการแต่งตั้ ง โยกยา้ย ให้บ  าเหน็จรางวัล มีความโปร่งใสเหมาะสม 
แก่พนักงานตามศกัยภาพการท างานและพิจารณาจากผลการปฏิบติังานโดยรวม
ของพนักงานแต่ละคน  รวมทั้ งบริษัทได้น าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใช้เป็น
หลกัเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลพนักงานแต่ละคน ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ว่าระบบ
การวัดผลที่มีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กบัพนักงาน
พัฒนาตน เองในการปฏิบัติงาน และส ร้างความมั่น ใจถึงความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

บริษทัก าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดบัอย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ควบคู่กบัผลการด าเนินงานของบริษทั ประเมินตามความรู้ความสามารถและ
ผลงานในปีที่ผ่านมาของพนกังานแต่ละคนโดยพิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราเฉลี่ย
ผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
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และอตัราเงินเฟ้อ นอกจากน้ีบริษทัไดก้  าหนดสวสัดิการช่วยเหลือพนกังานดา้นต่างๆ 
เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจ าปี
ในสถาพยาบาลที่มีมาตรฐาน เป็นตน้ 

(4) การจดัอบรมพฒันาทกัษะความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานควบคู่กบัจริยธรรม 
บริษทัตระหนักถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรโดยจดัใหพ้นักงานทุกระดบั
เขา้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัทั้งหลกัสูตรพฒันาดา้นเทคนิค
วิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอื่นๆ ที่ ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้พนักงานน าเสนอหลกัสูตร 
ที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วม
อบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจ าปีของพนักงาน  รวมถึงบริษัท
ยงัให้ความส าคัญกับการสร้างส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้
พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษทัร่วมกนั เอื้อเฟ้ือ ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั และมีความเคารพผูอ้าวุโส และสิทธิของซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนปลูกฝัง
แนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซ่ึงจะสามารถสร้างความผูกพนัและ  
น ้าหน่ึงใจเดียวกนัของพนกังานทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย  

ทั้ งน้ี  การอบรมพัฒนาความรู้พนักงานปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ  
นโยบายการพฒันาบุคลากร-การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

(5) สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขอนามยัในการท างาน 

บริษทัค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างานของพนักงานบริษทั
และบริษัทย่อยทั้ งท่ีปฏิบัติหน้า ท่ีในส านักงานและโครงการไฟฟ้าต่างๆ  
โดยบริษัทได้มีการก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
ในการท างาน รวมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
ในการท างาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
อย่างสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ดา้นความปลอดภยัที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากน้ี จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับ
พนักงานของทั้ งบริษัทและบริษัทย่อย  ส าห รับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในส านักงานและพื้นท่ีโครงการทุกปี อีกทั้งก  าหนดให้พนักงานใหม่ตอ้งตรวจ
สุขภาพก่อนปฏิบติังานดว้ย เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามยัท่ี
สมบูรณ์และพร้อมปฏิบติังานในหนา้ที่ที่จะรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ที่และเป็นการ
สนับสนุนให้พนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพร่างกายที่ถูกต้อง  นอกจากน้ี
บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเคารพในความ 
เป็นส่วนตวัของพนักงาน ไม่น าขอ้มูลส่วนตวั เช่น เงินเดือน ประวติัรักษาพยาบาล 
ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู ้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว ้นแต่  
เป็นขอ้มูลที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้งตามบทบังคบัของกฎหมาย 
ซ่ึงจะท าให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวท่ีให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผย 
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โดยมิไดรั้บความยนิยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานของพนกังานเอง
เท่านั้น 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน อยู่ใน 
หวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

(6) การปฏิบติัตามระเบียบและหลกัเกณฑ ์
บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด  
โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : 
“CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็นมาตรฐานความมุ่งหวังในการปฏิบัติงาน
และการประพฤติตนของพนักงาน  รวมถึงคู่ มือการปฏิบัติงาน (“Operate 
Manual”)  ของทุกหน่วยงานที่ไดมี้การจัดท าเป็นลายลกัษณ์อักษรและเปิดเผย  
ในระบบ Intranet ของบริษทัเพื่อใหพ้นักงานรับทราบและน าไปปฏิบติั พร้อมมี
การก าชับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระท า  
ท่ีสุ่มเส่ียงหรือเขา้ข่ายท่ีจะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง 
ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้ งโดยเจตนา
หรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใชแ้นวทางการด าเนินงานและปฏิบติัหน้าที่
โดยสุจริตไม่เกี่ยวขอ้งต่อการทุจริตในหน้าที่การงาน นอกจากน้ีบริษทัไดก้  าหนด
แนวทางการลงโทษกรณีที่สอบสวนพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระท าผิด เร่ิมจาก
การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกังาน และเชิญออกจากงาน 
โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

เจา้หน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้
บริษทัให้ความส าคญัต่อความน่าเช่ือถือดา้นการเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญากูเ้งิน  
อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการดา้นการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ให้มีความชดัเจนและเป็นไปตามวตัถุประสงค์การใชเ้งินท่ีไดแ้จง้ไวต่้อเจ้าหน้ี/สถาบัน
การเงินผู ้ให้กู ้ ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการด าเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ  
อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหน้ี/สถาบันการเงินผู ้ให้กู ้ 
โดยที่ผ่านมาบริษทัและบริษทัย่อยช าระหน้ีตรงตามก าหนดเวลาและไม่มีการช าระหน้ี
ล่าชา้หรือผิดนัดช าระหน้ี ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผนัการช าระหน้ีแต่อยา่งใด
ซ่ึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินผูใ้ห้กูท่ี้ให้การสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของบริษทัถึงเสถียรภาพดา้นการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ 

คู่แข่งทางการคา้ 
บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ เสมอภาคและโปร่งใส โดยด าเนินธุรกิจ 
อยู่บนพื้นฐานความถูกตอ้งตามกฎหมายและภายใตห้ลกัจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ รวมถึงรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการ 
ไม่สุจริตใดๆ เพื่อท าลายคู่แข่งขนัทางการคา้ 
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คูค่า้ 
เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจถือหุน้ในบริษทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังน ้ า พลงัแสงอาทิตยแ์ละระบบโคเจนเนอเรชัน่ ดงันั้ น  
ลูกคา้โดยตรงของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมที่บริษัทเขา้ถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐผูรั้บซ้ือไฟฟ้าและผูป้ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดงันั้นภาคประชาชนจึง
เป็นลูกคา้โดยออ้มของบริษทั บริษทัจึงเลง็เห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพ
การจ่ายไฟฟ้าที่มัน่คงและมีเสถียรภาพนอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้แลว้ยงั
ส่งผลต่อเน่ืองไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น 
บริษัทชั้ นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ มีการด าเนินงาน 
อันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและด าเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตาม 
ผลการด าเนิ นงานของบริษัทที่ เข้าลงทุ นอย่างต่อเน่ื องทุกเดือน เพื่ อควบคุมให้ มี 
ผลการด าเนินงานที่ ดี  สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับคู่ค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม ่ าเสมอ  
และเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมทั้ งประเมินความพึงพอใจของผู ้รับซ้ือไฟฟ้า  
โดยได้รับผลการประเมินในระดบัดี และดีเยี่ยมต่อเน่ือง โดย ณ ปัจจุบันโครงการไฟฟ้า 
ทีบ่ริษทัเขา้ลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความส าคญัของนโยบาย
ปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเช้ือเพลิงส้ินเปลือง 
และส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนทดแทนมากข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองถึงความมัน่คง
ดา้นพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศ ให้มีความย ัง่ยืนสืบต่อไป โดยรายละเอียด 
การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม-
การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

ชุมชนและสังคม 
บริษัทส านึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึง 
ขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมที่มีหน้าที่ตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ย
ส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรย ัง่ยืนควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาประเทศ บริษทัจึงก  าหนดนโยบายการด าเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลาย  
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งดา้นพลงังานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้า 
ท่ีมีรูปแบบโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัประเทศดว้ยมุ่งหวงัเป็นกลจักรหน่ึงที่จะเป็น 
แรงขบัเคลื่อนและพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ร่วมกบัทุกภาคส่วนต่อไป  
นอกจากการค านึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว  
บริษทัยงัค  านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัท 
เข้าลงทุนและในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนและปลูกฝังส านึก 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ  
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ทั้งน้ีรายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมรายละเอียดอยูใ่นหัวขอ้ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษทัไดร่้วมสนบัสนุน 

2. การด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  
จึงได้จัดให้มี ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ ร้องเรียน  (“whistleblower”) ถึ งการ 
ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ การกระท าผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงความบกพร่องของระบบ
ควบคุมภายในทั้ งจากพนักงานและมีผู ้ส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครอง 
ผูแ้จง้เบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

2.1 การร้องเรียน : บริษทัจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยงั
ระดบัผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั 3 ช่องทาง ดงัน้ี 
- เลขานุการบริษทัท่ี compliance@ckpower.co.th  
- กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการที่ directors@ckpower.co.th  
- นกัลงทุนสัมพนัธ์ที่ ir@ckpower.co.th  

2.2 การด าเนินการ : ผู ้บริหารและคณะกรรมการแต่งตั้ งคณะท างานเพื่อรวบรวม
รายละเอียด พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและก าหนดวิธีการที่
เหมาะสมในการจดัการในแต่ละเร่ือง 

2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงาน  
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไป 

ทั้ งน้ี  บริษัทก าหนดมาตรการคุ ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ 
และการจ ากัดกลุ่มผู ้รับทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผู ้ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้ น เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู ้ร้องเรียน ซ่ึงบุคคลผู ้แจ้งเบาะแสหรือ 
ขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนามและเม่ือเห็นเป็นการสมควร
บริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่ มีแนวโน้มและสามารถ
คาดหมายไดว้่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภยัและผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรียน
จะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท  
หรือบุคคลผูก้่อความเสียหายภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 

บริษัทได้ก  าหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ ใน  CG Policy  
และอยู่ในระหว่างก  าหนดแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพิ่มเติม 

ทั้งน้ี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม-การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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 3. การเคารพสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกคนจะไดรั้บการปฏิบัติ  
จากบริษัทและบริษัทย่อยโดยค านึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมือง 
โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยไดก้  าหนด
แนวทางในการจัดจ้างแรงงานทั้ งพนักงานประจ าและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การว่าจ้างแรงงาน และหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่
ท  างานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู ้อื่นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพ 
ในเกียรติและศกัดิ์ศรีของผูอ้ื่นดว้ยเช่นกนั บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสาร 
เสนอแนะและร้องทุกข์ในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการท างาน เพื่อให้เกิดบุคลากรของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์กรใหก้บัพนักงานทุกคนของบริษทัและบริษทัย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึง
พนัธะหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์ร ตลอดจนสร้างความเขา้ใจและสัมพนัธ์
อนัดีในการท างานร่วมกนั โดยในขณะเดียวกนับริษทัไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสารเพื่อแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษทักบับุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ 
หรือขอ้ควรปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัย่อย ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและก ากบัดูแลให้กับบริษัทและบริษทัย่อย 
ทั้ งน้ี  ท่ีผ่ านมาบ ริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาท 
ดา้นแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด 

 4. การเคารพสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่สะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์น 
ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเคร่งครัด รวมทั้งก  าหนดในคู่มือการปฏิบติัการ (Operation Manual)  
เพื่อประสิทธิภาพในการส่ือสารและการยึดถือปฏิบติัของพนกังาน กล่าวคือ ก  าหนดหา้ม
มิให้บุคลากรของบริษทัน าผลงานหรือขอ้มูลอนัมีลิขสิทธ์ิมาใชป้ระโยชน์ หรือกระท า
การใดๆ ในลักษณะที่เป็นการสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
อย่างเด็ดขาดโดยก าหนดให้โปรแกรมท่ีติดตั้ งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท 
เพื่อปฏิบติังานตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

 5. การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 

ดว้ยพันธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี มั่นคง พร้อมให้ความส าคัญในอันที่จะสร้าง
ประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้ง
ทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ เป็นมิตร  
ต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว บริษัทยงัตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า 
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อ 
ปลูกจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอ้มให้พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนควบคุม 
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ให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้ งท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่าง 
การก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก  าหนดด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ รวมถึง
หลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิด 
ความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกบัการคงอยูข่องสภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน
ได้แก่  โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้ งน้ีบริษัทยงัมุ่งที่จะ 
พฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนประเภทต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  

ทั้ งน้ี  การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  และทันเวลา  
ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลที่ตอ้งเปิดเผยตามรอบระยะเวลาและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจน
ขอ้มูลที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
ของบริษทั เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  
โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 

1. ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัมีการเปิดเผยผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ และตามเหตุการณ์ส าคญั 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีการเปิดเผย
ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของบริษัทที่  www.ckpower.co.th ซ่ึงจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็น
ปัจ จุบัน อยู่ เส มอและมี ระบบตรวจสอบการ เข้า เยี่ ยมชมเว็บ ไซต์ของบ ริษัท 
เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งข้ึนและเพื่ออ  านวยความสะดวก 
ให้กับผู ้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวก 
มากยิง่ข้ึน บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลส าคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย  

-   ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย
และกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน  ผลการด าเนินงาน
โครงการและตามที่ไดมี้การเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้าง
การจัดการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลโครงการ 
ในอนาคตที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ เป็นตน้ 

-   ขอ้มูลส าคัญทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ข่าวหลกัทรัพย ์
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ขอ้มูลส าหรับนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูส้นใจทัว่ไปตามท่ีไดมี้การน าเสนอ
แก่นกัวิเคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นตน้ 

-   การก ากบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ แบบ 56-1 แบบ 56-2 
เอกสารการประชุมและวีดีโอภาพการประชุมผูถ้ือหุ้นช่องทางต่างๆ ในการแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซต์แลว้ บริษทัไดน้ าส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสาร
ต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผูถ้ือหุ้น หรือตามหลกัเกณฑ์การน าส่งเอกสารให้กับ 
ผูถ้ือหุ้นของส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ บริษทัไดน้ าส่งแบบ 56-1 
ใหก้บัส านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหนา้ก่อนครบก าหนดในวนัที่ 31 มีนาคมของแต่ละปีและน าส่ง
รายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีให้กับผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบก าหนด 120 ว ันนับแต่
ส้ินสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้น าส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงาน 
ประจ าปีในรูปแบบซีดีให้กบัผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัประจ าปีไม่น้อยกว่า 
14 วนั และน าส่งรายงานประจ าปีแบบรูปเล่มส าหรับผูถ้ือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับดว้ย 
อีกทั้งไดเ้ปิดเผยรายงานประจ าปีบนเว็บไซตข์องบริษทัในวนัเดียวกนักบัที่ไดน้ าส่งหนงัสือ
เชิญประชุมและรายงานประจ าปีให้กับผูถ้ือหุ้น เพื่ออ  านวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุ้นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที  นอกจากเอกสาร 
ที่ต้องน าส่งตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ดงักล่าวแลว้บริษทัยงัให้
ข้อมูลความเคลื่อนไหวและเปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัทและ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ รวมถึงจดัให้มีการพบปะนกัวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลกัทรัพย์
หรือท่ีไดรั้บเชิญจากหน่วยงานอื่น  ๆรวมถึงท่ีบริษทัจดัข้ึนเองทุกไตรมาสอีกดว้ย 

ทั้ งน้ีบริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและช้ีแจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถ
รับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันท่วงที 
ผ่านหน่วยงานกลางของบริษทั คือ นกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงมีหนา้ที่ในการติดต่อส่ือสารกบั 
ผู ้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู ้ท่ีสนใจทั่วไป  
โดยในปี 2561 บริษทัจดัใหมี้กิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพยเ์พื่อช้ีแจงผลการด าเนินงาน (Analyst 
Meeting) จ านวน 4 คร้ัง 

- การประชุมเพื่อให้ขอ้มูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ทั้ งในและ
ต่างประเทศที่มาพบผูบ้ริหาร รวมทั้งการประชุมทางโทรศพัท์ (Company 
Visit and Conference call)  จ านวน 11 คร้ัง 

- การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ทั้ งในและ
ต่างประเทศ  (Road Show) จ านวน 4 คร้ัง 
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- การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการด าเนินงานและทิศทางการด าเนินธุรกิจ     
ในอนาคตทางโทรศพัทแ์ละอีเมล ์เป็นตน้ 

2. การจดัท าและน าส่งรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีขอ้มูลถูกตอ้ง 
ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซ่ึงสามารถป้องกันการทุจริตและ
ตรวจสอบการด าเนินการที่ผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นรายย่อย ดงันั้ น  
งบการเงินของบริษทัจึงจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่ เกี่ยวข้อง  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี 
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้ ง 
มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอครบถว้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

บริษัทไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีที่มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ที่เป็นมาตรฐาน และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบับริษทัท่ีจะส่งผลท าใหข้าดความเป็นอิสระท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั โดยมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบติัหน้าที่อย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการ นอกจากน้ี บริษัทจัดให้มีการท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายจัดการ (“Management Discussion and Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัทางการเงินในช่วงไตรมาส  
ที่ผ่านมาให้กับผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผย 
ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการน าส่งงบการเงิน พร้อมจัดให้ 
มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทัเพื่อความสะดวกให้กบัผูส้นใจอีก ช่องทางหน่ึงดว้ย 
โดยที่ผ่านมาบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้ งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบ
ก าหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษทัไม่เคยมีประวติัถูกสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินแต่อยา่งใด 

ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล 
ทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน  
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติ  
อยา่งมีสาระส าคญั  

 3. เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร  

บริษทัก  าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษัทในช่วงเวลาก่อน 
วนัอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 ว ัน 
โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผู ้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรซ่ึงยงั 
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ไม่บรรลุนิติภาวะงดเว้นการซ้ือขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์ 
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส นอกจากน้ีบริษทัไดก้  าหนดใหพ้นกังานที่สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลส าคญัของบริษทัท่ีอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรัพยล์ะเวน้การซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือรอจนกระทัง่ประชาชนไดรั้บขอ้มูลและมีเวลาประเมินขอ้มูลนั้นตามสมควรแลว้ 
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมตาม CG Policy ของบริษัท ทั้ งน้ี บริษัทได้ก  าหนดให้กรรมการหรือผู ้บริหารรายงาน 
มาย ัง หน่วยงาน Compliance เม่ือมีการซ้ือขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์ 
เพื่อใหบ้ริษทัร่วมกบักรรมการหรือผูบ้ริหารคนนั้น  ๆในการจดัท ารายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 
อยา่งครบถว้นและภายในก าหนดเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ 

-  รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-1) เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือขายหรือเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั (“แบบ 59-2”) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการซ้ือขาย
หรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว 

  นอกจากน้ี บริษัทยงัได้ก  าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงาน 
การมีส่วนได้เสียของตนและผู ้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในคร้ังแรกท่ีเข้าด  ารง
ต าแหน่ง ทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และทางบริษทัจะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม ่าเสมอ
เป็นรายปีเพื่อใชป้ระกอบการปรับปรุงขอ้มูลส่วนไดเ้สียให้เป็นปัจจุบนั เพื่อให้บริษทัมัน่ใจ 
ไดว้่าการพิจารณาเขา้ท ารายการรวมถึงการด าเนินการต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการ
หรือผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียเกี่ยวขอ้ง 

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ในระดับต าแหน่ งผู ้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่  
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมายซ่ึงมี 
ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัในการท่ีจะเป็นบริษทัชั้นน า 
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทยและภู มิภาคอาเซี ยนที่ มีการด าเนิ นงาน 
อันมีประสิทธิภาพและมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู ้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในสาขาต่างๆ ได้แก่  เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้
ค  าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในดา้นเทคนิคและการบริหารงานใหก้บับริษทัและบริษทั
ยอ่ย รวมถึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและก าหนด
นโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทส าคญัในการ
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการ
ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการและประเมินผล
การด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซ่ึงคณะกรรมการของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณที่ก  าหนดหรือไม่อยา่งไร ตลอดจน
แผนการด าเนินงานในอนาคตเพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และแผนการด าเนิน
ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 คณะกรรมการให้ความส าคัญในการประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และกลยทุธ์ของบริษทัร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ตลอดจนพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมที่ มีความส าคัญและแผนการด าเนินงานประจ าปีเพื่อก  าหนด 
ทิศทางการด าเนินธุรกิจต่อไป  

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็น
ผูบ้ริหารจ านวน 5 คนและกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารจ านวน 7 คน โดยมีสัดส่วน
กรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษทั) คิดเป็นสัดส่วนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงโครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะท าให้เกิดการถ่วงดุล 
ในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  

1.3 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระอาจได้รับเลือกตั้ งกลับเข้าด  ารงต าแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญ 
ผูถ้ือหุน้ประจ าปีทุกคร้ังก  าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3  

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการไม่ เป็นบุคคลเดียวกันเพื่ อเป็นการ 
แบ่ งแยกหน้าที่ ในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า  
โดยคณะกรรมการได้ก  าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน  
ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มี
ความสัมพนัธ์ใด  ๆกบัฝ่ายบริหาร 

2. บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

2.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและก าหนดให้มีการทบทวน 
ความเหมาะสมของนโยบายดังกล่ าวอย่างสม ่ าเสมออย่างน้อยปี ละ  1 คร้ั ง  
ผ่านการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งส่งเสริมการส่ือสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กร 
ไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพื่อการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
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2.2 บริษัทก าหนดให้กรรมการปฏิ บัติ ตามข้อพึ งปฏิ บั ติที่ ดีส าหรับกรรมการ 
บริษัทจดทะเบี ยน (“Code of Best Practice”) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์ 
โดยคณะกรรมการ ตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
และตอ้งปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและค านึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษทัและผูถ้ือหุน้เป็นส าคญั  

2.3 คณะกรรมการเป็นผู ้ก  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจน
งบประมาณของบริษทัและก ากบัดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงานและงบประมาณที่ก  าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถ้ือหุน้โดยรวม 

2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะซ่ึงมีเน้ือหาของแบบประเมินตามตวัอย่าง
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย ์เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับบริษัทจดทะเบียนน าไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียนต่างๆ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ ดี 
ของบริษทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรัพย ์

2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ บริษัทเข้าลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั คณะกรรมการจึงไดก้  าหนดนโยบาย
การควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”)  
เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้ น ด้วย
ประสงค์ให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าวมีการบริหารจดัการและระบบควบคุม
ภายในที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นเช่นเดียวกนักบับริษทัในรายการที่ส าคญั  

2.6 บริษัทก าหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า  
ทุก 3 เดือน อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และขอความร่วมมือใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัโดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ชุดยอ่ย ซ่ึงที่ผ่านมามีกรรมการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยรวมกนั
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและ
ในคร้ังท่ี มีการพิ จารณาวาระท่ีส าคัญกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม 
โดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมพิจารณาวาระที่ส าคญัดงักล่าวร่วมกนั  

2.7 บริษัทให้ความส าคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณา  
เป็นอย่างมาก จึงไดก้  าหนดในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเกี่ยวกบั
ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 ว ัน 
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ก่อนวนัประชุม เวน้แต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลบัจะน าเรียนล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม  

นอกจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  
ของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยงัก  าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน 
เพื่อส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไดแ้ก่ 

(1) นโยบายป้องกนัเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทเป็นส าคญั จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็น
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกนั ดงัน้ี 

- กรรมการและผู ้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือ
รายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ซ่ึงบริษัทจะจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู ้บริหาร 
รายนั้นๆ 

- หลีกเลี่ยงการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิด      
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการ
ให้มีการน าเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่ อพิจารณาให้ความเห็นก่อน เสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการ 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. ก  าหนด 

- กรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในวาระใดจะตอ้งงดออกเสียงและไม่เข้าร่วม
ประชุมในวาระดงักล่าว 

- ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัที่ตอ้งยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
เพื่อให้บริษัทเป็นที่ เช่ือถือและไว้วางใจของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
และจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนักงาน
ทัว่ทั้งบริษทั 

(2) ขอ้ก  าหนดเกี่ยวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัมีขอ้พึงปฏิบติัที่ดีงามและประพฤติ
ตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอยา่งมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้ งเป็นการส่งเสริมระบบ 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยยดึหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริตและความโปร่งใสเป็นส าคญั 
จึงก  าหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจข้ึนไวเ้ป็นมาตรฐานเพื่อใชเ้ป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และทุกฝ่าย 
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ที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้ก  าหนดข้อพึงปฏิบัติ 
ดา้นต่าง  ๆไดแ้ก่  

1. ขอ้พึงปฏิบัติด้านการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ที่ก  าหนดให้ต้องด าเนิน
ธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู ้ท่ี เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัด 
เอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติ 
ต่อพนกังาน การสร้างค่านิยมที่ค  านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

2. ข้อพึ งปฏิบัติของกรรมการที่ ก  าหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้ าที่ 
ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยติุธรรม รอบคอบ และระมดัระวงั แบ่งแยกการด าเนิน
ธุรกรรมส่วนตวัออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างส้ินเชิง โดยตอ้งรักษาความลับ 
ของบริษทัและไม่เปิดเผยโดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศของหน่ วยงานก ากับดูแลที่ เกี่ ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวญั และไม่ใชต้  าแหน่งหน้าที่การเป็น
กรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

3. ขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหารที่ก  าหนดใหผู้บ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนอยูภ่ายใตก้รอบ
ศีลธรรมประเพณีอนัดีงามและตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
ระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถ้ือหุน้ ลูกคา้ และ
พนักงาน รวมถึงตอ้งยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานดว้ยความสุภาพ 
ปกครองผูใ้ตบ้ังคบับัญชาดว้ยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออก
ของพนกังาน 

4. ขอ้พึงปฏิบติัของพนักงานที่ก  าหนดให้พนักงานตอ้งปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการท างานอยา่งเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย ์สุจริต อุตสาหะ หมัน่เพียร 
และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งข้ึน มีทศันคติที่ดี ให้ความเคารพ 
ผูอ้าวุโสและผู ้บงัคบับญัชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม  
ละเวน้พฤติกรรมเส่ือมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบ 
จากการปฏิบติัหน้าที่ มีความสามคัคี เอื้อเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั ปฏิบติังานโดยมุ่งถึง
ประโยชน์ สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ า  
และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการบริการที่ ดี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และ 
คงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ และ
ส่งผลต่อไปยงัการพฒันาสังคมโดยรวม 

6. ขอ้พึงปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และความเสมอภาค  
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(3) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและ
ระดบัปฏิบัติการ จึงได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่  อ  านาจด าเนินการ 
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีส านักตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ 
สอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมทั้ งมีการควบคุมดูแล 
การใชท้รัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการอนุมติัการบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแล
ทรัพยสิ์นออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในเกี่ยวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทไดจ้ัดให้มี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู ้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ี 
บริษัทและบริษัทย่อยย ังวางแผนในการใช้ผู ้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกัน  
เพื่ อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญ ชีและการเงิน และ 
มีการก าหนดใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต.  
และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง บริษทัมีการก  าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจน
และสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผล  
การด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้โดยจะมีการประเมินปัจจยัความเส่ียง
ทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายในที่พบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็น
สาเหตุและมีการก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัย 
ความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ืองและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

(4) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เพื่อท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเส่ียงของบริษัทและรับทราบ 
การบริหารความเส่ียงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการ
จดัการความเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อย โดยมีหนา้ที่รายงานปัญหาอุปสรรค 
ด้านความเส่ียงที่ส าคัญและความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารอยู่ในหัวขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร – ค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัและค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั 
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(6) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ 
ผูท้ี่เกี่ยวข้องในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอย่างต่อเน่ือง โดยรายละเอียด 
การฝึกอบรมอยูใ่นหัวขอ้นโยบายการพฒันาบุคลากร- การพฒันาขีดความสามารถใน
การปฏิบติังาน  

(7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีหน้าที่ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมี้การจดัท า
รายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ  
โดยฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผูส้อบบญัชีประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน
ของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไปและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั การเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และด าเนินการ 
บนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ 

 3. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 คณะ เพื่อติดตามและก ากับดูแล 
การด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอซ่ึงประกอบดว้ย 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการไดก้  าหนดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง 
การจดัการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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4. การประชุมคณะกรรมการ 

รายนามกรรมการ 

การเขา้ร่วมประชุม / จ  านวนคร้ังท่ีจดัประชุมในปี 2561 
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ดร. ทนง  พิทยะ 6/7     
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ 7/7 11/11    
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้1 4/5  2/3   
นายณรงค ์ แสงสุริยะ 7/7   4/4  
ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล 7/7  4/4 4/4 4/4 
นายชยัวฒัน ์ อุทยัวรรณ์ 7/7 11/11    
นายประเวศ  อิงคดาภา 7/7  4/4  4/4 
นายประเสริฐ  มริตตนะพร 7/7 11/11   4/4 
นายแวน ฮวง ดาว 7/7     
นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ 6/7     
ดร. สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 6/7 11/11    
ดร.จอน วงศส์วรรค์2 0/0  0/0   
นายธนวฒัน ์ ตรีวิศวเวทย ์ 7/7 11/11  4/4  
หมายเหตุ   :  1  นายเตชะพิทย ์แสงสิงห์แกว้ พน้จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ โดยมีผล

ตั้งแต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2561 
                       2  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 7/2561 มีมติอนุมตัิแต่งต ั้ง ดร. จอน วงศส์วรรค ์เขา้รับต าแหน่ง ประธาน

กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ โดยมีผล ต ั้งแต่วนัที่ 24 ธนัวาคม 2561 
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(1) การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัก าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลกัประจ าปี
พร้อมจัดท าแผนการจัดประชุมประจ าปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและ
ผูบ้ริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู ้บริหารเข้าร่วมการ
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซ่ึ งตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ประชุม
คณะกรรมการทุก 3 เดือน ทั้งน้ี คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อม
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ  านาจพิจารณาอนุมติัเร่ืองส าคญัต่างๆ ภายใต้
ขอบเขตอ านาจการพิจารณาอนุมติัขอคณะกรรมการบริหารและตามที่ไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร บริษทัจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารที่เกี่ยวขอ้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะน าเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม  

ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเร่ืองส าคัญต่าง  ๆ
ทั้งส้ิน 7 คร้ังและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู ้บริหารและไม่มี 
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง เพื่อให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเขา้ร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม 
ทั้งน้ีในกรณีที่มีการพิจารณาวาระการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั กรรมการที่ทราบว่า
ตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงมีรายช่ือตามหนงัสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ตามที่บริษทัไดน้ าส่งใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหนา้ที่
ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ดงักล่าว เพื่อปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียน  

โดยการประชุมในปี 2561 กรรมการทั้งคณะเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
การประชุมคณะกรรมการทั้ งหมด และกรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี 

นอกจากน้ี บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชุมขั้ นต ่าในการประชุม
คณะกรรมการ กล่าวคือ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมตอ้งมีกรรมการอยู่ใน 
ที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
และตอ้งประกอบไปดว้ยประธานกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เป็นตน้ 
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   (2)  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- คณะกรรมการบริหาร 
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่ อพิ จารณากลั่นกรอง 
เร่ืองที่เกี่ยวกบัการบริหารงานก่อนน าเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมติั
เร่ืองต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้อ  านาจด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการทั้งส้ิน 11 คร้ัง ซ่ึงในปีท่ีผ่านมากรรมการบริหาร
เขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด  

ทั้งน้ี กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการที่จะ 
ไม่เขา้ร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัหรือมีส่วนไดเ้สีย
อยา่งเคร่งครัด 

ส าหรับ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้รายงานคณะกรรมการชุดยอ่ย 

  5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดน้ า
แบบประเมินตนเองของกรรมการซ่ึงจัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมินผล 
การปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบไปดว้ย  

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะแบ่ งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่  
(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ  
(5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา 

- การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคลและการประเมินตนเองของกรรมการชุดยอ่ย
รายคณะและรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ  
(3) การประชุมคณะกรรมการ  

 เพื่ อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงเสนอ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษทัสรุปและน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการเพื่อพฒันา ปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อไป 
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   6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

    ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ก  าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน
โดยสอดคลอ้งกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน โดยมีรายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหาร-ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

    ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่าย 
    และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั ทั้ งน้ีรายละเอียด

อยู่ในหัวขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร -
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั 
ทั้งน้ีจ  านวนค่าตอบแทนผูบ้ริหารปรากฏรายละเอียดอยู่
ในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ-ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

   (1) การอบรมส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการและ
ผู ้บริหารบริษัทอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
กรรมการและผู ้บริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึ งบทบาทหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัทุกคนผ่านการอบรม
หลกัสูตร Director Certification Program (“DCP”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (“IOD”) รวมถึงจัดส่งกรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างต่อเน่ืองทั้ งน้ี การอบรมสัมมนาปรากฏรายละเอียด 
อยูใ่นหวัขอ้นโยบายการพฒันาบุคลากร-การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน 

   (2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัจัดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ใหม่ เพื่อใหก้รรมการใหม่
เขา้ใจธุรกิจและการปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยส านกักรรมการ
ผูจ้ัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหารจัดท าเอกสารแนะน าบริษัทซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูล
ประวติัความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
อ  านาจหน้าที่ของกรรมการ ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัและโครงการที่อยูใ่นแผนการ
พฒันาโครงการ รวมถึงก  าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และส่งเสริมให้
กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD เช่น หลักสูตร DCP เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบติัหนา้ที่กรรมการและผูบ้ริหาร 
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  8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษทัจัดใหมี้การจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (“Succession Plan”) ส าหรับต าแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและต าแหน่งงานในสายงานหลกัซ่ึงเนน้การสรรหา 
จากบุคลากรภายในองค์กรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ศกัยภาพ และความพร้อม 
ของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้การเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลที่จะทดแทน 
(“Successor”) ในการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะที่จ  าเป็นตามต าแหน่งงาน 
เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู ้จัดการ  หรือผู ้บริหารในต าแหน่งดังกล่าว 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบร่ืนและต่อเน่ือง 
โดยในแต่ละปีจะก าหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด  
เพื่อพฒันาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมีศกัยภาพไดเ้ติบโตในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
ตามล าดบัขั้นของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการก าหนด และสรรหา Successor กล่าวคือ 
คณะกรรมการบริหารเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือก  Successor ระดับกรรมการผู ้จัดการ  
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
กลัน่กรองและกรรมการผูจ้ัดการเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก Successor ระดบัรองกรรมการ
ผู ้จัดการเพื่ อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิ จารณาอนุมัติแต่ งตั้ ง 
รองกรรมการผูจ้ัดการต่อไป และกรรมการผูจ้ัดการเป็นผูพ้ิจารณาคัดเลือก Successor 
ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

ส าหรับการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในชั้นผูบ้ริหารระดบักลางลงมาบริษทัมีการวางระบบ
ดา้นการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบติังานของ
บุคลากร มาตรฐานการปฏิบติังานการพฒันาบุคลากร และการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงาน 
อย่างใกลชิ้ดและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 คน เพื่อท าหน้าที่เป็น 
ผูก้  าหนดแนวทางและการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการ
และเพื่ อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวโดยมีรายละเอียดผู ้ด  ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการบริหารตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามที่ปรากฏ
รายละเอียดในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ–คณะกรรมการชุดยอ่ย 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 9 การก  ากบัดูแลกจิการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 124 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.        คณะกรรมการบริหารมีอ  านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง
เกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษัท  การก าหนดหลักเกณฑ์ ในการด า เนิน ธุรกิจ  เพื่ อให้ส อดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั และ/หรือ  
ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท
ตามนโยบายที่ก  าหนด  

2.        น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัท การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

3.        ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ที่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

4.   พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการด าเนินงาน 
ที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป แต่ไม่เกิน
งบประมาณที่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะกรรมการไดมี้มติอนุมัติ 
ในหลกัการไวแ้ลว้ ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท ารายการ  
ที่เกี่ยวโยงกนั และรายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

5.        มีอ  านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึง
อยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าว มีอ  านาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  
ซ่ึงอาจยกเลิก  เพิกถอน เปลี่ ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือ  
การมอบอ านาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยการมอบอ านาจจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้มีส่วนได้เสียหรืออาจมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย ์และ /หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าหนดและไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการแลว้ 
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6.        พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ  
เงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณากลั่นกรอง
น าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมติั 

7.        พิจารณาอนุมติัเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย  

8.        พิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู ้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็น
รายการมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไป
ในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอ  านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษทั
และบริษทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการ
ในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวเน่ืองในการท าธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้
บุคคลใดด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอ านาจเป็นคร้ังคราว  
โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการท าธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่ มีมูลค่าสูง  
อย่างมีนัยส าคัญในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของ
คณะกรรมการ 

9.        ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยมีหนา้ที่
ตรวจสอบและควบคุมใหก้ารด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั
ดูแลและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ พร้อมก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อก  าหนดหน้าท่ี ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัและเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณา
แต่งตั้ งให้ด  ารงต าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทซ่ึงมีรายละเอียดผู ้ด  ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ-คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.     สอบทานใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยเพียงพอ 

2.     อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถัดไป รวมทั้ งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปี 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ต่อไป 
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3.     สอบทานให้บริษทัและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.     อนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา
ติดตามประเดน็ที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ   

5.         สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  รวมทั้ งสอบทาน 
ให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในนโยบายการควบคุม  
และกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุน 

6.     พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ ง /เลิกจ้างและก าหนดค่าตอบแทนของบุคคลซ่ึงมี 
ความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท  รวมทั้ งเข้าร่วมประชุมกับ 
ผูส้อบบญัชี และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7.     พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์   
ตลอดจนรายการไดม้า หรือจ าหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบั
ดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้ งน้ี  เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

8.     จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามที่ก  าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

8.1 ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน
ของบริษทั  

8.2 ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
8.3 ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
8.4 ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั

หนา้ที่ตามกฎบตัร 
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8.8 รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

9.     ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดว้ย 

10.     ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่า มีรายการ
หรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด  าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงประเภทรายการ 
หรือการกระท าท่ีตอ้งรายงาน มีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 10.1 รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 10.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก  าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ 
ต่อฐานะการเงินผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกบัคณะกรรมการ  
และผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเม่ือครบก าหนดเวลาที่ก  าหนดไว้
ร่วมกนัหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ข
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุอันควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานส่ิงท่ี 
พบเห็นดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการแต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร (กรรมการ
ผู ้จัดการ) 1 คนรวมทั้ งส้ิน  3 คน เพื่อก  ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษทัและได้มีการบริหาร ติดตาม และ
จัดการดา้นความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระ
ด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งให้ด  ารงต าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดผู ้ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิ บาลและ 
บริหารความเส่ียง กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
ตามที่คณะกรรมการก าหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นบรรษทัภิบาล 

1.   ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัท
รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบติั
ในทุกระดบัต่อไป 

2.  ก ากับดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
ฝ่ายจดัการ และบุคลากรของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1. 

3.   ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง  จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติ 
หรือแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั
ของสากลและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

4.   ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการก ากับดูแล  
กิจการท่ีดีของบริษทักบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นน า 

5.   ดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
ใหมี้ผลอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

6.   ให้ค  าแนะน าแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และคณะท างานในเร่ืองที่ เกี่ยวกับ 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

7.   รายงานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม ่าเสมอ และ
ในกรณีที่ มีเร่ืองส าคัญ  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญจะต้องรายงาน 
ต่อคณะกรรมการทนัทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งใหค้วามเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

8.        เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัต่อผูท้ี่เกี่ยวขอ้งและในรายงาน
ประจ าปี โดยตอ้งน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 

9.        แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ดา้นบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงให้
ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
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2. พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปีของบริษัทและบริษทัย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า  
มีการระบุความเส่ียงครอบคลุมทั้ งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ ส่งผลกระทบกับ 
การด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี
บริษทัยอมรับได ้    

3. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเนน้เพิ่มการให้
ความค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

4. พิจารณาความเส่ียงที่ส าคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน  
ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ  
วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้ งติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

5. รายงานการปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียง 
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ า ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอย่างมี
นยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

6. แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ซ่ึงประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน เพื่อท าหนา้ที่น าเสนอ
บุคคลที่ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการผู ้จัดการและกรรมการ 
รวมทั้งน าเสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ และน าเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กลัน่กรองและน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งไดอ้ีกตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ -
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      
ตามที่คณะกรรมการก าหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ดา้นสรรหา 

1.   พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบติัหลากหลาย ดา้นทกัษะวิชาชีพ และความเช่ียวชาญ 
โดย ไม่จ ากดัเพศ ตลอดจนความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการ 
ชุดย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อน าช่ือเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้น  หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

2.   พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการและน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

3.   แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควรและปฏิบติัภารกิจอื่นๆ ตามที่บริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ี การสรรหาบุคคลตามขอ้ 1. และขอ้ 2. ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาและการแต่งตั้ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

ดา้นก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนและ 
การปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อให้
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทและอตัราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น  
โดยน าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ในการก าหนดค่าตอบแทนและ 
การปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควรและปฏิบติัภารกิจอื่นๆ ตามที่บริษทัมอบหมาย 

 9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 การแต่งต้ังกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ทั้ งในด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ท างานและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณากลัน่กรองเห็นชอบเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติั
แลว้แต่กรณี 

การแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น 
เป็นรายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑก์ารลงมติตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 
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1. ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ 

2. ผูถ้ือหุ้นจะใชสิ้ทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

3. ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้ นได้เท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่ 
ทั้งน้ีโดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการ 
เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ นในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ ง 
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้ น  
ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพื่อให้ไดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น 

ทั้ งน้ีบริษัทจะน าเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุม
คณะกรรมการต่อผู ้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วย ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ รวมถึงจ านวนคร้ัง 
ที่เขา้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษทั เพื่อประกอบการพิจารณาใหก้บัผูถ้ือหุน้ 

กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ      
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือผู ้มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้าม  
ตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ งดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีย ังเหลืออยู่ โดยกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่จะอยู ่
ในต าแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที่ออกไป 

บริษทัค านึงถึงสิทธิ ความส าคญั การมีส่วนร่วมของผูถ้ือหุ้นรายยอ่ยและการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้น  
ส่วนน้อยที่เป็นผูถ้ือหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระ  
รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัผ่านระบบขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัในระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธนัวาคมของแต่ละปี 

9.3.2 การแต่งต้ังกรรมการอิสระ 

ภายใตก้ฎบตัรคณะกรรมการและกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงระบุให้คณะกรรมการมี
อ  านาจแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามการเป็นกรรมการอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ไดมี้การแกไ้ข ตลอดจนขอ้บังคับของบริษัทที่ว่าด้วย
คุณสมบติัของคณะกรรมการเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
คณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระของบริษทัจะค านึงถึงขอ้ก  าหนดทางกฎหมาย   
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ทั้งน้ีบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 
กบักรรมการผูจ้ัดการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อให้เกิดความชดัเจนให้ดา้นความรับผิดชอบ
ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกับการบริหารงานประจ าด้วยมุ่งหมายให้ มี 
การถ่วงดุลอ  านาจการด าเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี 

9.3.3 การแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู ้จัดการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้เสนอกรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระผู ้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการพร้อมทั้ ง
ก  าหนดค่าตอบแทน โดยอา้งอิงจากอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ัดการทุกปี 
เพื่อประกอบการเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ส าหรับการสรรหาผูบ้ริหารในต าแหน่งรองกรรมการผู ้จัดการ กรรมการผู ้จัดการจะเป็นผูเ้สนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู ้บริหารในระดบัตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการลงไป 
อยูใ่นอ  านาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผูจ้ดัการ 

 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการด าเนินงานที่ เป็นไปตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล  ตลอดจนสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย ์และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผูถ้ือหุ้น คณะกรรมการจึงไดก้  าหนด
นโยบายและระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารก ากบัและควบคุมบริษทัยอ่ย โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

9.4.1 การก าหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

บริษทัไดจ้ดัท า CG Policy และControl Policy เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นนโยบายที่ก  ากบัดูแล
ให้มีการก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ เช่นเดียวกัน  
กบัที่บริษทัซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัและเพื่อให้การก  ากบัดูแลบริษทั
ย่อยสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน บริษัทจึงไดก้  าหนดให้บริษัทย่อย 
ที่บ ริษัทเข้าไปลงทุน จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ Charters”)  
เป็นลายลักษณ์อกัษร ซ่ึง Subsidiaries’ Charter จะมีสาระส าคัญสอดคล้องกบั Control Policy  
โดยก าหนดให้บริษทัย่อยต่างๆ ยอมรับหลักเกณฑ์ท่ีก  าหนดข้ึนและน าไปปฏิบัติเสมือนเป็น
ขอ้บงัคบับริษทัยอ่ยนั้นๆ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวมีสาระส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การจัดส่งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูค้ดัเลือกบุคคลเพื่อเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยนั้ นๆ 
บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเคร่ืองมือ 
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ในการควบคุมและก าหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุนไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท ซ่ึงเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใด 
ที่เกี่ยวขอ้ง และมัน่ใจไดว้่านโยบายและกฎบตัรดงักล่าวจะเป็นกลไกน าไปสู่การมีระบบ
บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
อนัจะท าใหส้ามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(2) การก าหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัก าหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
โดยผูแ้ทนจากบริษทัให้สอดคลอ้งกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของบริษทั 

 (3) การควบคุมและก าหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน  

บริษัทก าหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
และรายการได้มาจ าหน่ายไปที่มีนัยส าคญั ตลอดจนรายการอื่นที่เขา้ข่ายเป็นรายการ 
ที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบโดยก่อนเข้าท ารายการ
ดงักล่าวบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากบริษทัก่อนเขา้ท า
รายการ เพื่อใหบ้ริษทัสามารถควบคุมและก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี กรณีที่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเขา้ศึกษาความเป็นไปได้
ในโครงการใหม่ บริษทัย่อยและบริษัทร่วมตอ้งน าเสนอแผนการลงทุน ก  าหนดเวลา 
การพฒันาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน 
เพื่อให้บริษทัสามารถประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนการใชเ้งินและติดตาม
ความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีนัยส าคัญอาจเกิดข้ึนจากการเข้าพัฒนา
โครงการไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

(4) การควบคุมด้านการเงิน 

 บริษทัก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ที่น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน และ
งบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูล
ประกอบการจัดท างบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท 
พร้อมยินยอมให้บริษัทใชข้้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดท างบการเงินรวมหรือ
รายงานผลประกอบการของบริษทั รวมถึงมีหน้าที่จดัท าประมาณการผลการด าเนินงาน
และสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนกบัการด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส 
รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษทั พร้อมรายงาน
ประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบหรือไดรั้บการร้องขอจาก
บริษทัใหด้  าเนินการตรวจสอบและรายงาน 
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 ทั้ งน้ีบริษัทก าหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี  (“auditor rotation”)  
ตามการหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.  และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

(5) การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ  
ความระมัดระวังและความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ  
มติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั้งกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั บริษทัย่อยนั้นๆ รวมถึงมีหน้าที่
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน  
ของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท์ี่ มีนัยส าคัญให้แก่  
บริษทัทราบโดยครบถว้น ถูกตอ้งและภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษทัก าหนด  

  9.4.2 สาระส าคัญของนโยบายการก ากับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแล
กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

1. นโยบายการควบคุมดา้นการบริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษัทได้แต่งตั้ งและส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจซ่ึงผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือ  
ผู ้มีอ  านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ของบริษทั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1.1 ขอบเขต อ  านาจหน้าที่  ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็น ไปตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทัยอ่ยและนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษัท  โดยในการพิจารณาเร่ืองที่ส าคัญโดยผู ้แทนของบริษัท ได้แก่  
การพิจารณาเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน  การพิจารณาเข้าท ารายการได้มา  
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจ าปี 
หรือรายการที่ไ ม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซ่ึ งเม่ือ เข้าท ารายการแล้ว 
มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับ  
ความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ้น  (แล้วแต่กรณี )  
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนบริษทัย่อยมีมติอนุมติัเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี ให้พิจารณา
ด าเนินการตามขนาดรายการที่ค  านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก  าหนดในประกาศ  
การไดม้าจ าหน่ายไป  

1.2 ผูแ้ทนของบริษัทจะต้องใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
และบริษทัร่วมในเร่ืองต่างๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
กบันโยบายการด าเนินงานของบริษทั 
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1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถ้ือหุน้อนัจะเป็น
ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้ งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อย 
ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทย่อยนั้ น 
หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษัท
ยอ่ยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษทัย่อยนั้ น หรือการด าเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น  
ของบริษัท ทั้ งทางตรงและทางออ้มในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท ทั้ งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลง 
เหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยการเข้าท า
รายการอื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย  หรือ การเลิกกิจการของ
บริษัทย่อย เม่ือค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยท่ีเลิกนั้ นเปรียบเทียบกับ 
ขนาดของบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ที่ก  าหนดในประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปแลว้
อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

1.4 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้งของ กรรมการ  
และผู ้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึง
ความสัมพันธ์และการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิด 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของ
บริษทัยอ่ยมีหนา้ที่แจง้เร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัทราบ 

1.5 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว
ใช้ขอ้มูลภายในของบริษัทและของบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้ งท่ีได้มาจาก 
การกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญ 
ต่อบริษัท บริษัทย่อยห รือบริษัท ร่วม เพื่อประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู ้อื่น  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็าม 

2. นโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เพื่อให้บริษทัสามารถควบคุมนโยบายดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดอ้ย่างแทจ้ริง  
บริษัท จึงได้ก  าหนดกลไกการก ากับ ดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม  
ผ่านนโยบายและกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือนและงบการเงิน 
ฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูลประกอบการจัดท า 
งบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินย อมให ้
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บริษัท ใช้ข้อ มูลดังกล่ าว เพื่ อประกอบการจัดท างบการ เงิน รวมห รือรายงาน 
ผลประกอบการของบริษทัประจ าไตรมาสหรือประจ าปีแลว้แต่กรณี 

2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ จัดท างบประมาณการผลการด าเนินงานและ 
สรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึง
ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท  บริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วมมีหนา้ที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนยัส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ 
หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัใหด้  าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

2.3 บริษทัยอ่ยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู ้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบ ริษัทผ่านรายงาน  
ผลการด าเนินงานประจ าเดือนและบริษทัมีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขา้ช้ีแจงหรือน าส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าว ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด
ทนัทีและบริษัทย่อยต้องน าส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานให้กับ
บริษทัเม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  
โดยตระหนักถึงความส าคัญและความรับผิดชอบที่ มีต่อผู ้ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัท  
ทุกภาคส่วนอยา่งเท่าเทียม บริษทัไดมี้การดูแลการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. แนวทางในการเกบ็รักษาและเปิดเผยขอ้มูลภายใน 

บริษัทได้ก  าหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้ร่ัวไหลออกสู่
บุคคลภายนอกตามความส าคัญและการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายใน 
กรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้ น ส าหรับข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ  ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั้นดว้ย  

บริษทัมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  
ของบริษทัจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจ
และมีความชดัเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

ทั้ งน้ี  บริษัทมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่  นักลงทุนด 
และบริษทัก  าหนดใหก้ารร่ัวไหลของขอ้มูลเป็นหน่ึงในปัจจัยความเส่ียงของบริษทัท่ีบรรจุไวใ้น
แผนการบริหารความเส่ียงของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลร่ัวไหล 
อยา่งรัดกุมดว้ย 
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2. แนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมีมาตรการก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งผูเ้กี่ยวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหาร
ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยต่์อส านักงาน ก.ล.ต. 
ทันทีที่มีการท ารายการ เพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
จดทะเบียนอย่างถูกตอ้งครบถ้วน อีกทั้ งบริษัทได้ก  าหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและ
ผู ้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่ 
งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกนัการใชข้อ้มูล
ภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการ
ลงโทษผู ้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบ  
การปฏิบติังานของบริษทัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

ทั้ งน้ีบริษัทแจ้งให้กรรมการและผู ้บริหารงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินแลว้ 1 วนัของทุกไตรมาส โดยจดัส่งเป็นอีเมล์
เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบไดอ้ยา่งแน่นอน  

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2561 

บริษทั และบริษทัย่อยไดว้่าจ้างบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2561
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) รวมเป็นจ านวนเงิน 3,372,000.00 บาท ประกอบดว้ย 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท จ านวน 950,000.00 บาท และค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของ
บริษทัยอ่ย จ านวน 2,422,000.00 บาท  

 9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) รวมเป็นจ านวนเงิน 327,000.00 บาท ประกอบดว้ย ค่าบริการอื่นทีไ่ดจ่้ายแลว้ 
ของบริษทัย่อย จ านวน 72,000.00 บาท และค่าบริการอื่นที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตของบริษทัย่อย 
จ านวน 255,000.00 บาท 

9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

 9.7.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก  าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ์
ของกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร
นั้ นๆ ทุกคร้ังท่ี มีการซ้ือ ขาย โอน หลักท รัพย์บ ริษัทต่อบ ริษัท เพื่ อด  า เนินการเปิดเผยต่อ 
ตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑ์แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์        
พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ.12/2552 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของกรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้สอบบัญชี  ทั้ งน้ี  ในปี 2560 กรรมการและผู ้บริหารได้รายงาน 
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การถือหลักทรัพยบ์ริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซ่ึงได้ด  าเนินการ
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและ
เปลี่ยนแปลงการถือครองใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสม ่าเสมอทุกไตรมาสดว้ย 
โดยที่ผ่านมาตั้งแต่บริษทัด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์การถือครองและ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัโดยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
สถานะ 

การถือครอง 
จ านวนหุน้  
ณ ตน้ปี (หุน้) 

จ านวนหุน้ 
ณ ส้ินปี (หุน้) 

สัดส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 
(ร้อยละ) 

ดร. ทนง  พิทยะ 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

- - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  ซ้ือ - 2,000,000 0.0271 
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้1 ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - - 
 กรรมการอิสระ     
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  เพิ่มทุนตามสดัส่วน 1,340,000 1,340,000 0.0182 
ดร. จอน  วงศส์วรรค์2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
- - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายณรงค ์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล - - - - 
 และบริหารความเส่ียง     
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล 
 

ประธานกรรมการสรรหา 
และก  าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

ซ้ือ / 
เพิ่มทุนตามสดัส่วน 

2,680 2,680 0.0000 
 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์ กรรมการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการ รับโอน 250,000 250,000 0.0034 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  รับโอน 200,000 200,000 0.0027 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
สถานะ 

การถือครอง 
จ านวนหุน้  
ณ ตน้ปี (หุน้) 

จ านวนหุน้ 
ณ ส้ินปี (หุน้) 

สัดส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 
(ร้อยละ) 

นายธนวฒัน ์ ตรีวิศวเวทย ์
 

กรรมการ  
และกรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ซ้ือ - 125,000 0.0017 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นางมณัทนา  เอ้ือกจิขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายวรท ศกัด์ิสุจริต รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นายธิติพฒัน ์ นานานุกูล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายเจษฎิน  สุวรรณบุบผา3 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

หมายเหตุ :  1  นายเตชะพิทย ์แสงสิงห์แกว้ พน้จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแตว่นัที่ 15 ตุลาคม 2561  
  2  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 7/2561 มีมตอินุมตัแิต่งต ั้ง ดร. จอน วงศส์วรรค ์เขา้รับต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ โดยมีผล  
                               ต ั้งแตว่นัที่ 24 ธนัวาคม 2561 
                            3  นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เขา้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – สายงานทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 2561  
    

9.7.2 การกระท าผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม 

ในรอบปี 2561 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผูบ้ริหารกระท าผิดดา้นการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่
กรรมการลาออกจากต าแหน่งเน่ืองจากประเดน็การทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ส าหรับปี 2561 บริษทัเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 ตลอดจนเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะตามหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย ์(CG Principle) อย่างครบถว้น รวมทั้งคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณา
และทบทวนนโยบายของบริษทั แผนการด าเนินงาน ภารกิจ วิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ของบริษัทและบริษทัย่อย เพื่อให้
สอดคลอ้งตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงสอดคลอ้งกบัหลกั 
CG Code ตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงจะเร่ิมบงัคบัใชใ้นปี 2562 

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการไดมี้การน าหลกั CG Code มาปรับใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั 
จดัท าการแผนพฒันาและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวขอ้ง โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาอนุมติัการทบทวนกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาธิบาลและ
บริหารความเส่ียง ซ่ึงก  าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และพิจารณาอนุมัตินโยบาย
บริหารความเส่ียงเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในมีความเหมาะสม  
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นอกจากน้ี บริษทัส่งเสริมให้มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการ
ความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ การรักษาความปลอดภยับนโลกไซเบอร์ (Cyber Security) กล่าวคือ มีนโยบายเร่ือง
การจดัสรรและการบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหมี้ความเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ อีกทั้ง 
มีระบบงานส าหรับการแกไ้ขเหตุขดัข้องเพื่อให้การท างานของผูใ้ชง้านไม่หยุดชะงกั และมีระบบที่รองรับ 
ความเส่ียง ในกรณีที่เคร่ืองหลกัเกิดปัญหาเคร่ืองส ารองจะท างานทดแทนไดท้ันที รวมทั้ งมีนโยบาย Back up 
เพื่อก  าหนดเป็นมาตรการส ารองขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ส ารอง เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัมี
มาตรการรักษาความมัน่คงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การก าหนดสิทธิของพนักงานในการเขา้ใช้
ระบบ การติดตั้ งแพทช์อตัโนมัติจากเคร่ืองแม่ข่ายเพื่อป้องกันภยัคุกคามรูปแบบต่างๆ และการติดตั้ งระบบ
ควบคุมการใชง้านอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปโดยถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินงานและการ
บริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

  

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจ าปี 2561  หนา้ท่ี 141 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงาน 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้  าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ(“Corporate 
Governance Policy : CG Policy” ) เป็ นลายลักษณ์ อักษ ร เพื่ อ ให้ เกิ ดแนวทางปฏิบั ติที่ ชัด เจนขององค์กร 
และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดอ้ีกทั้งไดเ้ปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท  
ดว้ยประสงค์ที่จะส่ือสารเจตนารมณ์การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัไปยงัสาธารณะ
รวมถึงไดมี้การส่ือสารนโยบายการก ากบัดูแลกิจการดงักล่าว จากกรรมการไปยงัผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบั 
เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กรถึงสาระส าคญัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ยึดถือปฏิบัติ  อันจะท าให้เกิด 
ความเช่ือมัน่ในกลุ่มของผูถ้ือหุ้นตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยถือปฏิบติัอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กี่ยวขอ้ง 
ทุกฝ่าย พร้อมทั้ งสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและย ัง่ยืน ผ่านกลยุทธ์ของบริษัทโดยการด าเนินธุรกิจควบคู่ 
ไปพร้อมกบัการเติบโตของชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟ้า และการดูแลส่ิงแวดลอ้มไม่ให้ไดรั้บผลกระทบจาก
การด าเนินกิจการของบริษทั รวมถึงการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า นอกจากน้ี บริษทัยงัเห็นถึงความส าคญัของสังคม
และชุมชนในพื้นท่ีห่างไกล ใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืดว้ยการสนับสนุนชุมชนและชาวบา้น
ใหไ้ดมี้การศึกษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยผ่านการด าเนินงานและกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัยงัไดด้  าเนินการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) 8 ขอ้ ดงัน้ี 

1.   การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม   

ส่ิงส าคญัส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตไดอ้ย่างมัน่คงและย ัง่ยืน คือการไดรั้บความไวว้างใจ และการสนบัสนุน
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ดงันั้นในการด าเนินธุรกิจของบริษทันอกจากจะค านึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจแลว้ 
บริษทัยงัค  านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งหลกัทุกภาคส่วน เช่น พนัธมิตร บุคลากร ชุมชน สังคม
และส่ิงแวดลอ้มรอบๆโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษทัด าเนินการ รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในส่วนอื่นๆ ที่มิไดเ้ป็นผูเ้กี่ยวขอ้ง
หลกักบัทางบริษทั ไดแ้ก่ 

- การปฏิบติัต่อพนกังาน  

นอกจากบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรทุกระดบัในทุกๆ  ดา้นแลว้ บริษทัไดค้  านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อพนักงานทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การก าหนด
สวสัดิการที่เหมาะสม และมาตรฐานการท างานท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้ งการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบติัตามระเบียบและ
ขอ้บงัคบัการท างานเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่ก  าหนดไว ้

- การปฏิบติัต่อคู่คา้  

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อคู่คา้ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามเง่ือนไข  
ท่ีก  าหนดในสัญญากบัคู่ค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ียงัไดมี้การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยในปี 2561 
โครงการไฟฟ้าน ้างึม 2 ไดผ้ลประเมินระดบัดี และดีเยีย่มที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.67 จากการส ารวจความพึงพอใจของ
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ลูกคา้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ส าหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดผ้ลประเมิน
ระดบัดีเยี่ยมที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.30 และร้อยละ 96.52 จากการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และลูกคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ตามล าดบั 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าที่ตอ้งสร้างกลไกที่แน่ใจไดว้่าการด าเนินงานของบริษทัและบริษัท
ยอ่ยเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และตอ้งตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชัน่แม้เพียงระดบับริษทัหรือ
บริษทัยอ่ยจะส่งผลกระทบเสียหายต่อการด าเนินงาน ความเช่ือมัน่ และภาพรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น 
บริษัทและบริษัทย่อย จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส          
เป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนท่ีดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู ้ถือหุ้น และค านึงถึงประโยชน์แก่ผู ้มีส่วนได้เสีย               
ทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง บริษทัจึงไดก้  าหนดมาตรการด าเนินการเพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

 1) การก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทไดใ้ห้ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร 
ทุกระดบัของบริษัทและบริษทัย่อยมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ จึงไดก้  าหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการ 
ที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) พร้อมทั้ งส่ือสารและบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับพนักงาน 
ในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษทั ในการน้ี บริษัทไดเ้ผยแพร่นโยบาย 
การก ากับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการก ากับดูแลกิจการเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการที่เป็นสากล และใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษทัยอ่ยตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงนโยบายดงักล่าวไดก้  าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน ขอบเขต อ  านาจ
หน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน  รวมถึงนโยบายการเขา้ท าธุรกรรมกบัผูถ้ือหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

2)  การใชข้อ้มูลภายใน การค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ริหารของ
 บริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ขอ้มูลภายในตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก  าหนด
นโยบายการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญ ชี 
และบุคลากรทุกหน่วยงาน  รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่ าวด้วย   
และเพื่อก  ากบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัจึงไดก้  าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารตามนิยามของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) มีหนา้ที่ตอ้งรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์เป็นคร้ังแรกเม่ือได้รับการแต่งตั้ ง โดยจะต้องรายงานต่อส านักงานก.ล.ต. ภายใน 30 วัน 
นับแต่วนัที่ไดรั้บการแต่งตั้ง และตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์เม่ือมีการซ้ือ ขาย  
โอนหรือรับโอนภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ดงักล่าว ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลภายในดงักล่าวโดยก าหนดให้
มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  
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และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้ งเปิดเผยข้อมูลจ านวนหุ้นที่กรรมการและผู ้บริหาร 
ถือครองไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย  

นอกจากนั้น บริษทัไดก้  าหนดห้ามมิใหบุ้คคลดงักล่าวน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์ที่ยงัไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนออกเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
ซ่ึงสอดคล้องกบับทบัญญัติมาตรา 241 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(มาตรา 242 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที่ 5) พ.ศ 2559) และบริษทัยงัได้
ก  าหนดมาตรการป้องกนัส าหรับการใช้ขอ้มูลภายในดงักล่าว โดยก าหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการ 
และผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลางดการซ้ือขายหลักทรัพย ์กล่าวคือ 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษทั และภายหลงัการเปิดเผยงบการเงิน 1 วนัรวมทั้งไดก้  าหนด
บทลงโทษและการบงัคบัใชส้ าหรับการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัดดว้ย  

ทั้ งน้ี  บริษัทได้ด  าเนินการท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบาย 
ที่ก  าหนดไว ้โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง
เกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งให้บุคลากรของบริษทัสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วย
ป้องกนั และตรวจสอบการทุจริตในองค์กร โดยในปี 2561 บริษทัไดป้รับโครงสร้างองคใ์นกลุ่มของบริษทั 
แลว้เสร็จ โดยการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการท างาน รวมถึงการน าระบบ SAP มาใช ้ซ่ึงเป็นไปตาม
แผนงานเพื่อท าใหบ้ริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้และมัน่ใจว่า
การด าเนินการของบริษัทเป็นไปตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งยงัสามารถป้องกนัการทุจริต
คอร์รัปชัน่ไดอ้ีกดว้ย 

3)  การจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม 
ในทุกกิจกรรมของบริษทั รวมถึงพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ  
The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”) ทั้ ง น้ี  บ ริ ษั ท มีี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อด  าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดบัหน่วยงานของทั้งบริษทั
และบริษทัยอ่ย เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการท างานและก าหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบ  
ขอ้พิรุธที่สุ่มเส่ียงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อรายงาน 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือไดรั้บแจง้เบาะแสหรือขอ้ควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจไดว้่าทุกขั้นตอน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียนอยา่งครบถว้น 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
ก  าหนด ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ที่มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น พิจารณารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  ตลอดจนรายการได้มาจ าหน่ายไป 
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ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก  าหนดที่เกี่ยวขอ้ง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมทั้ง
สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ทั้ งน้ี  บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู ้กระท าทุจริตคอร์รัปชั่นตามล าดับขั้ นตอน กล่าวคือ ส านัก
ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเม่ือตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส และหากพบว่า  
มีการกระท าความผิดจริงจะน าเสนอผลการตรวจสอบต่อตน้สังกดัสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการ
ผูจ้ดัการ พร้อมจัดใหมี้การไต่สวนเพื่อหาขอ้สรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบองค์คณะพิจารณา
ร่วม และเม่ือตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะด าเนินการตามขั้ นตอนทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว ได้แก่ 
การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การเลิกจา้ง ตลอดจนการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งยติุธรรม 

โดยในปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (“ปปช.”) ได้มี 
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2558 ข้ึน บริษัท 
ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของกฎหมายฉบบัดงักล่าว จึงไดมี้การทบทวนเพื่อก  าหนดแนวทางการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับดังกล่าว  
ในปี 2560 ปปช. ได้จัดท าคู่มือแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับนิติบุคคล  
ในการป้องกนัการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ  ซ่ึงบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดคู่ มือดังกล่าว  เพื่อก  าหนดมาตรการและ 
แนวทางการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและเป็นการป้องกนัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการด าเนินงานของบริษทัต่อไป  

ส าหรับ ปี 2561 บริษทัสนบัสนุนใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเขา้อบรมหลกัสูตรท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี  

- หลักสูตร Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเพิ่มความรู้ 
สนบัสนุนการด าเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน    

- หลกัสูตรผูต้รวจสอบอิสระ โครงการ CAC SME Certification เพื่อท าความเขา้ใจขอบเขตการท างาน
ของ CAC SME Certification  ข้อก าหนดของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต   

- เขา้ร่วมฟังเสวนา ในหวัขอ้ Anti-corruption:Together We'll win เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัขั้นตอนการ
จัดท านโยบายการต่อต้านการทุจริต  และกระบวนการตั้ งแต่การประกาศเจตนารมณ์สู่การได้รับ 
การรับรองจาก CAC    

ทั้งน้ี บริษัทได้ก  าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากบัดูแลและควบคุมเพื่ อป้องกนัและติดตามความเส่ียง 
จากการทุจริต สรุปไดด้งัน้ี 
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1. บริษทัจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุม
การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีบริษทัจัดตั้งข้ึน เพื่อสอบทาน
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด 
การทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ในบริษทัและบริษทัยอ่ย  

2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  (whistleblower) และรายงานต่อผู ้บริหารและ
คณะกรรมการบริษทั หรือไดรั้บแจ้งเบาะแสหรือขอ้ควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจไดว้่าทุกขั้นตอน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียนอยา่งครบถว้น 

3. จัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วม         
กรณีพบว่ามีการกระท าความผิดจริงจะน าเสนอผลการตรวจสอบต่อตน้สังกดั สายงานทรัพยากรบุคคล 
และกรรมการผู ้จัดการ และด าเนินการตามขั้ นตอนทางวินัยต่อบุคลากรได้แก่ การตักเตือนเป็น           
ลายลกัษณ์อกัษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งยติุธรรม 

4) การก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสและมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส (Whistleblower) 

บริษทัเปิดช่องทางการร้องเรียนที่น่าเช่ือถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณ การกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของบุคคลในองคก์ร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนกังานและบุคคลภายนอกอื่นๆ  

ในปัจจุบนั บริษทัไดก้  าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสผ่าน 3 ช่องทาง ดงัน้ี 

1) ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัโดยตรงทีห่น่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ www.ckpower.co.th/th/ir  
2) ผ่านทาง E-mail ถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัโดยตรงที่ directors@ckpower.co.th 

หรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ที่ ir@ckpower.co.th 
3) แจ้งทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)
 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการคุม้ครองและเก็บขอ้มูลผูแ้จ้งเบาะแสเป็นความลบั ซ่ึงบริษทัจะเขา้แกไ้ขและบรรเทา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายอยา่งเร่งด่วนท่ีสุด ซ่ึงในปี 
2561 ที่ผ่านมาบริษทัไม่ไดรั้บแจง้เร่ืองร้องเรียนแต่อยา่งใด  

5)  การก าหนดนโยบายป้องกนัการทุจริตจากภายนอกองคก์ร 

บริษทัส่ือสารใหบุ้คลากรจากทุกหน่วยงานน านโยบายการก ากบัดูแลไปใชก้บัการติดต่อประสานงานกบัคู่คา้
และบุคคลภายนอก เพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลักดันให้คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก 
ท่ีติดต่อกับบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจ ริตคอร์รัปชั่นของบริษัท               
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด
มาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มงวด 
และยกเลิกการท าธุรกรรมกบัคู่คา้หรือบุคคลภายนอกดงักล่าวอยา่งเดด็ขาด 

http://www.ckpower.co.th/th/ir
mailto:directors@ckpower.co.th
mailto:ir@ckpower.co.th


ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

  

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจ าปี 2561  หนา้ท่ี 146 

ในส่วนของการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่แล้ว บริษัทยงัได ้  
ปลูกจิตส านึกป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ โดยจัดให้พนักงานเขา้รับ
การฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงแนวทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรส าหรับ
ผูป้ฏิบัติงานในองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเร่ืองการป้องกันการทุจริตในองค์กรโดยครอบคลุมถึง
ขั้นตอนการด าเนินงาน การส่ือสารภายในองค์กร การวางระบบสนับสนุน การจัดสรรทรัพยากรบุคคล 
ในการด าเนินงาน ตลอดจนการควบคุมติดตามและรายงานผลการด าเนินงานด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตลอดจนหลกัสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งเช่น หลกัสูตรการตรวจสอบรายการทางบญัชี – การเงินเพื่อป้องกนัและ
จัดการทุจริตในองค์กร และหลักสูตรการวางแผนตรวจสอบตามมาตรฐานความเส่ียง (Risk based audit) 
เป็นตน้ 

6) การก าหนดความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ในแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

บริษทัก  าหนดใหก้ารทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นหน่ึงในปัจจัยความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั
เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวังความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากขั้นตอนการด าเนินงาน โดยคณะท างานการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
จะท าการประเมินความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัทุกไตรมาส และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงเพื่ อพิจารณา รวมถึงน าเสนอประเด็นที่ น่าสนใจ 
และควรเฝ้าระวงัติดตามอย่างใกลชิ้ด หากตรวจพบความเปลี่ยนแปลงหรือขอ้ควรพิจารณาที่มีนัยส าคัญ  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงจะน าเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเส่ียง  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทและบริษัทย่อยไดด้  าเนินธุรกิจดว้ยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาค
ส่วนตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายก าหนด โดยเช่ือว่าการเคารพและการให้เกียรติผูอ้ื่น รวมถึงการยอมรับความ
แตกต่างทางความคิดซ่ึงกันและกัน  ถือเป็นพื้นฐานของการท างานร่วมกัน บริษัทสนับสนุนให้พนักงาน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ า หรือพนักงานรายวนัใชสิ้ทธิตามชอบธรรมในฐานะ
พลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดงักล่าวจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น นอกจากน้ี บริษทัและบริษัทย่อยไดเ้ปิด
ช่องทางการส่ือสารเสนอแนะและร้องทุกขใ์นเร่ืองที่เกี่ยวกบัการท างาน เพื่อให้บุคลากรของบริษทัและบริษทัย่อย
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการเปิดช่องทาง 
การส่ือสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษทักบับุคคลภายนอกเพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ หรือ
ขอ้เสนอแนะที่ควรปรับปรุงอนัเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการและการก ากบัดูแลของบริษทัและบริษทัย่อย ทั้งน้ีท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคยไดรั้บรายงาน
หรือปรากฏขอ้พิพาทดา้นแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของบุคลากรในการขบัเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายและเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืไดใ้นอนาคต ดว้ยการบริหารทรัพยากรบุคคลดว้ยความเป็นธรรม ยดึหลกักฎหมายแรงงานและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย รวมถึงการเคารพสิทธิและความเท่าเทียม
กัน ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด และมีนโยบาย 
การพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน รวมถึงการจัดสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานในระดบัที่แข่งขันไดก้ับบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั อาทิเช่น กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ าปี  
และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ทั้ งน้ี บริษัทได้ก  าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงานแต่ละระดบัไวเ้ท่าเทียมกัน  
ไม่มีการแบ่งแยกเพศ ไม่ว่าจะเป็นพนกังานประจ าหรือพนกังานรายวนัท่ีปฏิบติังานทั้งในและต่างประเทศ 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัต่อการพฒันาบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนใหพ้นกังานมีโอกาสเติบโต
และกา้วหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ โดยในปี 2561 บริษัทมีกระบวนการท างานที่ความชัดเจน  
และสามารถตรวจสอบได้ เน่ื องจากได้ด  า เนินการปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบ ริษัทในปีที่ผ่ านมา  
โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารและพนักงานในรูปแบบดัชนีช้ีว ัดผลส าเร็จ (KPIs) เพื่อให ้
ผลการประเมินมีความชดัเจน เป็นธรรม และสามารถน าผลประเมินดงักล่าวมาประกอบการพฒันาศกัยภาพของ
ผู ้บริหารและพนักงานต่อไป  รวมถึงการสนับสนุนให้ผู ้บ ริหารและพนักงานน าหลักการ Kaizen มาใช ้
ในการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น CKP Kaizen 
Newsletter และ CKP Town Hall (Kaizen Cycle 2) เป็นตน้ อีกทั้งบริษทัยงัไดค้  านึงถึงสภาพแวดลอ้มในการท างาน
โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างาน บริษัทและบริษทัย่อยได้ก  าหนดมาตรการด้านความ
ปลอดภยัและชีวอนามยัในการท างาน รวมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการท างาน
ตลอดจนปรับปรุงสภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มในการท างานอย่างสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ์ ISO เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน ณ สถานท่ีปฏิบติังานทั้งในส านักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้า
ต่างๆ ตลอดจนการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบัพนักงานของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นประจ าทุกปี 
และก าหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพ
พลานามยัที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบติังานในหนา้ที่ท่ีจะรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี  

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดร้ณรงคส์ร้างจิตส านึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงจรรยาบรรณ และหลกับรรษทัภิบาล โดยเนน้ใหส้ามารถ
น าไปใชใ้นการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนัได ้
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5.   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

เน่ืองดว้ยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดท่ีมีราคาถูกและย ัง่ยืน  
จึงถือ เป็นความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์พลังงานท่ีสะอาด 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการลงทุนในการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าและพลงังานแสงอาทิตย ์
ซ่ึงลูกคา้ของบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีภาคประชาชนเป็นลูกคา้โดยออ้ม 
ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้ตระหนักถึงความส าคญัของลูกคา้ดว้ยการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดในสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัดและบริหารจดัการโครงการไฟฟ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าไดต้ามที่
สัญญาก าหนดและเป็นการรักษาสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ดงัเห็นไดจ้ากผลประเมินความพึงพอใจที่อยูใ่นระดบัดีและ
ระดบัดีเยีย่ม เป็นตน้  

 6.    การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม   

ดว้ยพันธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีมัน่คงพร้อมให้ความส าคญัในอนัท่ีจะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบ          
จากโครงการต่างๆต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ โดยทุกโครงการที่บริษทัเขา้ลงทุนลว้นเป็นโครงการโรงไฟฟ้า 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลงังานไฟฟ้า
สะอาด พลังงานหมุนเวียน ท่ีส ร้างมลภาวะน้อยท่ีสุด และใช้ทรัพยากรในขั้ นตอนการผลิตอย่างคุ ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ และโรงไฟฟ้าระบบ 
พลงังานความร้อนร่วม เป็นตน้ บริษทัยงัตระหนักถึงความส าคญัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดในการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้พนกังานของบริษทั
และบริษัทในเครือ ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด  
ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อยา่งเคร่งครัดพร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเพื่อให้เกิด
ความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน อีกทั้ ง บริษัท 
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จึงก  าหนดมาตรการป้องกนั
อนัตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการ 
มีการก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมทั้งจดัส่งพนกังานเขา้รับการอบรมในเร่ืองดงักล่าว 
มีระบบการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ยงัไดน้ าระบบ 
การจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2015) มาใชใ้นการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบ ารุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัย และให้ความส าคญักับส่ิงแวดล้อมทั้ งภายในโรงไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ
โรงไฟฟ้า ส าหรับโครงการที่อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง บริษทัผูรั้บเหมามีการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีบริษทัมีการประชุมเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมกบัผู ้รับเหมา 
อยา่งสม ่าเสมอ โดยปี 2561 บริษทัไม่ไดรั้บรายงานการเกิดอุบติัเหตุขั้นร้ายแรงของพนกังาน หรือเหตุการณ์ที่ท  าให้
ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้า 
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นอกจากน้ี บริษทัไดด้  าเนินธุรกิจและจดักิจกรรมการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

การด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี มีการออกแบบทางดา้นวิศวกรรมที่เหมาะสม และไดม้าตรฐานโดยใชเ้ทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย ตามค าแนะน าของที่ปรึกษาระดับโลกจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ Pöyry Energy Limited, AF-Consult Ltd.  
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Compagnie Nationale du Rhône (CNR) จากประเทศฝ ร่ังเศส  และ ทีมก รุ๊ป  
จากประเทศไทย โดยโครงการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นท่ียอมรับจากผูผ้ลิตชั้นน าทัว่โลกโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
แต่ละดา้นเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีส าคญั เพื่อให้มัน่ใจในดา้นคุณภาพและความปลอดภยั
ของโครงการซ่ึงโครงการไฟฟ้าไดอ้อกแบบโดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นหลักโดยไดจ้ัดท าการศึกษาประเมิน 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทท่ีปรึกษาชั้นน าที่มีประสบการณ์และ 
มีความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งจดัท าแผนบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัระหว่างผูพ้ฒันา
โครงการผูแ้ทนจาก สปป. ลาว องคก์รบริหารส่วนทอ้งถิ่น ประชากรในพื้นท่ี และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ เน่ืองจากเป็นผู ้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิงจึงไดด้  าเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีในปี 2561 ไดด้  าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 
ดงัน้ี  

- ประชุมรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมกับการนิคมอุตสาหกรรม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม และการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มและมวลชนสัมพนัธ์ ซ่ึงประกอบ 
ไปด้วยกรรมการผู ้แทนภาครัฐและกรรมการผู ้แทนโรงไฟฟ้าเพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
โครงการและชุมชนรับเร่ืองข้อร้องเรียน ไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาส่ิงแวดล้อมระหว่าง
โครงการและชุม นอกจากน้ี บริษทัยงัเสริมและสนับสนุนให้มีการจดักิจกรรมเพื่อสังคมรอบโครงการ อาทิเช่น 
การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์  การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กบัโรงเรียน และการพา
ตวัแทนชุมชนสัมพนัธ์เยีย่มชมโครงการ ตลอดจนการพฒันาชุมชนรอบโครงการ  

- จัดให้มีบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมประจ าโรงงาน เพื่อท าหน้าท่ี ตรวจสอบ ควบคุม ก  ากบัดูแล ด าเนินการ และ
บ ารุงรักษาระบบบ าบดัมลพิษทางน ้า อากาศ กากอุตสาหกรรม หรือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส าหรับ
การควบคุม บ าบดั หรือก าจดัมลพิษอื่นใด เป็นตน้ 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นอกจากเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าโดยใชเ้ทคโนโลยเีซลล์แสงอาทิตยซ่ึ์งเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมแล้ว ยงัด  าเนินโครงการตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีในปี 2561  
ไดด้  าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

- พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคา (“Solar Rooftop”) และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์ 
แบบติดตั้ งบนพื้นดิน (“Solar Farm”) เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู ้ประกอบการภาคเอกชน รวม 6 โครงการ  
คิดเป็นก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวตัต์ โดยโครงการ Solar Rooftopไดป้ฏิบติัตามมาตรการดา้นการออกแบบติดตั้ง
และการจัดการขยะและกากของเสียส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  และมาตรการ
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ป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิง แวดล้อม ส าหรับผู ้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Mini COP) ส าหรับโครงการ Solar Farm ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิง แวดลอ้ม ส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(COP)  

การใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจากการการด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม บริษทัยงัส่งเสริมการใหค้วามรู้ ฝึกอบรมแก่ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน  โดยในปี 2561 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม เช่น หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง หลกัสูตรการดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 
หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้ม รวมทั้ง กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี นอกจากน้ี จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในช่องทางต่างๆ และการจดัท าสถิติอุบติัเหตุและป้ายแสดงสถิติรายงานอุบติัเหตุ 
เป็นต้น รวมทั้งบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน เพื่อท าหน้าก  ากบัดูแลการปฏิบติังานของ
พนักงานให้เกิดความปลอดภยั ตรวจสอบสภาพการท างาน เคร่ืองจักรให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัพร้อมใช้งาน 
รายงานการประสบอันตราย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้ งการให ้
ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้กรณีที่พนกังานเจ็บป่วย หรือประสบอุบติัเหตุจากการท างาน 

6.    การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

บริษัทส านึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรภ าคธุรกิจไทย       
และเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหน้าท่ีต้องด าเนินธุรกิจด้วยส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม                    
เพื่อการพฒันาองค์กรย ัง่ยืนควบคู่ไปกับการพฒันาประเทศ บริษัทจึงก  าหนดนโยบายการด าเนินโครงการไฟฟ้า 
ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กบัประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบ
โครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า                           
ให้กับประเทศ ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหน่ึงที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับ                         
ทุกภาคส่วนต่อไป นอกจากการค านึ งถึงประโยชน์ที่สั งคมได้รับผ่านการด าเนิน ธุรกิจของบริษัทแล้ว                           
บริษทัยงัค  านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม
ของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษทัเขา้ลงทุนเพื่อให้เกิดการพฒันาของชุมชนใกลเ้คียงและ
ปลูกฝังส านึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ 

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  

บริษทัสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพฒันานวตักรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม แมบ้ริษทัจะไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต
เทคโนโลยแีต่บริษทัมุ่งมัน่ในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และความส าเร็จในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ทุกภาคส่วน 
รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพลงังานสะอาด พลงังานหมุนเวียน และนวตักรรมในการประหยดั
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่า  ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต  
โดยบริษัทและบริษทัในเครือเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลย ี
ด้านพลังงานต่างๆอย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและ 
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สัมมนา อาทิเช่น สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบหลงัคา (Solar Rooftop) 
และลอยน ้า (Floating) หลกัสูตร เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบเพอรอฟไกต ์: ศกัยภาพและทิศทางในประเทศไทย หลกัสูตร  
Environmental and Social assessment in power energy project  และหลกัสูตร Managing Cyber Risk เป็นตน้ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน  

บริษทัให้ความส าคญักบัชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการท างานบนความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื เพราะเราตระหนัก
เสมอว่าเราเป็นสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกนั บริษทัไม่เพียงแตส่นบัสนุนชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้าใหมี้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน แต่ยงัสร้างเสริมใหชุ้มชนห่างไกล และสังคมในประเทศของเราไดมี้ชีวิตความป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

กิจกรรมร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามคัคี ปี 2561 ณ วดัอมัพวนัม่วงนอ้ย จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ บริษทั ไซยะบุรีพาวเวอร์ จ ากดั บริษทั บางปะ
อินโคเจน เนอร์เรชั่น  จ ากัด และบริษัท ไฟฟ้าน ้ า งึม 2 จ  ากัด  ร่วมเป็น เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ปี  2561             
ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย บ้านอัมพวัน -บ้านหนองม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ในวันอาทิตย์ที่  4 พฤศจิกายน 2561                     
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่า สร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลก (หลวงพ่อศรีสุวรรณ
โพธิญาณ) เน้ือเงิน หลวงพ่อพระใส และสร้างโรงกรองน ้า เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชน ไดร้ะลึกถึงพระคุณขององคพ์ระสัมมา 
สัมพุทธเจา้ตลอดจนเป็นท่ีกราบไหวส้ักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  
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กิจกรรมมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟตแ์วร์ใหก้บัเดก็นักเรียนโรงเรียนบา้นโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎร์สามคัคี)
ต  าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดม้อบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
จ านวน 10 เคร่ือง ให้แก่  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ -ราษฎร์สามัคคี) ต  าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชัย                                
จงัหวดันครราชสีมา เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนให้กบัเด็กนักเรียนไดมี้โอกาสคน้ควา้หาความรู้นอกเหนือจาก
ความรู้ในต าราเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโครงการห่ิงห้อยปี  3 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน  บริษัท ซี เค พาวเวอร์                             
จ  ากดั (มหาชน) อุปถมัภ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 

นอกจากความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีแลว้ บริษทัไดต้ระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนในพื้นท่ีห่างไกล 
บริษทัจึงไดค้ืนก าไรสู่สังคมโดยการน าความรู้ดา้นวิศวกรรมพลงังานเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขจดัการปัญหา
ความขาดแคลน โดยบริษทัมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญและความสามารถดา้นวิศวกรรม จึงเป็นที่มาของกิจกรรม 
เพื่ อสั งคมโครงการห่ิงห้อยปี  1 ที่ผู ้บ ริหารมีแนวคิดต้องการท าประโยชน์ เพื่ อสังคมโดยการน าความรู้  
ทางดา้นวิศวกรรมขององค์กรมาปรับใชเ้พื่อช่วยแกไ้ขปัญหาและบรรเทาความขาดแคลน โดยไดท้  าการจัดสร้าง
อาคารเรียนพลงังานแสงอาทิตย ์ณ หมู่บ้านปู่ค  าน้อยและกงัหันน ้ าผลิตไฟฟ้า ณ หมู่บา้นแม่ปะกลาง อ.สบเมย             
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จ.แม่ฮ่องสอน สู่โครงการห่ิงห้อยปี 2 ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง ส าหรับการด าเนินงานโครงการห่ิงห้อยปี 2 
ได้มีการจัดตั้ งคณะท างานและท่ีปรึกษา โดยมีการวางแผนการท างาน ก  าหนดขั้ นตอนการท างานร่วมกัน  
และมีการประสานงานกบัศูนยก์ารเรียนอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  

โครงการห่ิงห้อยปี 2 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันด าเนินการจัดสร้างฝาย
กระสอบทรายพร้อมโซล่าร์ป๊ัม บ่อเกบ็น ้ าพลงัแสงอาทิตยข์นาด 45 ลบ.ม. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
ขนาด 6 กิโลวตัต์  เทพื้นอาคารเรียน 4 ห้อง โรงอาหาร 1 โรง และ โรงครัว 1 โรง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทศัน์ให้แก่  
ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ต า บลเสาหิน อ  า เภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมโดยการ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน  
และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของชุมชนในพื้นท่ีห่างไกล ดว้ยนวตักรรมทางดา้นวิศวกรรมท่ีทันสมยัและ
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื 

 
 

 

 

 

 

 

 

ในวนัที่  25 มกราคม 2561 ตวัแทนของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมตามเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือคร้ังเสด็จพระราชด าเนินในการตรวจเยี่ยมศูนยก์ารเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบา้นแม่มุใน พร้อมกนันั้นไดมี้การถวายรายงานเบ้ืองตน้เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตด าเนิน
กิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social 
Responsibility) ซ่ึงนบัเป็นปีที่ 3 ท่ีทางบริษทัมุ่งมัน่ตอบแทนกลบัสู่สังคม  
บริษทัจึงไดป้ระสานไปยงักองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ขอด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบต่างๆ ให้แก่ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน  ต าบลแม่นาจร อ  า เภอแม่แจ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ผลงานการออกแบบของสถาปนิกท่ีเป็นพนักงานของบริษัททั้ งหมด ผ่านแนวคิด 
การประหยดัพลงังานที่มีการออกแบบตั้งอาคารเรียนใหข้วางทิศทางลม เพื่อใชก้ารไหลผ่านของลมใหเ้กิดประโยชน์ 
หลังคาอาคารเรียนโปร่งแสงเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าแต่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ความสว่างแทนหลอดไฟ  
การติดตั้งถงักกัเก็บน ้ าส ารองเพื่อการอุปโภคโดยอาศยัหลกัแรงโน้มถ่วงของโลก ระบบโซล่าร์เซลล์ที่ใชเ้ป็นไฟ 
ส่องสว่างถนนในเวลากลางคืน โดยรายละเอียดในการก่อสร้างอาคารทั้งหมดมีดงัน้ี 
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1. อาคารบา้นพกัครู พร้อมหอ้งน ้า ขนาดพื้นท่ี 140 ตารางเมตร  
2. อาคารเรือนนอนนกัเรียน พร้อมหอ้งน ้า ขนาดพื้นท่ี 225 ตารางเมตร  
3. โรงอาหาร ขนาดพื้นท่ี 96 ตารางเมตร  
4. อาคารเรียนพร้อมหอ้งน ้า ขนาดพื้นท่ี 335 ตารางเมตร  
5. ลานหนา้เสาธง ขนาดพื้นท่ี 160 ตารางเมตร 
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เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2562 บริษทัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินเสดจ็เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดศูนยก์ารเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นแม่มุใน  บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) อุปถมัภ์ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติประวติัสูงสุดแก่ศูนยก์ารเรียน บริษทั 
ผูบ้ริหารและพนกังาน 
โครงการห่ิงห้อยปี 3 น้ี เป็นโครงการท่ีบริษทัไดเ้ชิญชวนให้พนักงานในกลุ่มที่มีจิตอาสาจ านวน  200 คน เขา้ร่วม
กิจกรรม เน่ืองจากบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการสร้างให้ CSR อยูใ่น DNA ขององคก์ร เพื่อสร้างมูลค่าของ CSR 
และให้ผลท่ีย ัง่ยืนต่อองค์กร จึงเป็นขั้นกว่าของการด าเนินงานเพื่อสังคมในแบบเดิม นั่นคือการมีส่วนร่วมของ
พนักงานท่ีออกมาจากจิตใจ เป็นการสร้างค่านิยมการมีส่วนร่วมด้วยจิตส านึกทั้ งกระบวนการท างานปกติ                             
และทุกส่วนที่พนักงานในองค์กรสามารถให้กบัสังคมได ้ถือเป็นการให้ความส าคญัในการมีส่วนร่วมของสังคม            
ทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนานโดยถือเป็นหน่ึงในนโยบายหลักของบริษัท เพื่อมุ่งสร้างวฒันธรรม
องค์กรเพื่อสังคมจนเกิดเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและเป็นการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เกิดความสามคัคีร่วมกนั 
ดว้ยการใชก้ิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม มาเป็นแกนหลกัในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

1. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน สอบทานความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานระบบ 
การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ความเช่ือมั่นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม 
และมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมการควบคุมภายในดา้นการด าเนินงาน (Operational Control) การบญัชีและการเงิน 
(Financial Control) และการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง (Compliance Control) และรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษทัและบริษทัย่อย ตามแผนงานตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่ ดีของ  
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่
ในการพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในกรณีที่ เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้  
ทางผลประโยชน์ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณา
รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยใช้
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก  าหนดซ่ึงมี 5 องคป์ระกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม  คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอ
และเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายใน เร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยจากการที่กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชใ้นทางมิชอบหรือโดยไม่มีอ  านาจ รวมถึงการท าธุรกรรม
กบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้อยา่งเพียงพอแลว้ นอกจากน้ี ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ไม่ไดรั้บรายงานว่ามีขอ้บกพร่องเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในที่มีสาระส าคญัจากผูส้อบบญัชีและส านักตรวจสอบ
ภายในแต่อยา่งใด 

2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทัให้ความส าคญัในการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ก  ากบัดูแลและสนับสนุนงานบริหารความเส่ียง พิจารณา
ความเส่ียงส าคญัที่สอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั คณะท างานบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารจากทุกสายงาน 
รับผิดชอบในการจดัท าแผนการบริหารความเส่ียงเป็นรายปี โดยพิจารณาปัจจยัเส่ียง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะ
เกิดข้ึน รวมทั้งก  าหนดมาตรการจดัการความเส่ียง และรายงานการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและ
ติดตามมาตรการจดัการความเส่ียงว่ายงัเป็นปัจจุบนัและสามารถจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้ โดยแต่งตั้ง
ผูมี้ความรู้ความสามารถท าหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงรับผิดชอบในการติดตาม
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ผลการปฎิบติังาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาความเพียงพอและ
เหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบต่อไป 

3. หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบอนุมติัแต่งตั้ ง 
นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั
ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผูท้ี่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์
การท างานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลกัษณะเดียวกบับริษทั เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบั
การปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน  อีกทั้งยงัได้รับวุฒิบัตรผู ้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified 
Professional Internal Auditor of Thailand) มีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั สามารถปฏิบติัหน้าที่
ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้งาน
ตรวจสอบภายในของบริษทั จะตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

4. หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน  

บริษทัมอบหมายให้ นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ด ารงต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ – สายงานควบคุมและก ากบัดูแล
ธุรกิจ เพื่อท าหน้าที่ก  ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั
โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ไดป้รากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิและมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมทั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษทัจดทะเบียนอื่น จ านวน 3 ท่าน โดยมี นายเตชะพิทย์  
แสงสิงแกว้ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และนายประเวศ  อิงคดาภา เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี  
นายเตชะพิทย  ์แสงสิงแกว้ พน้จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2561 
เป็นตน้ไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง ดร.จอน วงศส์วรรค ์เขา้รับต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระทดแทนต าแหน่งเดิมท่ีว่างลง ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 โดยมีหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมี  
การก าหนดไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกบัข้อก  าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกัน จ านวน 4 คร้ัง และมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี 
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจ านวน 1 คร้ัง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลท่ีมีสาระส าคัญของการจัดท างบการเงินและ
แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น โดยสรุปสาระส าคญัการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ดงัน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย ร่วมกบัผูส้อบบัญชี 
และฝ่ายบริหาร รวมทั้งสอบถามผูส้อบบญัชีเร่ืองความถูกต้องครบถ้วน เช่ือถือไดต้ามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา ทั้ งน้ีผู ้สอบบัญชีได้รายงาน
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้
และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีแผนก
ตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยา่งอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอ เหมาะสม   

3. สอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน และพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นท่ีพบจากรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้ขอ้แนะน าในการพฒันาปรับปรุง 
การปฏิบติังานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ยเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งานตรวจสอบภายในมีการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ สามารถเพิ่มคุณค่าและ
ช่วยปรับปรุงการด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 

4. สอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  พิจารณาทบทวนกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้ป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงภาระผูกพนัท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท า
สัญญากับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหน ดต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และทนัเวลา 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน  
และให้ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อให้บริษทัปฏิบติั
ตามกฎหมาย ข้อก  าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์  
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แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎเกณฑ ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดข้ึน 
ในปี 2561 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล 
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

6. พิจารณา คัดเลือก/เลิกจ้าง เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา 
ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู ้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้ค  าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา  
จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้ ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813) หรือ นางสาวศิราภรณ์ 
เอื้ออนันต์กุล  (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844) หรือนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523)  
คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีมีอ  านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2562 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว
เป็นผู ้สอบบัญชีตามรายช่ือผู ้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยจะน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และขออนุมติัต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ต่อไป  

จากการปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที่ และความรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและการตรวจสอบภายในที่ มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง  
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก  าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

 

 
       (ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล) 
            กรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 
ที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน โดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ เป็นประธานกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล และนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์  เป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร
ความเส่ียง และแต่งตั้งผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที่ และความรับผิดชอบ ที่ไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการ โดยมีการก าหนดไวอ้ย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความ เส่ียง  
ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ไดป้ระชุมร่วมกนัจ านวน 4 คร้ัง โดยเขา้ร่วมครบองคป์ระชุมทุกคร้ัง  
เพื่อพิจารณาและติดตามความกา้วหน้าในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และพฒันาการบริหารความเส่ียงของบริษทั
อยา่งต่อเน่ือง โดยสรุปสาระส าคญัการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

ด้านบรรษัทภิบาล 
1. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของกรรมการ และผู ้บริหารในการรายงานผลการซ้ือ-ขาย/เปลี่ยนแปลง 

การถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน   

2. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
ในปีที่ผ่านมา และแผนการด าเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน  
ในปี 2561 เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงแบบประเมินประกอบดว้ย การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
รายคณะ คณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ และคณะกรรมการชุดยอ่ยรายบุคคล  

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่   
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4. ให้ค  าปรึกษาแก่คณะท างาน และติดตามผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทโดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย  
เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดประชุมที่ค  านึงถึงสิทธิของผูถ้ือหุ้นตามแนวทางบรรษทัภิบาลที่ดี โดยในปี 2561 บริษทัไดค้ะแนนเต็ม 
100 คะแนน เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ที่ไดค้ะแนน 98 คะแนน โดยการประเมินประจ าปี 2561 มีบริษทัจดทะเบียนเขา้ร่วมประเมิน 
657 บริษทั ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.42 สูงข้ึนจากปี 2560 ที่คะแนนเฉลี่ย 91.97 

5. ให้ค  าปรึกษาแก่คณะท างาน และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเขา้รับการประเมินจากโครงการส ารวจการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยในปี 2561 บริษทัไดผ้ลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมที่ร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซ่ึงสูงกว่า 
ปี 2560 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 84 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยบริษัทได้รับผลการประเมินทุกหมวดสูงกว่า  
ผลการประเมินเฉลี่ยของบริษทัจดทะเบียนโดยรวม  

6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบติัที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัไดป้ฏิบัติ
และเปิดเผยขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และสอดคลอ้งตามกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบติัที่เกี่ยวขอ้ง 

7. รายงานผลการปฏิบติังานดา้นการก ากบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 
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คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่า บริษทัไดย้ึดมัน่ในการให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
อย่างถูกตอ้งและโปร่งใส ค านึงถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองคก์รมีความตระหนกั 
และมีจิตส านึกในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ยงัคงมุ่งมั่น 
ที่จะพฒันา ปรับปรุงการก ากบัดูแลกิจการ ควบคู่ไปกบัการเติบโตของกลุ่มบริษทัต่อไป 

ด้านบริหารความเส่ียง 
1. พิจารณานโยบายบริหารความเส่ียง เพื่อเป็นกรอบการปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนในบริษทัให้เป็น

ทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงนโยบายบริหารความเส่ียงผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการ 
2. พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่า มีการระบุความเส่ียงครอบคลุมทั้งปัจจัย

ภายในและภายนอก ทีอ่าจส่งผลกระทบกบัการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งพิจารณามาตรการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบั
ที่บริษทัยอมรับได ้    

3. ควบคุม ติดตาม และก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส โดยไดรั้บรายงานการบริหารความเส่ียงจากฝ่ายบริหาร
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีเพื่อใหมี้การด าเนินงานสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารจากคณะกรรมการ โดยมอบหมายให้
แผนกตรวจสอบภายในท าการสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเส่ียง  

4. รายงานผลการปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีความมัน่ใจว่า การบริหารความเส่ียงของบริษทันั้น ครอบคลุมปัจจัย 
ความเส่ียงที่ส าคญัของบริษทั โดยมีการด าเนินงานที่ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร  
จากคณะกรรมการและหลกัการที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม  
 
 
 

(นายณรงค ์ แสงสุริยะ) 
      ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 ท่าน ประกอบไปดว้ย
กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน นายประเวศ อิงคดาภา และนายประเสริฐ มริตตนะพร เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
และแต่งตั้งใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ที่ภายใตก้ฎบตัรและขอบเขตหนา้ที่ตามที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 4 คร้ัง เพื่อพิจารณา 
เร่ืองส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 

1. พิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และผลงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา 
ส าหรับปี 2561 มีกรรมการครบก าหนดพน้ต าแหน่งตามวาระทั้ งส้ินจ านวน 4 คน เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู ้มี
ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นชอบและเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวกลบัเขา้ด  ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งกรรมการ 
ซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระทั้งส้ินจ านวน 4 คน ที่ไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย  
ตามที่ไดด้  ารงต าแหน่งเดิมอยูก่่อนหนา้ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

2. พิจารณาก าหนดรางวัลประจ าปี 2560 และค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ส าหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย  
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกบัผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการโดยรวม รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบและ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัก  าหนดรางวลัประจ าปี 2560 และค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ส าหรับกรรมการ 

3. พิจารณาก าหนดรางวัลประจ าปี 2560 และค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ส าหรับกรรมการผู ้จัดการโดยค านึงถึง 
ความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ัดการ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเ ดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่ อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัก  าหนดรางวลัประจ าปี 2560 และค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ส าหรับ
กรรมการผูจ้ดัการ 

4. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการกลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการอีกวาระหน่ึง เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
บริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งประธานกรรมการกลับเข้าด  ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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5. พิจารณาการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวขอ้เป็นไปในทิศทาง
เ ดียวกันและสอดคล้องตามหลัก CG Code และหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน  
และเพื่อประกาศใชเ้ป็นแนวทางการปฎิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ดงักล่าว 

6. พิจารณาแต่งตั้ง นายจอน วงศส์วรรค ์ ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ
มีความเหมาะสมทั้งดา้นคุณวุฒิและวยัวุฒิ อีกทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งเดิมท่ีว่างลง โดยให้มีผลตั้ งแต่วนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 จึงเห็นควร 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง นายจอน วงศ์สวรรค์  เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบ โปร่งใส 
เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
เป็นส าคญั 

 

 
                       (ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล) 
     ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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12.  รายการระหว่างกัน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปี 2561 ภายใตห้ลกัการพิจารณา
การเขา้ท ารายการ ดงัน้ี 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกนัของบริษทั บริษทัยอ่ย กบั บริษทัหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
มีเง่ือนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกนั 
ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
(Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั และบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั          

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

1. พิจารณาว่ารายการท่ีเกิดข้ึนเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ระหว่าง บริษทั บริษทัย่อย กบับริษทั/บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย ตามค านิยามบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก  าหนด 

2. กรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั ค  านวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และเปรียบเทียบกบัสินทรัพยท์ี่มีตวัตน
สุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของ
รายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก  าหนด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ รายการธุรกิจ
ปกติของบริษทั รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น รายการเกี่ยวกบั
สินทรัพยห์รือบริการ และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน   

3. กรณีรายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทธุรกิจปกติของบริษทัและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการ
บริษทัอนุมติัหลักการโดยก าหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการ โดยรายการดงักล่าวตอ้งเป็น
รายการตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป คือ เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่าย เท
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายการท่ีผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะตอ้งสรุปรายการดงักล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ  

4. กรณีรายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทอื่น จะพิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภทและอ านาจด าเนินการตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก  าหนด ซ่ึงทุกรายการตอ้งผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญัเสมือนกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก (arm’s length basis) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถ้ือหุน้ทุกราย และน าเสนอรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั
หรือผูถ้ือหุ้นตามลกัษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการท ารายการ
ระหว่างกนัจะไม่สามารถอนุมติัหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งได ้  
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นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมีการท ารายการระหว่างกนัเกิดข้ึนอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเน่ืองจากรายการ 
ในปัจจุบนั เช่น สัญญาซ่อมบ ารุง สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติและน ้ าดิบ สัญญาจ้างบริหาร เป็นตน้ โดยจะเป็นไปตาม
ลกัษณะการคา้ปกติและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงก  าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นการท ารายการประเภทดงักล่าวว่ามีความจ าเป็น สมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ  
และราคาที่ก  าหนดมีความเหมาะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย เพื่อมิให้มีเง่ือนไข
แตกต่างจากการท ารายการประเภทเดียวกนักบับุคคลภายนอก และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทัแลว้ 
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน)  (CKP หรือ บริษัท) 

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานประเภทต่างๆ และให้บริการงานที่ปรึกษาและ
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากัด  (SEAN) 

ถือหุน้ร้อยละ 56 โดย CKP SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด  (NN2) ถือหุน้ร้อยละ 75 โดย SEAN 
(สัดส่วนการถือหุน้โดยออ้มของ 
CKP ใน NN2 เท่ากบัร้อยละ 42) 
NN2 เป็นบริษทัแกนของ CKP 

NN2 เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
โดยเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทาน
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 มีก  าลังการผลิตไฟฟ้า 615  
เมกะวัตต์ โดยโครงการตั้ งอยู่ท่ีแขวงไซสมบูน นครหลวง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน 
จ ากัด  (BIC) 

ถือหุน้ร้อยละ 65 โดย CKP BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่โดยใชก้๊าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิง มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 237.5 เมกะวตัต ์( BIC1 : 
117.5 และ BIC2 : 120) และไอน ้ า 19.6 ตันต่อชั่วโมง (ส าหรับ 
BIC1)โครงการตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ  าเภอ 
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (BKC) ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP BKC เป็นผู ้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย ์มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวตัต ์โครงการ
ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท วิส โซลิส จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
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รายละเอียดของรายการระหว่างกันส าหรับปี 2561 

1. รายการระหว่าง CKP และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) 

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพฒันา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอยา่งครบวงจร และเป็นบริษทั 
ที่เกี่ยวขอ้งกนักบั CKP เน่ืองจาก CK เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 27.221 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ CKP ทั้งน้ี CK และ CKP  
มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นายณรงค ์แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การเช่าพ้ืนที่ส านักงานบริษัทและบริการ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารวิริยะถาวร  

 ค่าเช่าพื้นท่ีส านกังาน 
 เจา้หน้ีอื่น 
 ลูกหน้ีเงินประกนั 

 

 

10.36 

 0.38 

2.05 

 

 

7.28 

 1.03 

2.05 

 

 

CKP ไดใ้ชพ้ื้นท่ีชั้น CH, ชั้น 18, ชั้น 20  และ BIC ไดเ้ช่าพื้นท่ีชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวร

ของ CK โดยอตัราค่าเช่าพื้นท่ีส านกังานและอตัราค่าสาธารณูปโภค เป็นอตัราปกติที่ CK 

เรียกเกบ็จากผูเ้ช่าทัว่ไป  

                                                             
1 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุดของบริษทั วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การเช่าพ้ืนที่ Virtual Private Server 

 ค่าเช่า 
 เจา้หน้ีอื่น 

 

0.60 

0.05 

 

0.60 

0.11 

 

BIC ไดเ้ช่าพื้นท่ี Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 

หรือตามระยะเวลาการเช่าที่อาจขยายออกไปเน่ืองจากการต่ออายุสัญญา โดยหากคู่สัญญา 

ไม่มีการบอกเลิกสัญญา ใหถ้ือว่าสัญญามีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยอตัราค่าเช่า

เป็นอตัราปกติที่ CK ใหเ้ช่ากบัลูกคา้ทัว่ไป และพิจารณาถึงความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ 

การจ้างรับเหมาก่อสร้าง 

 ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 

 

- 

- 

 

896.00 

 11.97  

 

BIC ว่าจ้างให้ CK ออกแบบด าเนินงานดา้นวิศวกรรม ผลิต จัดซ้ือ จัดหามาให ้ก่อสร้าง 

ติดตั้ง และด าเนินการทดสอบ (Commission) ส าหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

โครงการ 2 (BIC2)  
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2. รายการระหว่าง CKP และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (CHK) 

CHK เป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน สปป.ลาว เน่ืองจาก CHK ถือหุ้นทั้งหมดโดย CK จึงท าให้ CHK เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งของ CK ดงันั้น 

CHK กบั CKP จึงมีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ร่วมกนั และ CHK เขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี CHK และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโล

โวลต์  

 ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 เจา้หน้ีค่าโครงการ 

 

 

 

223.66 

- 

 

 

 

1345.94 

49.18 

 

 

 

NN2 ไดว้่าจ้าง CHK ด  าเนินการปรับปรุง ยกระดบั และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง

ให้เป็นระดบั 500 กิโลโวลต์ ระยะเวลาก่อสร้างแลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

โดยเป็นการปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เพื่อให้สถานีไฟฟ้าย่อย 

นาบงสามารถรองรับโครงการไฟฟ้าต่างๆ ใน สปป.ลาว ที่มีสัญญาซ้ือขายกบั กฟผ. ได ้

การว่าจ้างซ่อมทางระบายน ้า (Spillway) 

 

- 5.14 NN2 ไดว้่าจ้าง CHK ซ่อม Spillway ที่เกิดการช ารุด โดย CHK ไดด้  าเนินการซ่อมแซม

เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและส่งมอบงานใหก้บั NN2 แลว้เม่ือวนัที่ 21 มิถุนายน 2560 
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3. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (TTW)  

 TTW ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา เน่ืองจาก TTW เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.311 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 
ของ CKP ดงันั้น TTW จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี TTW และ CKP มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ราย ไดแ้ก ่นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การซ้ือขายน ้าประปา 

 ค่าน ้าประปา 
 ค่าบ าบดัน ้าเสีย 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 

 

45.88 

2.97 

4.47 

 

34.76 

 2.42 

8.16 

 

 

 

 

BIC ได้ท  าสัญญา ซ้ือขายน ้ าประปา  (อัตรา ค่าน ้ าประปาตามประกาศการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และ บ าบดัน ้าเสีย กบั TTW ส าหรับโครงการ BIC1 และ 

BIC2 ตั้ งแต่ช่วงด าเนินการก่อสร้าง และเร่ิมเปิดด าเนินการ จนถึงปัจจุบัน รายการ

ดงักล่าวเป็นการซ้ือขายน ้าประปาเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการที่มีการ

จ่ายตามสัญญา 
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4. รายการระหว่าง CKP กบั บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BEM) 

BEM ด าเนินธุรกจิเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นท่ี 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เน่ืองจาก BEM เป็นหน่ึงในผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุน้ CKP ในสัดส่วนร้อยละ 17.831 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ CKP ดงันั้น BEM จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี BEM และ
CKP มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ราย ไดแ้ก ่นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

2,065.00 

 

- 

 

 

เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของ CKP ได้มีมติ

อนุมติัการซ้ือหุ้นของ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 7.5 

ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,065.00 ลา้นบาท จาก BEM 

ทั้งน้ี ราคาซ้ือขายเป็นราคาท่ีผ่านการเจรจาต่อรองระหว่าง CKP และ BEM และเป็นราคา

ท่ีสมเหตุสมผล อ้างอิงได้จากความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของทั้งผูซ้ื้อ 

(CKP) และผู ้ขาย (BEM) ที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติของทั้ งสอง

บริษทั 
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5. รายการระหว่าง CKP กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) 

XPCL ด าเนินการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี ซ่ึงตั้งอยูใ่น สปป.ลาว ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี อยูร่ะหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ซ่ึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 CKP เป็น
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ XPCL โดยถือหุ้นร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ดงันั้น XPCL จึงถือเป็นบริษทัร่วมของ CKP ทั้งน้ี XPCL และCKP มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่  
(1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

รายได้บริหารโครงการ 

 รายไดบ้ริหารโครงการ 

 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัร่วม 

 รายไดค้า้งรับ 

 

 
119.87 

11.38 

0.07 

 
105.01 

 10.26 

- 

 
 

 

 
XPCL ไดท้  าสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี 

โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL ทั้ งในด้านบุคลากรผู ้มีประสบการณ์และ 

มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ ให้ค  าปรึกษา และสนับสนุนงานด้านต่างๆ  

อาทิ การให้ค  าปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการบุคลากร การด าเนินงานจัดซ้ือ 

จดัจา้ง การบริหารเงิน การจดัท าบญัชี เป็นตน้  

ทั้งน้ี การก  าหนดค่าบริหารโครงการ ไดผ้่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผูมี้อ  านาจ

อนุมติัแลว้ ซ่ึงราคาดงักล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดเ้ทียบเคียง

และอา้งอิงจากอตัราค่าจา้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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6. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั บริษทั พีที จ  ากดัผูเ้ดียว (PT) 

PT ถือหุน้ร้อยละ 5.33 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ใน SEAN ซ่ึง SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั PT ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ในสปป.ลาว เน่ืองจากกรรมการ
ของ PT เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งของกรรมการ CKP 1 ราย ไดแ้ก่ นายแวน ฮวง ดาว ทั้งน้ี PT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ ได้ รับผลกระทบจาก
โครงการ  NN2 (Implementation of EMP&RAP 
during Operation Phase) 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 

4.80 
7.95 

 
 
 
 

5.00 
3.15 

 
 
 
 
NN2 ว่าจ้าง PT เพื่อด  าเนินการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม จัดเตรียมเสบียงอาหาร ดูแล
ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการด าเนินโครงการ NN2 ให้อพยพมายงัเมืองเฟือง 
รวมถึงฝึกอาชีพใหป้ระชาชนตลอดอายสุัมปทาน ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามเง่ือนไขสัมปทาน
กบัรัฐบาล สปป. ลาว 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

NN2 – โครงการปลูกยางพาราเพ่ือฟ้ืนฟูชีวิตความ

เป็นอยู่และแผนพัฒนาประชาชน 

(Implementation of EMP&RAP during Operation 

Phase) (Para-Rubber) 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

13.00 

16.25 

 

13.00 

3.25 

NN2 ว่าจ้าง PT ให้ด  าเนินการฝึกอาชีพและฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน 

ท่ีไดรั้บกระทบและอพยพมายงัเมืองเฟืองเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บ

การจดัสรรจากรัฐบาลตลอดอายสุัมปทาน โดยเป็นการปฏิบติัหนา้ที่ตามสัญญาสัมปทาน 
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7. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (RATCH) 

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนน าของกลุ่มบริษทั RATCH ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกับ

เป้าหมายการพฒันาและการขยายกิจการที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง เน่ืองจาก RATCH ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 

CKP ดงันั้น RATCH จึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี RATCH และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การจ้างบริหารงาน 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีอื่น 

 

 

- 

- 

 

 3.03 

0.27 

 

SEAN ไดท้  าสัญญาระหว่างผูถ้ือหุน้ของ SEAN  ไดก้  าหนดเง่ือนไขว่า RATCH จะส่ง

บุคลากรร่วมปฏิบติังานในส่วนการเงินของ SEAN ส าหรับโครงการน ้างึม 2 เน่ืองจาก 

RATCH เป็นผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการโครงการ

ไฟฟ้าพลงัน ้า (ยกเลิกสัญญา ม.ค.61) 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเคร่ืองและ

บ ารุงรักษาโครงการน ้างึม 2 

 ค่าบริการปรึกษางานปฏิบติัการเดินเคร่ือง
และบ ารุงรักษา 

 

 

 

25.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.00 

 

 

 

 

 

NN2 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ท  าสัญญาบริการปรึกษางานเดินเคร่ืองและ

บ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 กับ RATCH โดยก าหนดให้ RATCH  

เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพฒันาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญาแนะน า  

ด้านเทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซ้ืออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจ 

โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหมดอายุ หรืออัตราผลตอบแทนมีค่า 

ไม่น้อยกว่าที่ตกลงกันในสัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน ทั้ งน้ี การก าหนด

ค่าตอบแทนของสัญญาดงักล่าวไดผ้่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผูมี้อ  านาจ

อนุมติัแลว้ ซ่ึงราคาดงักล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดเ้ทียบเคียง

และอา้งอิงจากอตัราค่าจา้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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8. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย  กบั บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (GPSC) และ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) 

GPSC เป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้ า และน ้ าส าหรับอุตสาหกรรมให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เน่ืองจาก GPSC ถือหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ BIC ดงันั้น GPSC จึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ BIC และเขา้ข่ายเป็นบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัของ CKP ทั้งน้ี GPSC 
และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียมและด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษทัท่ีด  าเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกบัปิโตรเลียม เน่ืองจาก 
ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 22.582 ของทุนจดทะเบียนของ GPSC ปตท. จึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ GPSC และเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี ปตท. และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การซ้ือก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.  

 ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 

3,163.16 

302.01 

 

 

 

2,163.19 

470.25 

 

BIC ท าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. จ านวน 2 สัญญา (ส าหรับ BIC1 และ BIC2) 

โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญามาตรฐานส าหรับการขายก๊าซธรรมชาติแก่

โครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวนัที่

เ ร่ิมใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการค้า โดยสัญญาระบุให้ซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท.  

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปีค  านวณจากสูตรที่ระบุในสัญญา ซ่ึงราคาตาม

สัญญาเป็นราคาที่มีเง่ือนไขทางการคา้ปกติที่ ปตท. ขายใหก้บัโครงการอื่นที่มีลกัษณะ

เดียวกนัทุกราย 

                                                             
2 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพือ่สิทธิในการรับเงินปันผล เม่ือวนัที่ 29 สิงหาคม 2561 จาก www.set.or.th 
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9. รายการระหว่าง CKP และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั (BLDC)  

BLDC ประกอบธุรกิจบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นท่ีหมู่ที่ 2 ต  าบลคลองจิก และหมู่ที่ 16  
ต าบลบางกระสั้น อ  าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เน่ืองจาก BLDC และ CKP มีกรรมการร่วมกนั 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และ (2) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ดงันั้น 
BLDC จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การเช่าพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือวางท่อ

ก๊าซ  

 ค่าเช่าที่ดิน 
 

 

 

0.22 

 

 

 

0.22 

 

 

 

BIC ได้เช่าที่ ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 

ในการก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน การบริการรักษาและซ่อมบ ารุงระบบท่อ  (แนวท่อก๊าซ

ธรรมชาติ) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของ BIC โดยเป็นราคาที่ BLDC เรียกเกบ็จากผูเ้ช่าพื้นท่ี

เพื่อใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนัในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การเช่าพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือวางท่อ 

ไอน ้า และปักเสาไฟฟ้า  

 ค่าเช่าที่ดิน 
 

 

 

1.32 

 

 

 

1.24 

 

 

BIC ไดเ้ช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใชป้ระโยชน์ในการปักเสาไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และ

วางท่อไอน ้ า เพื่อขายไฟฟ้า  และไอน ้ าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน   

โดยอตัราค่าเช่าพื้นท่ีเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ใน

ลกัษณะเดียวกนัในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั 

การเช่าพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นพ้ืนที่

ส านักงานและบ้านพักพนักงาน  

 ค่าเช่าที่ดิน 
 

 

 

- 

 

 

 

5.44 

 

 

 

BIC ท าสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวตัถุประสงค์ในการปลูกสร้างส านกังาน  และเป็นบา้นพกั

พนักงานชัว่คราว ในช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ BIC2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี  

1 มกราคม 2558  ถึง  31 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ 

เป็นท่ีเรียบร้อยและไดท้  าการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างและคืนพื้นท่ีดงักล่าวใหก้บั BLDC แลว้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การเช่าพ้ืนที่เพ่ือวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 

กิโลโวลต์  

 ค่าเช่าที่ดิน 
 

 

 

0.90 

 

 

 

0.60 

 

 

 

BIC ไดเ้ช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินการวางระบบสายไฟฟ้า  

ใตดิ้น 115 กิโลโวลต ์เพื่อขายไฟฟ้าใหลู้กคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคา 

ค่าเช่าพื้นท่ีเป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อใช้ประโยชน์ในลกัษณะ

เดียวกนัในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั 

บันทึกข้อตกลงใช้พ้ืนที่ติดต้ังสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศ (AQMs)  

 ค่าเช่าที่ดิน 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 

 

 

0.03 

0.00 

 

 

0.03 

0.02 

 

 

BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้ งสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบอตัโนมติั (AQMs) โดยราคาค่าเช่าที่ดินเป็นราคาที่ BLDC เรียกเกบ็จากผูเ้ช่า
พื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั 

บันทึกข้อตกลงให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือวางระบบ
สายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์  

 ค่าเช่าที่ดิน 
 

 
 

2.22 
 

 
 

1.30 
 

 
 
BIC ไดเ้ช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการวางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต ์
เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าที่เป็นราคาที่ 
BLDC เรียกเกบ็จากผูเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนัในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การจ้างบริการ 

 ค่าใชจ่้ายการบริการ 
 เจา้หน้ีอื่น 
 

 
- 
- 

 
0.72 
0.06 

 
BIC จัดหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์เข้าด  าเนินงานชั่วคราวในระหว่างการสรรหา
บุคลากรที่เหมาะสม โดยค่าจา้งอา้งอิงตามอตัราเฉลี่ยของค่าจา้งบุคลากรที่มีคุณสมบติั
และปฏิบติัหนา้ที่ในต าแหน่งดงักล่าว 

ค่าบ ารุงรักษาส่ิงอ านวยความสะดวก และ
ค่าบริการสาธารณูปโภค 

 ค่าใชจ่้ายการบริการ 
 เจา้หน้ีอื่น 
 

 
 

0.70 
0.06 

 
 

0.60 
0.60 

 
 
BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ด  า เนินงานบ ารุงรักษา จัดหาส่ิงอ  านวยความสะดวก และ
ใหบ้ริการเกี่ยวกบัสาธารณูปโภคต่างๆ โดยอตัราเรียกเกบ็ดงักล่าวเป็นไปตามประกาศ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย BLDC จะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา
ดงักล่าวจากผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย 

บันทึกข้อตกลงเพ่ือช าระค่าก่อสร้างเข่ือน

ป้องกันน ้าท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 ค่าบริการ 
 เจา้หน้ีอื่น 
 

 

 

0.64 

0.08 

 

 

- 

- 

 

 

BIC ได้เข้าท าบันทึกข้อตกลงเพื่อช าระค่าก่อสร้างเข่ือนป้องกันน ้ าท่วมของนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง 

มีนาคม 2571 โดยค่าบริการอ้างอิงราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากลูกค้าภายในนิคม

อุตสาหกรรมของ BLDC 

  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ท่ี 12 รายการระหว่างกนั 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)        หนา้ท่ี 182 
                         

10. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL) 

GOL เป็นผูใ้ห้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 แก่ SEAN (ซ่ึงต่อมาไดโ้อนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วนัเดินเคร่ืองไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดย NN2  
มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษีใหก้บั GOL ตามระยะเวลาและอตัราที่ก  าหนดในสัญญาสัมปทาน ซ่ึง NN2 ไดเ้ร่ิมจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวใหก้บั GOL แลว้ นบัตั้งแต่
วนัเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้ (26 มีนาคม 2554) โดย GOL เป็นผูถ้ือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ซ่ึง EdL ถือหุ้นใน บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ในสัดส่วน 
ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุน้ NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซ่ึง NN2 เป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของ CKP ดงันั้น GOL จึงเขา้ข่าย
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบั CKP ทั้งน้ี GOL และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)  

 ค่าตอบแทนสัมปทาน 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 

113.11 

88.10 

 

113.34 

63.70 

 

 

SEAN และ NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่  GOL ก าหนดให้แก่ GOL  

ซ่ึงการเขา้ท าสัมปทานดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการท าสัญญากบัภาครัฐของ 

สปป.ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนดราคาที่ชดัเจน และผ่านการพิจารณาอนุมติั

เขา้ท ารายการโดยผูมี้อ  านาจอนุมติัของ SEAN แลว้  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

ค่าภาษี 

 ค่าภาษ ี
 ค่าภาษีคา้งจ่าย 

 

44.29 

10.06 

 

  16.22 

   2.46 

 

NN2 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเง่ือนไขแห่งสัญญาสัมปทานจากวันเร่ิม

ด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่  26 มีนาคม 2554) จนถึงวันส้ินสุดอายุสัมปทาน

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 โดย NN2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นเวลา 5 ปีแรก นบัแต่

วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าในช่วงตน้ โดย NN2 เร่ิมเสียภาษีให้แก่ GOL ตั้งแต่วันท่ี  

27 มีนาคม 2559  
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11.  รายการระหว่างบริษทัยอ่ยกบั รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) 

EdL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก  ากบัดูแลของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต จดัใหไ้ดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้ง
น าเขา้และส่งออกพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ี EdL ยงัท าหนา้ที่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าของสปป.ลาว ดว้ย เน่ืองจาก EdL เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ 
EDL-Gen โดยถือหุน้ร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ NN2 โดยถือหุน้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN 
เป็นบริษทัยอ่ยของ CKP ทั้งน้ี EdL และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การบริการด้านปฏิบัติการบ ารุงรักษาสถานี
ไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า  

 ค่าบริการภายใตส้ัญญาด าเนินการ
ใหบ้ริการดา้นปฏิบติัการและบ ารุงรักษา
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและระบบสายส่ง
ไฟฟ้า 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

18.86 
 
 
 

1.58 
 
 
 

 
 

19.52 
 
 
 

1.57 

 
 
NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานดา้นปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้ายอ่ย
นาบงและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยงัจุดส่งมอบไฟฟ้า ไดแ้ก่ สายส่งไฟฟ้า 230 
กิโลโวลตจ์ากโครงการถึงสถานีไฟฟ้ายอ่ยบา้นนาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์
จากสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงมาย ังจุดขายไฟฟ้ากึ่ งกลางแม่น ้ าโขง  โดย EdL เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเขา้ท าสัญญาดงักล่าว
กบัหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนดราคาที่ชดัเจน 
และผ่านการพิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการโดยผูมี้อ  านาจอนุมติัของ NN2 แลว้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การส่งพนักงานจาก EdL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2  

 ค่าใชจ่้ายการบริหาร 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 

1.14 

0.10 

 

1.49 

0.09 

 

EdL ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงานเขา้ปฏิบติังานให้แก่ NN2 จ านวน  

1 ราย ในต าแหน่งผูอ้  านวยการ (General Manager – General Affair) ท าหนา้ที่ดูแลงาน

ระบบส่งของสถานีไฟฟ้านาบง โดยให้มีผลตั้ งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2  

จะจ่ายค่าบริการประจ าเดือนใหก้บั EdL ตามที ่EdL และ NN2 ก  าหนดร่วมกนั  
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12. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 

EGAT เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ RATCH โดยถือหุน้ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ RATCH และ RATCH ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทั

ยอ่ยของ CKP ดงันั้น EGAT จึงถือเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี EGAT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ EGAT 

 รายไดค้่าขายไฟฟ้า 

 ค่าน าเขา้ไฟฟ้า (Import Energy) และ

ค่าปรับ (Liquidated Damage) 

 ลูกหน้ีการคา้ 

 รายไดอ้ื่น 

 ลูกหน้ีอื่น 

 หน้ีสินระยะยาวอืน่ 

 
3,949.29 

12.46 

 

461.67 

0.01 

0.16 

270.75 

 

  

 
3,318.34 

13.38 

 

 416.90 

0.01 

0.13 

182.57 

 

NN2 ขายไฟฟ้าให้กับ EGAT ที่ราคาและปริมาณที่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว  ้

ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ระหว่าง NN2 กับ EGAT  

โดย PPA มีอาย ุ25 ปีนบัจาก COD 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

ค่างานจ้างเหมาภายใต้สัญญาบริการปฏิบัติการ

และบ ารุงรักษา (OMA)3 ของโครงการน ้างึม 2 

 ค่าจา้งงานภายใตส้ัญญา 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

161.05 

8.87 

 

 

158.17 

8.61 

 

 
NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบ ารุงรักษา

โครงการโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 สัญญา ซ่ึงการเขา้ท าสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงาน

เป็นไปตามเง่ือนไขที่ไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนดราคา

ของ EGAT ที่ชดัเจน 

ค่างานจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อม
บ ารุงรักษาใหญ่ (MMA)4 ของโครงการน ้างึม 2 

 ค่าจา้งงานเหมาภายใตส้ัญญา MMA 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 
 

52.54 
4.38 

 

 
 

51.01 
4.25 

 

 
 
NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่โครงการ
โรงไฟฟ้าน ้างึม 2 สัญญา ซ่ึงการเขา้ท าสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจา้งงานเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนดราคาของ EGAT  
ที่ชดัเจน 

ค่างานซ่อมบ ารุงอ่ืน 
 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรัษา 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
1.64 
0.36 

 

 
1.44 
1.63 

 

 
NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด าเนินการงานซ่อมบ ารุงรักษาอื่นๆ นอกเหนือจากสัญญา 
OMA และ MMA ซ่ึงค่าจ้างดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่ไดจ้ากการเจรจาต่อรองและ
ระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนดราคาของ EGAT ที่ชดัเจน 

                                                             
3 OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance 
4 MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

 

ค่างานซ่อมแซมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงาน Partial 
Overhaul 

 ค่างาน 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

1.95 
1.95 

 
 

- 
- 

 
 
NN2 ว่าจา้ง EGAT ในการด าเนินงาน Partial Overhaul เพิ่มปี 2561 ซ่ึงค่าจา้งดงักลา่ว
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนดราคา
ของ EGAT ที่ชดัเจน 

ค่าใช้จ่ายงานส่ือสารภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 ค่างาน 

 
0.75 

 
0.67 

 
NN2 ท  าสัญญากับ EGAT เพื่อใช้บริการโทรศัพท์สายตรงส าหรับการส่ือสารของ
เจา้หนา้ที่ EGAT โดย NN2 จะพิจารณาความจ าเป็นเพื่อต่ออายสุัญญาคราวละ 1 ปี 

ค่างานจ้างเหมางานบริการปฏิบัติการและ
บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโล
โวลต์ 

 ค่าด าเนินการ 
 เจา้หน้ี 
 

 
 
 

15.28 
2.16 

 
 

 
- 
- 
 

 
 
 
NN2 ว่าจา้ง EGAT ในการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานี
ไฟฟ้ายอ่ยนาบง ซ่ึงราคาคา่จา้งงานเป็นไปตามเง่ือนไขที่ไดจ้ากการเจรจาต่อรองและ
ระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนดราคาของ EGAT ที่ชดัเจน 
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13. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั บริษทั น ้าเทิน 1 พาวเวอร์ จ ากดั (NT1) 

NT1 มีผูถ้ือหุน้รายใหญ่เป็น EdL โดย EdL ถือหุน้ใน NT1 ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของ NT1 และ EdL เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ EDL-Gen โดย EdL ถือหุน้ใน EDL-Gen ร้อยละ 75 
และ EDL-Gen ถือหุน้ใน NN2 ร้อยละ 25 ดงันั้น NT1 และ NN2 จึงมีผูถ้ือหุน้ร่วมกนั ทั้งน้ี NT1 และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.61 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

ค่างานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง  

  ลูกหน้ี 
 

- 
 

4.09 
 
NN2 ท าบนัทึกขอ้ตกลงกบั NT1 เพื่อร่วมรับผิดชอบค่าใชง้านจ่ายเพิ่มเติมในการก่อสร้างและ
ติดตั้ งอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบส่ง 500 กิโลโวลต์ระหว่างโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ าเทิน 1 
(โครงการน ้ าเทิน 1) กบั สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการน ้าเทิน 1 
โดย NN2 และ NT1 ตกลงรับผิดชอบร่วมกันรายละคร่ึง ทั้ งน้ี  สัญญาดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลในการท ารายการ เน่ืองจากเป็นการแบ่งส่วนความรับผิดชอบระหว่าง NN2 ที่เป็น
เจ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง กับ NT1 โครงการที่ต้องส่งไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าย่อย 
นาบง 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 

13.1 งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบญัชีงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5813 บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีที่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบงบการเงินดงักล่าวแลว้  และไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 
และน าเสนอเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบประกอบดว้ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกนัรวมถึงการประเมินการดอ้ยค่าที่เกี่ยวขอ้ง และเร่ืองตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ทั้งน้ีงบการเงินน้ี
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
บริษทัและบริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบการเงินที่น าเสนอประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,279,585,182 3.8 2,197,480,517 3.6 2,586,577,697 4.1 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น 213,556,232 0.4 351,281,753 0.6 507,165,600 0.8 

เงินลงทุนชัว่คราว 4,195,714,414 7.1 2,266,936,735 3.7 1,647,791,836 2.6 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 719,718,313 1.2 1,161,854,893 1.9 1,313,450,266 2.1 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 49,227,836 0.1 47,335,915 0.1 61,817,692 0.1 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 208,209,383 0.4 269,100,191 0.4 155,847,265 0.2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,666,011,360 12.9 6,293,990,004 10.4 6,272,650,356 10.0 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 792,509,698 1.3 980,592,511 1.6 1,034,530,094 1.7 

เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 272,234,417 0.5 291,345,757 0.5 319,665,842 0.5 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,098,940,274 10.3 7,835,861,960 13.0 11,154,499,380 17.8 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 4,767,187,804 8.0 4,524,840,786 7.5 4,282,493,769 6.9 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 ของบริษทัย่อย 6,042,091,585 10.2 5,763,154,779 9.5 5,484,217,972 8.8 

เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับตน้ทุนโครงการ 100,268,889 0.2 - - - - 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง 4,743,104,366 8.0 2,462,947,873 4.1 3,075,480,261 4.9 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใต้ 
สัญญาสัมปทาน 23,240,066,101 39.2 22,167,289,937 36.7 21,096,265,056 33.8 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 5,374,175,956 9.1 9,870,653,617 16.3 9,483,396,592 15.2 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,783,110 0.0 93,669,576 0.2 93,684,692 0.1 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,052,325 0.0 2,631,601 0.0 113,859 0.0 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 181,840,551 0.3 174,622,603 0.3 206,104,304 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51,639,255,076 87.1 54,167,611,000 89.6 56,230,451,821 90.0 

รวมสินทรัพย์ 59,305,266,436 100.0 60,461,601,004 100.0 62,503,102,177 100.0 

  



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 13 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  หนา้ 192 
 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 512,506,705 0.9 1,064,974,172 1.8 875,620,455 1.4 
หน้ีสินตามสัญญาการเช่าการเงินท่ีถึงก  าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 1,443,892 0.0 411,266 0.0 - - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 932,295,598 1.6 1,540,885,347 2.5 1,519,657,611 2.4 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,891,306 0.0 2,472,220 0.0 10,325,541 0.0 
เงินประกนัผลงาน 806,492 0.0 704,080 0.0 1,478,077 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 36,482,634 0.1 59,917,988 0.1 80,632,479 0.1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,488,426,627 2.5 2,669,365,073 4.4 2,487,714,163 4.0 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
หน้ีสินตามสัญญาการเช่าทางการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 411,266 0.0 - - - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23,103,707,121 39.0 16,943,411,140 28.0 12,732,914,091 20.4 
หุน้กู ้ 3,992,581,147 6.7 9,943,050,247 16.4 15,428,902,210 24.7 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 21,746,488 0.0 21,265,771 0.0 7,937,056 0.0 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22,577,895 0.0 43,419,168 0.1 52,883,302 0.1 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 169,687,699 0.3 182,569,933 0.3 270,752,440 0.4 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 27,310,711,616 46.1 27,133,716,259 44.9 28,493,389,099 45.6 

รวมหนีสิ้น 28,799,138,243 48.6 29,803,081,332 49.3 30,981,103,262 49.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 9,240,000,000  9,240,000,000  9,240,000,000  
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 7,370,000,000 12.4 7,370,000,000 12.2 7,370,000,000 11.8 
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 9,522,332,101 16.1 9,522,332,101 15.7 9,522,332,101 15.2 
ก  าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฏหมาย 81,117,511 0.1 95,440,063 0.2 107,480,923 0.2 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 988,419,024 1.7 679,772,386 1.1 1,101,156,516 1.8 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (218,132,295) (0.4) 80,868,226 0.1 232,457,595 0.4 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 17,743,736,341 29.9 17,748,412,776 29.4 18,333,427,135 29.3 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ของบริษทัย่อย 12,762,391,852 21.5 12,910,106,896 21.4 13,188,571,780 21.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,506,128,193 51.4 30,658,519,672 50.7 31,521,998,915 50.4 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 59,305,266,436 100.0 60,461,601,004 100.0 62,503,102,177 100.0 
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 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6,149,624,650 96.7 6,672,494,872 96.3 8,852,227,341 97.1 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับ
ซ้ือไฟฟ้า 106,431,360 1.7 101,215,680 1.5 97,696,320 1.1 

รายไดค่้าบริหารโครงการ 62,686,196 1.0 105,011,627 1.5 119,872,867 1.3 
รายไดอ่ื้น       

ดอกเบ้ียรับ 21,790,245 0.3 13,630,796 0.2 19,220,526 0.2 
ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - 1,662,393 0.0 
อ่ืนๆ 18,650,508 0.3 37,526,481 0.5 25,783,622 0.3 

รายได้รวม 6,359,182,959 100.0 6,929,879,456 100.0 9,116,463,069 100.0 

ตน้ทุนขาย       
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 3,553,411,092 55.9 4,219,007,690 60.9 5,494,196,697 60.3 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ตดัจ าหน่าย 521,283,824 8.2 521,283,824 7.5 521,283,824 5.7 

ตน้ทุนการบริหารโครงการ 56,964,304 0.9 69,522,744 1.0 88,435,523 1.0 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 809,549,035 12.7 414,208,768 6.0 509,874,412 5.6 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 44,645,190 0.7 119,339,023 1.7 - - 
ค่าใช้จ่ายรวม 4,985,853,445 78.4 5,343,362,049 77.1 6,613,790,456 72.5 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงุทนใน
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,373,329,514 21.6 1,586,517,407 22.9 2,502,672,613 27.5 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุม    
ร่วมกนั 27,366,593 0.4 31,111,340 0.4 40,320,085 0.4 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (52,343,125) (0.8) (25,929,516) (0.4) (33,650,551) (0.4) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,348,352,982 21.2 1,591,699,231 23.0 2,509,342,147 27.5 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,140,613,414 17.9 1,267,857,721 18.3 1,100,426,415 12.1 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13,641,824 0.2 16,329,610 0.2 44,859,885 15.5 
ก าไรส าหรับงวด 194,097,744 3.1 307,511,900 4.4 1,364,055,847 15.0 
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รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง       
ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 19,919,846 0.3 16,861,597 0.2 3,774,412 0.0 
ก  าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริงจากการป้องกนั 

ความเส่ียงในกระแสเงินสด 76,851,828 1.2 469,520,084 6.8 164,814,963 1.8 
บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 23,052,325 0.4 (20,420,724) (0.3) (2,517,743) (0.0) 

ส่วนแบ่งก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 36,234,983 0.6 94,462,955 1.4 77,633,970 0.9 
รายการทีจ่ะถูกบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 

ในภายหลงั – สุทธิจากภาษีเงินได้ 156,058,982 2.5 560,423,912 8.1 243,705,602 2.7 
       

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง       

ผลก  าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 107,690 0.0 (11,288,631) (0.2) - - 

ส่วนแบ่งก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม - - 339,047 0.0 - - 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบันทกึในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั 107,690 0.0 (10,949,584) (0.2) - - 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 156,166,672 2.5 549,474,328 7.9 243,705,602 2.7 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 350,264,416 5.5 856,986,228 12.4 1,607,761,449 17.6 

การแบ่งปันก าไร       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 55,054,737 0.9 158,773,091 2.3 599,068,450 6.6 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ของบริษทัย่อย 139,043,007 2.2 148,738,809 2.1 764,987,397 8.4 
 194,097,744 3.1 307,511,900 4.4 1,364,055,847 15.0 

การแบ่งปันก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 153,642,107 2.4 446,876,435 6.4 750,657,819 8.2 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ของบริษทัย่อย 196,622,309 3.1 410,109,793 5.9 857,103,630 9.4 
 350,264,416 5.5 856,986,228 12.4 1,607,761,449 17.6 
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 งบกระแสเงินสด 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก  าไรกอ่นภาษี 207,739,568 323,841,510 1,408,915,732 

รายการปรับกระทบยอดก  าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,338,941,061 1,438,033,658 1,553,597,442 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั (27,366,593) (31,111,340) (40,320,085) 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 52,343,125 25,929,516 33,650,551 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญา
สัมปทาน - - 7,373,958 

ขาดทุนจากการจ าหน่าย / ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 83,605 88,877 2,169,955 

ขาดทุน (ก  าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริง 19,822,075 34,088,829 15,494,079 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายใน 
การออกหุน้กู ้ 13,103,640 8,628,574 11,399,205 

ตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง 377,609,936 - - 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824 521,283,824 521,283,824 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,196,463,589 1,320,863,270 1,078,735,111 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,604,165 9,309,719 11,471,934 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น
ด าเนินงาน 3,704,627,995 3,650,956,437 4,603,771,706 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 500,821,449 (441,428,611) (153,098,940) 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (2,000,083) (13,209,091) (14,481,777) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (104,826,756) (32,827,239) 200,381,279 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,004,666 (958,276) (39,658,908) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (243,014,960) 391,643,187 (162,711,662) 

เงินประกนัผลงาน 711,255 (102,412) 773,997 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,447,086 23,435,132 20,714,491 

จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน - - (2,007,800) 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั - - 73,116,718 

เงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,873,770,652 3,577,509,127 4,526,799,104 

จ่ายดอกเบ้ีย (123,542,315) (179,301,076) (205,570,007) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (9,331,108) (19,613,026) (38,104,298) 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,740,897,229 3,378,595,025 4,283,124,799 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมข้ึน) 313,924,905 (141,063,022) (157,372,583) 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 408,831,724 (208,500,213) (57,634,169) 

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (2,993,554,961) 1,945,639,275 622,919,311 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (1,299,049,200) (1,668,049,200) (3,274,654,000) 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้างเพ่ิมข้ึน (3,393,180,875) (2,401,184,168) (469,094,275) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับตน้ทุนโครงการเพ่ิมข้ึน (100,268,889) - - 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพ่ิมข้ึน - - (10,287,774) 

อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (26,501,443) (88,566,845) (103,505,350) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์ 1,273,023 36,299 1,916,982 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (647,740) (56,417,638) (44,904,792) 

เงินปันผลรับจากบริษทักจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 16,200,000 12,000,000 12,000,000 

จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง (75,861,673) (157,978,745) (150,877,917) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (7,148,835,129) (2,764,084,257) (3,631,494,567) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - 347,137,500 (1,625) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,536,157,355 (5,052,387,783) (4,164,644,863) 

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 4,000,000,000 6,000,000,000 9,500,000,000 

ช าระคืนหุน้กูย้ืมระยะยาว - - (4,000,000,000) 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู ้ (383,579,254) (2,815,796) (206,443) 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู  ้ (9,193,620) (55,033,213) (31,172,527) 

จ่ายดอกเบ้ีย (940,548,182) (870,586,655) (814,595,901) 

เงินปันผลจ่าย (164,351,000) (442,200,000) (165,643,460) 

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (1,491,967,318) (609,532,249) (578,637,121) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 3,546,517,981 (685,418,196) (254,901,940) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 420,271 (11,197,237) (7,631,112) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 139,000,352 (82,104,665) 389,097,180 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,140,584,830 2,279,585,182 2,197,480,517 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 2,279,585,182 2,197,480,517 2,586,577,697 
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 อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก  าไรขั้นตน้ (%) 35.03 30.59 33.03 
อตัราก  าไรกอ่นดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (%) 50.46 51.24 50.29 
อตัราก  าไรสุทธิ (%) 0.87 2.29 6.57 
ก  าไรต่อหุน้ (บาท) 0.007 0.022 0.081 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า) 0.94 0.97 0.98 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า) 0.67 0.74 0.76 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 0.31 0.89 3.32 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 0.10 0.27 0.97 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการเช่ือมัน่ว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นปัจจยัในการส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวมของบริษทัในฐานะที่เป็นองค์กร
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู ้ถือหุ้น นักลงทุน ผู ้มีส่วนได้เสีย และ
ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระที่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีความรู้
ความสามารถ  ท าหน้าที่สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ
เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก  าหนด
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบ
ทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัไดจ้ัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใชน้โยบายบัญชี 
ท่ีเหมาะสม ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงั รอบคอบ และใชป้ระมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ โดยงบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทและ
บริษทัยอ่ยท่ีเป็นจริง โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 
 
 
 
 
 

            ดร. ทนง พิทยะ  นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์
           ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
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14.     การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด มหหานน  (“บริษทั”  ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น มHolding Company)  

ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง  ๆ ปัจจุบนับริษทัถือหุ้นใน 6 บริษทั ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงาน 3 ประเภท ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า จ  านวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึห 2 (“NN2”) 
ด าเนินการโดย บริษทั เซาท์อีสท์ เอเนีย เอนเนอร์จี จ  ากัด ม“SEAN”) และโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี (“Xayaburi HPP”) 
ด  าเนินการโดยบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากัด ม“XPCL”) ซ่ึงโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลงัควาหร้อนร่วห 
(Cogeneration) จ านวน 2 โครงการ (“BIC1” และ “BIC2”) ด าเนินการโดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรนัน่ จ  ากดั ม“BIC”) และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ จ  านวน 9 โครงการ ด  าเนินการโดยบริษทั บางเขนนยั จ  ากดั ม“BKC”) บริษทั เนียงรายโซล่าร์ 
จ  ากดั ม“CRS”) และ บริษทั นครรานสีหา โซล่าร์ จ  ากดั ม“NRS”) 
 

 

 
หมายเหตุ: ข้อมลูก าลังการผลิตติดต้ังรวม 
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2. เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2561 
2.1 เสนอขายหุ้นกู้คร้ังที่ 1/2561 ของบริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด 

เห่ือวนัที่ 30 หีนาคห 2561 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึห 2 จ ากดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นกู ้คร้ังที่ 
1/2561 นนิดระบุน่ือผูถ้ือ ประเภทไห่ดอ้ยสิทธิ ไห่หีประกัน ทยอยน าระคืนเงินตน้ หีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้ และผูอ้อกหุ้นกู ้
หีสิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด จ านวน 3,000 ลา้นบาท อายุ 12 ปี อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยหุ้นกูข้อง 
NN2 ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตจากบริษัท ทริสเรทต้ิง จ  ากัด ม“ทริสเรทต้ิง”  ที่ระดบั “A-” และหีแนวโน้หอันดับ
เครดิต “คงที่”  โดย NN2 ได้น าเงินจากการเสนอขาย หุ้นกู้ดังกล่าวจ านวน 3,000 ล้านบาทน าระคืนหน้ีเงินกู ้
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน 

 

2.2 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 
เห่ือวนัที่ 10 เหษายน 2561 ที่ประนุหสาหญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 ไดหี้หติอนุหตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ
ปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0225 บาท รวหเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ งส้ิน 165.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.9  
ของก าไรสุทธิตาหงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นที่หีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตาหที่ปรากฏน่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิ 
ผูถ้ือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 20 เหษายน 2561 และหีการจ่ายเงินปันผลไปเห่ือวนัที่ 8 พฤษภาคห 2561 

 

2.3 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 
เห่ือวนัที่ 10 เหษายน 2561 ที่ประนุหสาหัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 ได้หีหติอนุหัติการซ้ือหุ้นของบริษัท ไซยะบุรี  
พาวเวอร์ จ  ากัด ม“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นหูลค่ารวหประหาณ 2,065.0  
ล้านบาท จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด มหหานน  (“BEM”) รวหถึงอนุหัติการน าระเงินค่าหุ้น 
ตาหสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกวา่โครงการไซยะบุรีจะก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นจ านวนประหาณ 399.2 ลา้นบาท 

 

2.4 ได้รับการจัดอันดับเครดิตของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เห่ือวนัที่ 2 พฤษภาคห 2561 บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์รจากทริสเรทต้ิงที่ระดบั “A” และหีแนวโน้หอนัดบั
เครดิต “คงที่” 

 

2.5 ลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคาและบนพื้นดินของบริษัท บางเขนชัย จ ากัด 
เห่ือวนัที่ 28 พฤษภาคห 2561 ที่ประนุหคณะกรรหการบริษทั บางเขนนยั จ  ากดั (“BKC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
หีหติอนุหตัิการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์จ  านวน 6 โครงการ แบ่งเป็นแบบติดตั้งบนหลงัคา 5 โครงการ
และบนพื้นดิน 1 โครงการ เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกนน ก าลงัการผลิตติดตั้งรวห 6.7  
เหกะวตัต์ เร่ิหทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรหาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเร่ิหทยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเนิงพาณินย์ได ้
ครบทั้งหหดในปี 2562 

 

2.6 เสนอขายหุ้นกู้คร้ังที่ 1/2561 ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เห่ือวนัที่ 18 หิถุนายน 2561 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นกูค้ร้ังที่ 1/2561 นนิดระบุน่ือผูถ้ือ ประเภทไห่ดอ้ยสิทธิ ไห่หีประกัน 
ไห่หีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้จ  านวน 6,500 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นกูอ้ายุ 3 ปี อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.56 ต่อปี จ  านวน 4,000 
ลา้นบาท และหุ้นกูอ้ายุ 10 ปี อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.06 ต่อปี โดยผูอ้อกหุ้นกูหี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด
ไถ่ถอน จ านวน 2,500 ลา้นบาท ทั้งน้ีหุ้นกู้ของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตจากทริสเรทต้ิงที่ระดบั “A-” และหี
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แนวโน้หอนัดบัเครดิต “คงที่” ซ่ึงบริษทัไดน้ าเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวน าระคืนหุ้นกู้คร้ังที่ 1/2559 ที่ออก
และเสนอขายในปี 2559 จ านวน 4,000 ลา้นบาทและน าระค่าหุ้นของ XPCL ที่บริษทัฯ ซ้ือเพิ่หเติหในสัดส่วนร้อยละ 
7.5 จ านวน 2,065 ล้านบาท และส่วนที่ เหลือใน้ส าหรับการเพิ่หทุนใน  XPCL ที่จะทยอยเรียกน าระจนกระทั่ง 
การก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ 

 

2.7 ได้รับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ (Excellent) 
เห่ือวนัที่ 19 ตุลาคห 2561 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทั 
จดทะเบียนประจ าปี 2561 โดยสถาบนักรรหการบริษทัไทย 

 

2.8 ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี 
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี เป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบฝายน ้ าลน้ขนาดใหญ่ (Run-of-River Hydropower 
Plant) หีก าลังการผลิตติดตั้ ง 1,285 เหกะวตัต์ ตั้ งอยู่ในสาธารณรัฐประนาธิปไตยประนานนลาว หีควาหคืบหน้า 
การก่อสร้างโครงการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคห 2561 คิดเป็นประหาณร้อยละ 97 และหีก าหนดเร่ิหเดินเคร่ืองเนิงพาณินย์
ในน่วงปลายปี 2562 

 

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2561 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2560 2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6,773.7 8,949.9 2,176.2 32.1 

รายไดค่้าบริหารโครงการ 105.0 119.9 14.9 14.2 

รายไดอ่ื้น 51.2 45.0 (6.2) (12.0) 

รวมรายได้ 6,929.9 9,114.8 2,184.9 31.5 

ค่าในจ่้ายในการด าเนินงาน (5,224.0) (6,613.8) 1,389.8 26.6 

ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน  จากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุหร่วหกนัและ
บริษทัร่วห 

5.2 6.7 1.5 28.7 

ก  าไร มขาดทุน  จากอตัราแลกเปล่ียน (119.3) 1.7 121.0 101.4 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 1,591.7 2,509.3 917.6 57.7 

ค่าในจ่้ายทางการเงิน (1,267.9) (1,100.4) (167.4) (13.2) 

ภาษีเงินได ้ (16.3) (44.9) 28.5 174.7 

ส่วนท่ีเป็นของผูหี้ส่วนไดเ้สียท่ีไห่หีอ านาจควบคุหของบริษทัย่อย (148.7) (765.0) 616.2 414.3 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 158.8 599.1 440.3 277.3 
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3.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน า้ 
(ล้านหน่วย)/(ตัน) เปลีย่นแปลง 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง 

2560 2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2560 2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า         

 NN2 1,857.3 2,454.9 597.6 32.2 3,318.3 3,949.3 631.0 19.0 

 BIC 1,117.2 1,552.9 435.7 38.9 3,251.2 4,801.0 1,549.7 47.7 

 BKC 12.7 12.3 (0.4) (3.5) 139.8 136.1 (3.8) (2.7) 

รวม 2,987.3 4,017.9 1,030.6 34.5 6,709.4 8,886.3 2,176.9 32.4 

รายไดจ้ากการขายไอน ้า         

 BIC 104,644.8 94,459.0 (10,185.8) (9.7) 64.3 63.6 (0.7) (1.1) 

รวม 6,773.7 8,949.9 2,176.2 32.1 
 

สาเหตุหลกัที่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า มรวหเงินส่วนเพิ่หราคารับซ้ือไฟฟ้า  ของบริษทัและบริษทัย่อยเพิ่หขึ้น
ในปี 2561 หาจาก 

 NN2 หีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิ่หขึ้นจากปริหาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ าในปี 2561 เพิ่หขึ้น 5,430.9 ลา้นลูกบาศก์เหตร 
หรือเพิ่หขึ้นร้อยละ 106.4 จากปีก่อน ส่งผลให้ปริหาณการขายไฟฟ้าเพิ่หขึ้น 

ปริมาณน ้าไหลเข้าและระดับน ้าในอ่างเก็บน ้าของเข่ือนน ้างึม 2 
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ปริหาณน ้ าไหลเขา้ปี 2560 ปริหาณน ้ าไหลเขา้ปี 2561 ระดบัน ้ าปี 2560 ระดบัน ้ าปี 2561

 
ปริหาณน ้ าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้ ารวห มลา้นลูกบาศกเ์หตร  
ระดบัน ้ าในอ่างเกบ็น ้ า ณ ส้ินปี มเหตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง  

ปี 2561 
10,535.2 

368.4 

ปี 2560 
5,104.3 

364.1 

เพิ่ม/(ลด) 
5,430.9 

4.3 

ร้อยละ 
106.4 

1.2 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2 
หน่วย : ล้านหน่วย 

ประเภทไฟฟ้า 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2560 2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

PE(1) 1,829.1 1,980.1 151.0 8.3 
การใน ้PE Account(2) - - - - 

ปริมาณการขาย PE 1,829.1 1,980.1 151.0 8.3 

SE(3) 24.6 130.1 105.5 429.6 
การใน ้SE Account(4) - - - - 

ปริมาณการขาย SE 24.6 130.1 105.5 429.6 

ปริมาณการขาย EE(5) - 343.9 343.9 - 

ปริมาณการขาย TE(6) 3.7 0.8 (2.9) (77.2) 

รวม 1,857.3 2,454.9 597.6 32.2 
(1) พลังงานไฟฟ้าหลัก (Primary Energy หรือ PE) คือ ไฟฟ้าท่ีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าได้ก าหนดเป้าหมายรับซ้ือปีละ 2,218 ล้านหน่วย (Annual 

Supply Target) โดยแต่ละวันสามารถผลิตได้ไม่เกิน 16 ช่ัวโมง ท้ังนี ้การท่ี NN2 ผลิต PE ได้ต า่กว่าเป้าหมายไม่ถือว่า NN2 ปฎิบัติผิดเง่ือนไข
ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

(2) บัญชีส ารองไฟฟ้าหลัก (PE Account) คือ บัญชีท่ีใช้บันทึกปริมาณไฟฟ้าหลักท่ีสามารถผลิตได้เกินปริมาณไฟฟ้าหลักเป้าหมาย เพ่ือน าไป 
เบิกใช้ในปีท่ีมปีริมาณน า้น้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

(3) พลังงานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ SE) คือ ไฟฟ้าท่ีผลิตและจ าหน่ายได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมของทุกปี 
 โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนดเป้าหมายรับซ้ือปีละ 92 ล้านหน่วย (Annual Supply Target) ท้ังนี ้การท่ี NN2 ผลิต SE ได้ต า่กว่าเป้าหมาย 
ไม่ถือว่า NN2 ปฎิบัติผิดเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

(4) บัญชีส ารองไฟฟ้ารอง (SE Account) คือ บัญชีท่ีใช้บันทึกปริมาณไฟฟ้ารองท่ีสามารถผลิตได้เกินปริมาณไฟฟ้ารองเป้าหมาย เพ่ือน าไปเบิกใช้
ในปีท่ีมปีริมาณน า้น้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

(5) พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE) คือ ไฟฟ้าส่วนเกินท่ีเกิดขึน้เม่ือปริมาณน า้มีมากกว่าคาดการณ์ท าให้สามารถผลิตไฟฟ้า 
ได้มากกว่าจ านวน PE และ SE ซ่ึง NN2 ได้แจ้งล่วงหน้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ไว้แล้วในแต่ละเดือน 

(6) พลังงานไฟฟ้าระหว่างการทดสอบ (Test Energy หรือ TE) คือ ไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายในช่วงทดสอบโรงไฟฟ้า 
 

 BIC หีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่หขึ้ นเน่ืองจาก (1) การเร่ิหเดินเคร่ืองเนิงพาณินย์ของ BIC2 เห่ือปลายเดือน
หิถุนายน 2560 ส่งผลให้ BIC รับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BIC2 เต็หปีในปี 2561 (2) การขายไฟฟ้าให้กับ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรหเพิ่หเติหตั้งแต่ในไตรหาส 2 ปี 2561 และ (3) ราคาก๊าซธรรหนาติเฉลี่ยในปี 2561 
เพิ่หขึ้น ส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ซ่ึงแปรผนัตาหราคาก๊าซธรรหนาติปรับตวัสูงขึ้น 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ BIC 
หน่วย : ล้านหน่วย 

ผู้ซ้ือไฟฟ้า 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2560 2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มกฟผ.  959.1 1,277.4 318.3 33.2 
ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรห 158.1 275.5 117.4 74.3 
รวม 1,117.2 1,552.9 435.7 38.9 
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 ในขณะที่ BKC หีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลงเน่ืองจากหีฝนตกในบริเวณโครงการหากกว่าปีก่อน ส่งผลให้
ปริหาณการขายไฟฟ้าลดลง 

 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2560 2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 4,219.0 5,494.2 1,275.2 30.2 
ค่าเช้ือเพลิง 2,089.6 3,163.2 1,073.6 51.4 
ค่าเส่ือมราคา 1,421.5 1,523.9 102.0 7.2 
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง 540.8 615.4 74.6 13.8 
ค่าสัมปทาน 113.3 133.1 19.8 17.4 
อ่ืนๆ 53.8 58.6 4.7 8.8 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521.3 521.3 - - 
ตน้ทุนบริหารโครงการ 69.5 88.4 18.9 27.2 
ค่าในจ่้ายในการบริหาร 414.2 509.9 95.7 23.1 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5,224.0 6,613.8 1,389.8 26.6 

 

สาเหตุหลกัที่ค่าในจ่้ายในการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยเพิ่หขึ้นในปี 2561 หาจาก 
 ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ าเพิ่หขึ้น โดยหีสาเหตุหลกัหาจาก 
o ค่าเน้ือเพลิงของ BIC เพิ่หขึ้ นจากการเร่ิหเดินเคร่ืองเนิงพาณินย์ของ BIC2 เห่ือปลายเดือนหิถุนายน 2560  

การขายไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรหเพิ่หเติหในระหว่างปี 2561 และราคาก๊าซธรรหนาติเฉลี่ย 
ในปี 2561 เพิ่หขึ้น 

o การเร่ิหรับรู้ค่าเส่ือหราคาของ BIC2 จากการเร่ิหเดินเคร่ืองเนิงพาณินยเ์ห่ือปลายเดือนหิถุนายน 2560 
o การเร่ิหรับรู้ค่าด  าเนินการและซ่อหบ ารุงของ BIC2 จากการเร่ิหเดินเคร่ืองเนิงพาณินยเ์ห่ือปลายเดือนหิถุนายน 

2560 และค่าด  าเนินการและซ่อหบ ารุง NN2 เพิ่หขึ้นจากการซ่อหบ ารุงรักษาอะไหล่ส าคญับางส่วน (Partial 
Overhaul) ในน่วงไตรหาสที่ 4 ตาหแผนที่วางไว ้

o ค่าสัหปทานเพิ่หขึ้นตาหรายไดข้ายไฟฟ้าของ NN2 
 ตน้ทุนบริหารโครงการเพิ่หขึ้น สอดคลอ้งกบัรายไดค้่าบริหารโครงการที่เพิ่หขึ้น 
 ค่าในจ่้ายในการบริหารเพิ่หขึ้นจากค่าในจ่้ายเพื่อพฒันาบุคลากรและระบบการท างาน เพื่อรองรับการขยายตวัของ

ธุรกิจ 
 

3.3 การรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 
บริษัทหีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุหร่วหกันและบริษัทร่วห เพิ่หขึ้ น โดยสาเหตุหลักหาจาก 

การเพิ่หขึ้นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน CRS และ NRS มกิจการที่ควบคุหร่วหกัน  เน่ืองจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของ CRS 
และ NRS เห่ือเทียบกบัปีก่อน 
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3.4 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากค่าใน้จ่ายที่เป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ของ BIC ลดลงจากเงินบาททีแ่ขง็ค่าขึ้นระหวา่งงวดเห่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

3.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ค่าใน้จ่ายทางการเงินในปี 2561 ลดลงจากการออกหุ้นกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ย (1) NN2 ออกหุ้นกู้จ  านวน 3,000 ลา้นบาทในเดือนหีนาคห 2561 และ (2) บริษทัออกหุ้นกู้จ  านวน 6,500 ลา้นบาท 
ในเดือนหิถุนายน 2561 และในเ้งินส่วนหน่ึงจ านวน 4,000 ลา้นบาท จ่ายคืนหุ้นกูเ้ดิหที่หีอตัราดอกเบี้ยสูงกวา่ 
 

3.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
บริษทัและบริษทัย่อยหีค่าในจ่้ายภาษีเงินได้ในปี 2561 เพิ่หขึ้น เน่ืองจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของ NN2 เห่ือเทียบกับ

ปีก่อน 
 

3.7 ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ในภาพรวห ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2561 เพิ่หขึ้นจากปีก่อนจาก

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าที่เพิ่หขึ้นของ NN2 และ BIC ประกอบกับการออกหุ้นกู้ของบริษทั และบริษทัย่อย ส่งผลให้ค่าใน้จ่าย
ทางการเงินลดลง 

 

4. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 
เปลีย่นแปลง 

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 60,461.6 62,503.1 2,041.5 3.4 

หน้ีสิน 29,803.1 30,981.1 1,178.0 4.0 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 30,658.5 31,522.0 863.5 2.8 
 

4.1 สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคห 2561 บริษทั และบริษทัย่อยหีสินทรัพย์เพิ่หขึ้ นจากส้ินปี 2560 โดยหีสาเหตุหลกัจากการเพิ่ห

สัดส่วนการถือหุ้นและการทยอยน าระเงินเพิ่หทุนตาหสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ XPCL ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษทัร่วหเพิ่หขึ้น 
และจากการเพิ่หขึ้นของตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างของโครงการปรับปรุงระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
นาบง 
 

4.2 หนี้สิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคห 2561 บริษทั และบริษทัย่อยหีหน้ีสินเพิ่หขึ้นจากส้ินปี 2560 สาเหตุหลกัหาจากการออกหุ้นกู้ของ

บริษทั ในเดือนหิถุนายน 2561 เพื่อเพิ่หสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL 
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4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคห 2561 บริษทั และบริษทัย่อยหีส่วนของผูถ้ือหุ้นเพิ่หขึ้นจากส้ินปี 2560 ส่วนใหญ่หาจากก าไรสุทธิ

ที่เพิ่หขึ้น 
 

5. การวิเคราะห์กระแสเงินสด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคห 2561 บริษทั และบริษทัย่อยหีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 2,586.6 ลา้นบาท เพิ่หขึ้น 

389.1 ลา้นบาทจากส้ินปี 2560  
 

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ปี 2561 

เงินสดสุทธิไดห้าจากกจิกรรหด าเนินงาน 4,283.1 

เงินสดสุทธิในไ้ปในกจิกรรหลงทุน (3,631.5) 

เงินสดสุทธิในไ้ปในกจิกรรหจดัหาเงิน (254.9) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (7.6) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 389.1 
 

 เงินสดสุทธิไดห้าจากกิจกรรหด าเนินงาน ส่วนใหญ่หาจากผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อย 
 เงินสดสุทธิใน้ไปในกิจกรรหลงทุน ส่วนใหญ่ใน้ในการเพิ่หสัดส่วนการถือหุ้นและทยอยน าระเงินเพิ่หทุน 

ตาหสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ XPCL และการจ่ายค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 

 เงินสดสุทธิในไ้ปในกิจกรรหจดัหาเงิน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบี้ยของเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน
และหุ้นกู ้

 

6. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

* คิดจากก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

ความสามารถในการท าก าไร 
รายปี 

เปลี่ยนแปลง 
2560 2561 

อตัราก  าไรขั้นตน้ (%) 30.6 33.0 2.4 

อตัราก  าไรกอ่นค่าในจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือหราคาและค่าตดัจ าหน่าย ม%) 51.2 50.3 (0.9) 

อตัราก  าไร มขาดทนุ  สุทธิ ม% * 2.3 6.6 4.3 

ก  าไรต่อหุ้น มบาท * 0.022 0.081 0.060 

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

อตัราส่วนหน้ีสินรวหต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวห มเทา่  0.97 0.98 0.01 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีหีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวห มเทา่  0.74 0.76 0.02 

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

อตัราส่วนสภาพคล่อง มเทา่  2.36 2.52 0.16 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 14 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ในปี 2561 บริษทั และบริษทัย่อยหีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่หขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
ของ NN2 ที่หีอตัราการเติบโตหากกว่าตน้ทุนขาย ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้ของ NN2 เพิ่หขึ้น ขณะที่อตัราก าไรก่อนค่าในจ่้าย
ทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือหราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากการเพิ่หขึ้นของสัดส่วนรายไดแ้ละค่าในจ่้ายจากการเร่ิห
เดินเคร่ืองเนิงพาณินย์ของ BIC2 ซ่ึงหีก าไรก่อนค่าในจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือหราคาและค่าตดัจ าหน่ายต ่ากวา่ NN2 และ BKC 
จากการในก๊้าซธรรหนาติเป็นเน้ือเพลิงในการผลิต 

บริษทั และบริษทัย่อยหีอตัราก าไรสุทธิและก าไรต่อหุ้นเพิ่หขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลกัหาจากผลประกอบการโดยรวห
ที่ดีขึ้น และค่าในจ่้ายทางการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยที่ลดลง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคห 2561 บริษทั และบริษทัย่อยหีอตัราส่วนหน้ีสินรวหต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวหและอตัราส่วนหน้ีสิน
ที่หีภาระดอกเบี้ ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวหเพิ่หขึ้นจากส้ินปี 2560 สาเหตุหลกัหาจากการเพิ่หขึ้นของหุ้นกู้ของบริษัท  
โดยบริษทัหีอตัราส่วนสภาพคล่องเพิ่หขึ้นจากส้ินปี 2560 เน่ืองจากบริษทัหีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นลดลง ทั้งน้ี ในภาพรวห
บริษทัยงัคงหีควาหสาหารถในการน าระหน้ีและหีควาหเพียงพอของสภาพคล่องในเกณฑท์ีด่ี 
 



 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า

ข้อมูลดังกล่าว ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู ้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากน้ี  

บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

ในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  

ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

บริษทัมอบหมายให้ นางมณัทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผูจ้ัดการ-งานวางแผนธุรกิจ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ี 

ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางมณัทนา เอื้อกิจขจร ก  ากบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 ช่ือ     ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 

1. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์  กรรมการ  _________________________ 

2. นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์  กรรมการ  _________________________ 

 

ช่ือ     ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ 

นางมณัทนา เอื้อกิจขจร         รองกรรมการผูจ้ดัการ _________________________ 

              งานวางแผนธุรกิจ 

































































เอกสารแนบ 3 (1 of 1) 

เอกสารแนบ  3 

รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

หมายเหตุ :       1   ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 15 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหวัหนา้งานตรวจสอบภายในโดยมีผลตั้งแต่                                            

                 วนัที่ 15  มิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป 
         - นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ ปฏิบติัหนา้ทีห่วัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) โดยรายละเอียดคุณสมบติัปรากฎอยูใ่นเอกสารแนบ 1 

 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 

/หน่วยงานตน้สังกดั/                                   
วนัที่ด  ารงต าแหน่ง 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ1 

ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน/ 
วนัที่ 1 มิถุนายน 2560 

- ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
- ผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย  
(Certified Professional Internal Auditor of Thailand)   

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ( Certified Public Accountant ) 
ประวติัอบรม 
- Value Creation and Enhancement for Listed Companies 

with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management 
(ERM) 

- Analytical Thinking in the Internal Audit Process 
- New Gen: Hybrid IA can audit business and IT 
- การใช ้(ร่าง) TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ือง
การรับรู้รายไดข้องกิจการ รุ่นที่ 1 

มี.ค.2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน / บมจ. ซีเค พาวเวอร์  

มิ.ย.2560 – ก.พ.2561 ผูช้  านาญการตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน / บมจ. ซีเค พาวเวอร์  

2559 – 2560 เจา้หนา้ที่ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่  
2557 – 2559 เจา้หนา้ที่ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ผลิตไฟฟ้า   

2547 - 2557 เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน ส านกัตรวจสอบภายใน / บมจ.การบินไทย 



รายละเอียดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



อ่ืนๆ 
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เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ  

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 




