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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จํากัด 

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

ดว้ยวตัถุประสงคใ์ห้เป็นบริษทัแกนนาํของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 

2556 และหุ้นสามัญของบริษทัได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเร่ิมทาํการซ้ือขาย 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

5,500 ลา้นบาท เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ และเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน

เป็น 9,240 ลา้นบาท โดย ณ ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ 8,129 ลา้นบาท 

ปัจจุบันบริษทัลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้า โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวม 7 บริษทั ดงัน้ี 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษทัยอ่ย รวม 3 บริษทั ประกอบดว้ย 

1) บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทั ในสัดส่วนการ

ถือหุ้นท่ีร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผา่นบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (“SEAN”) 

2) บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 65 

3) บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (“BKC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 100 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษทัร่วม รวม 4 บริษทั ประกอบดว้ย 

1) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 37.5 

2) บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั (“LPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 42 

3) บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 30 

4) บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 30 

1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนินงาน 

วิสัยทศัน์ : เป็นบริษทัชั้นนาํในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดาํเนินงาน

อนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ : 1) สร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้น 

2) ให้ความสาํคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
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เป้าหมายการดาํเนินงาน : บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

ประเภทต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์           

เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจาก

โครงการด้านพลงังานท่ีหลากหลายด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินลงทุน    

และความร่วมมือระหว่างพนัธมิตรในเครือท่ีพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุด

ให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่งสมํ่าเสมอและยัง่ยืน 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญ 

ปี 2554 - วนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดว้ยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

โดยมีวตัถุประสงค์ให้บริษทัเป็นแกนนําของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเน้นการลงทุน 

ในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ  

ปี 2555 - ว ันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทซ้ือหุ้นสามัญของ SEAN เพ่ิมเติมจาก บริษัท          

ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL)1 จาํนวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน ทาํให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจํานวน 

361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเต็ม

มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 26 มิถุนายน 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก

พลงัแสงอาทิตยจ์ากบริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) (“CK”) จาํนวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 

1) BKC จาํนวน 2,342,498 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

2) NRS จํานวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 85.06 

- วนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SEAN เพ่ิมเติมจาก บริษทั ทีม คอนซลัต้ิง 

เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 

ของทุนจดทะเบียน ทาํให้บริษทัถือหุ้นใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัท่ีผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า     

ในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ละโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จาก CK จาํนวน 2 

บริษทัไดแ้ก่ 

1) CRS จํานวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 95.01  

 
1 ปัจจุบนั คือ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“BEM”) 
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2) BIC จาํนวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

ปี 2556 - วนัท่ี 2 มกราคม 2556 บริษทัซ้ือหุ้น BIC เพ่ิมเติมจาก บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั

จาํนวน 26,029,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน ทาํให้บริษทัถือหุ้น

ใน BIC รวมเป็น 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและ     

เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 11 มกราคม 2556 บริษทัลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ล้านบาท เป็น 3,066.7 

ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 306.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเป็น

การลดทุนเพ่ือคืนทุนท่ีลดลงให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วน ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 

บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็น 4,600 ลา้นบาท จาํหน่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วน และลดมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท 

พร้อมกนัน้ีไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 4,600 ลา้นบาทเป็น 5,500 ลา้นบาท 

โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เพ่ือเสนอ

ขายต่อประชาชนทัว่ไป 

- วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปล่ียน

ช่ือเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 หุ้นสามญัของบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ปี 2557 - วนัท่ี 22 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทั

นําส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 170 ล้านบาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม           

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

- วนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัให้ 

BIC ทํารายการท่ี เ ก่ียวโยงกันว่าจ้าง CK ซ่ึง เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                 

เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 ในวงเงินรวมไม่เกิน 

4,310 ลา้นบาท 

ปี 2558 - วนัท่ี 24 เมษายน 2558 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอตัราหุ้นละ  

0.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจา่ยเงินปันผลคร้ังแรกของบริษทั 

- วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 บริษทัลดมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท 

และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 3,740 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 9,240 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
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1) หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 1,870 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้กับผูถื้อหุ้นเดิม 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส่งผลให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน

และชาํระแลว้จาํนวน 7,370 ลา้นบาท 

2) หุ้นสามญัจาํนวน 1,870 ลา้นหุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (“CKP-W1”) จาํนวน 1,870 

ลา้นหน่วย 

- วนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,870 ลา้นหุ้น เร่ิมทาํการซ้ือขาย 

ในตลาดหลกัทรัพย ์

- ว ันท่ี  9 มิ ถุ นายน 2558 CKP-W1 จํ านวน 1,870 ล้ านหน่ วย เ ร่ิ มทําการซ้ื อขาย 

ในตลาดหลกัทรัพย ์

- วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 บริษัทซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ 

ทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท 

ปี 2559 - วนัท่ี 19 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2559 มีมติอนุมติัดงัน้ี 

1) อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท

หรือในเงินสกุลอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า 

2) อนุมติัให้ NN2 เขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือว่าจา้งบริษทั ช.การช่าง (ลาว) 

จาํกดั (“CHK”) เป็นผูด้าํเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230 กิโลโวลต/์500 กิโลโวลต ์ในวงเงินรวม 799.85 ลา้นบาท 

และ 39.11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เพ่ือรองรับการส่งไฟฟ้า

จากโครงการต่าง ๆ  ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(“กฟผ.”) กาํหนดระยะเวลาดาํเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2561 

- วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอตัรา 

หุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 164.4 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/2559 ให้แก่ผูล้งทุน

สถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั  

มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนดไถ่ถอน โดยบริษทั

ไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 

- วนัท่ี 14 กนัยายน 2559 NN2 ไดล้งนามสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวกบักลุ่มสถาบนัการเงิน

ผูใ้ห้กู ้เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกูยื้มระยะยาวเดิมและก่อหน้ีเพ่ิม เพ่ือใช้ในการปรับปรุง

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของ NN2 ลดลง  

และมีสภาพคล่องมากขึ้น 
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ปี 2560 - วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา

หุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 442.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชย ์โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวตัต์ มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน 

90 เมกะวตัต ์ระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และจาํหน่ายไฟฟ้า

ส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

- วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ NN2 คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติัให้ 

NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ือชาํระคืนหน้ีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินในวงเงินและ

มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ไม่เกินภาระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ี NN2 มีอยู่กับสถาบัน

การเ งิน เป็นสุกลเงินบาท และ /หรือ เ งินสกุลต่างประเทศจํานวนเทียบเท่า  

โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือ 

หลายคราวก็ได ้

- ในเดือนกรกฎาคม 2560 BIC ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนสําหรับการลงทุน 

ในโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 จนเตม็มูลค่าแลว้ ทาํให้ ณ ปัจจุบนั BIC 

มีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้เป็นจาํนวน 2,705 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ

ผูล้งทุนรายใหญ่ ในวงเงิน 6,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.59 ต่อปี จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

o หุ้นกูอ้าย ุ7 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.48 ต่อปี จาํนวน 1,400 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกูอ้าย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.69 ต่อปี จาํนวน 3,600 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทั ทริสเรทติ้ง จาํกดั (“ทริสเรทติ้ง”) ไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ี

อนัดบั “A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูข้อง NN2 ท่ีอนัดบั “A-/Stable” 

ปี 2561 - วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ทยอยชาํระคืนเงินตน้ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผู ้

ออกหุ้นกูมี้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด จาํนวน 3,000 ลา้นบาท อายุ 12 ปี 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยทริสเรทติ้งไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 

ท่ีอนัดบั “A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูข้อง NN2 ท่ีอนัดบั“A-/Stable” ทั้งน้ี 

NN2 ไดน้าํเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวชาํระคืนหน้ีเงินกูส้กุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

- วนัท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2561 มีมติอนุมติั

การซ้ือหุ้นของ XPCL สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็น

มูลค่ารวมประมาณ 2,065.0 ลา้นบาท จาก BEM รวมถึงอนุมติัการชาํระเงินค่าหุ้น
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ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรีจะก่อสร้าง

แลว้เสร็จ เป็นจาํนวนประมาณ 399.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอตัรา

หุ้นละ 0.0225 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 165.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลร้อยละ 57.9 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ BKC มีมติอนุมติัการลงทุนใน

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพ้ืนดิน เพ่ือผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน จาํนวน 6 โครงการ ท่ีกาํลงัการผลิต

ติดตั้งรวม 6.7 เมกะวตัต์ โดยไดเ้ร่ิมทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาด

ว่าจะเร่ิมทยอยผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2562 

- วนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือ 

ผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั   

ในวงเงิน 6,500 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.56 ต่อปี จาํนวน 4,000 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกูอ้าย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.06 ต่อปี จาํนวน 2,500 ลา้นบาท โดย 

ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 

โดยทริสเรทติ้งได้จดัอนัดบัเครดิตองค์กรของบริษทัท่ีอนัดบั “A/Stable” และจดั

อนัดบัเครดิตหุ้นกูข้องบริษทัท่ีอนัดบั “A-/Stable” โดยบริษทัไดน้าํเงินจากการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวชาํระคืนหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีออกและเสนอขายในปี 

2559 จาํนวน 4,000 ล้านบาทและชาํระค่าหุ้นของ XPCL ท่ีบริษทัซ้ือเพ่ิมเติมจาก 

BEM ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จาํนวน 2,065 ลา้นบาท โดยส่วนท่ีเหลือใชส้ําหรับการ

เพ่ิมทุนใน XPCL ท่ีจะทยอยเรียกชาํระจนกระทัง่การก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ 

- ในเดือนสิงหาคม 2561 NN2 ไดด้าํเนินการงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงแลว้เสร็จ เพ่ือรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ 

ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

- วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษทัไดรั้บคะแนน CG Score ในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการ

สํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2561 โดยสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย  

- ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ดาํเนินการซ่อม

บาํรุงรักษาอะไหล่สาํคญับางส่วน (Partial Overhaul) ตามแผน 
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ปี 2562 - NN2 เขา้ทาํสัญญาเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกบัรัฐบาลลาว หลงัการปรับปรุงระดบั

แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงแลว้เสร็จ โดยสัญญามีผลนบัตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

- วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ท่ีอันดับ 

“A/Stable” พร้อมทั้ งปรับเพ่ิมอันดับเครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของ NN2 เป็นอันดับ 

“A/Stable” 

- BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาและแบบติดตั้งบน

พ้ืนดินจาํนวน 6 โครงการ ไดแ้ก่ 

o โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอําเภอภาชี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี”) กาํลงัการติดตั้ง 0.89 

เมกะวัตต์ เ ร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชนในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอบางเลน จังหวดั

นครปฐม (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน”) กาํลงัการติดตั้ง 0.97 เมกะ

วตัต์ เร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 

2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5”) กาํลงัการติดตั้ง 

0.97 เมกะวตัต์ เร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือน

มิถุนายน 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอเมืองสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชัย”) กาํลงัการติดตั้ง 

0.72 เมกะวตัต์ เร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือน

มิถุนายน 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน”) กาํลงัการติดตั้ง 0.51 

เมกะวัตต์ เ ร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชนในเดือน

กรกฎาคม 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอาํเภอคลองเปรง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง”) กาํลงัการติดตั้ง 2.67 เม

กะวตัต์ เร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนกนัยายน 

2563 
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- วนัท่ี 7 มีนาคม 2562 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จาํนวนรวม 6,000 ล้านบาท 

แบง่เป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี ประเภททยอยชาํระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี 

จาํนวน 3,200 ลา้นบาท 

o หุ้นกูอ้าย ุ4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.44 ต่อปี จาํนวน 800 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกูอ้าย ุ8 ปี ประเภททยอยชาํระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.88 ต่อปี 

จํานวน 2,000 ล้านบาท โดยผู ้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ

กาํหนด 

โดย NN2 ไดน้าํเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวชาํระคืนหน้ีเงินกูจ้าก

สถาบนัการเงินท่ีเหลือทั้งหมด เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

- ว ันท่ี 11 เมษายน 2562 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทท่ีอันดับ 

“A/Stable” พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษทั ท่ี

อนัดบั “A-/Stable” 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 บริษทัซ้ือหุ้นของ SEAN เพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 5.33 จาก

บริษทั พีที โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด เป็นมูลค่ารวม 681.5 ลา้นบาท โดย SEAN เป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทั ส่งผลให้บริษทั

เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN จากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 61.33 ของทุนจด

ทะเบียน และเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนทางออ้มใน NN2 จากร้อยละ 42.0 เป็นร้อยละ 

46.0 

- วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ในอตัรา

หุ้นละ 0.0280 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 206.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ 85.7 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 2 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 ดาํเนินการซ่อม

บาํรุงใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผน 

- วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 จาํนวน 594.2 ลา้นหุ้น คิดเป็น

เงินจาํนวน 3,565.4 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือ

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 และภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วบริษทัมีทุนจด

ทะเบียนเพ่ิมขึ้นเป็น 7,964.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 จาํนวน 165.1 ลา้นหุ้น คิดเป็น

เงินจาํนวน 990.9 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 

1 ตุลาคม 2562 และภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วบริษทัมีทุนจดทะเบียน

เพ่ิมขึ้นเป็น 8,129.4 ลา้นบาท 
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- วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บคะแนน CG Score ในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการ

สํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2562 โดยสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

- วนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี กาํลงัการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะ

วตัต์ ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดยจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. รวม 1,220 เมกะ

วตัต ์และจาํหน่ายไฟฟ้ารวม 60 เมกะวตัตใ์ห้กบัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซ่ึงเป็นไปตาม

กาํหนดเวลาท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

1.4 พฒันาการท่ีสําคัญในรอบปี 2563 

1.4.1 CKP 

- วนัท่ี 28 เมษายน 2563 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของบริษทัท่ีอนัดบั “A/Stable” 

พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัของบริษทัท่ีอนัอบั “A-/Stable” 

- วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562 

เน่ืองจากมีความจาํเป็นต้องเล่ือนการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ออกไปจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.0300 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 243.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 42.8 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 ซ่ึงเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดย

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 และภายหลงัการ

จดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,129.4 ล้านบาท และมีส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 13,319.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่ง

ประเทศไทย (United Nations Global Compact: UNGC) เพ่ือดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบั

หลกัการของ UNGC ในดา้นสิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริต 

นอกจากน้ี บริษทัยงัดาํเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติ 

( United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) โ ด ย ใ น ปั จ จุ บัน ไ ด้ร วม

เป้าหมายดงักล่าวจาํนวน 8 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมายเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

- วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาสินเช่ือจาํนวน 4,000 ลา้นบาทกบัสถาบนั

การเงิน เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการบริหารจดัการสภาพ

คล่องของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

- วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 อนุมติัการขยายวงเงินการออก

และเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั เป็นจาํนวนเงินคงคา้งไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิม
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ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการบริหาร

จดัการสภาพคล่องของบริษทั 

- วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 บริษทัไดรั้บรางวลั Asian Power Awards 2020 ระดบั Silver ใน 2 

ประเภท ไดแ้ก่ 

o Natural Gas-fired Power Project of the Year 

o Environmental Upgrade of the Year – Thailand 

โดยบริษทัไดค้ิดคน้โครงการและนวตักรรมท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม และลดค่าใชจ้่ายจากการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได ้

- ว ันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายช่ือหุ้นย ั่งยืน (Thailand 

Sustainability Investment: THSI) ประจําปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์ สะท้อนถึงความ

มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ

บริษทั 

- ว ันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทซ้ือหุ้นของ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จํากัด 

(“LPCL”) ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียน จากบริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว เป็นมูลค่า

รวม 12.82 ลา้นบาท เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดแ้ละพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า หลวงพระ

บางท่ีแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว 

- วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษทัได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ใน

โครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จาํนวนรวม 4,000 ล้านบาท โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเงินท่ีไดรั้บไปชาํระคนืหุน้กูชุ้ดเดิมท่ีจะครบกาํหนดในไตรมาส 2 ของปี 

2564 รวมถึงการซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แบง่เป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.31 จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.62 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกู้อายุ 7 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.76 จาํนวน 1,500 ล้านบาท โดยผูอ้อกหุ้นกูมี้

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 

- ว ันท่ี 8 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับรางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis 

Management ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการนํ้าและส่ิงแวดลอ้มและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 
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1.4.2 NN2 

- วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 

พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกูท้กุชุดของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 

- วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภท

ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนรวม 600 ลา้นบาท อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 2.45 โดยขายให้กบัผูล้งทุนในวงจาํกดั (Private Placement) เพ่ือทดแทนหุ้นกูชุ้ดเดิม

ท่ีครบกาํหนดและเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

- วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 NN2 ไดล้งนามในสัญญาสินเช่ือจาํนวน 1,000 ลา้นบาทกบัสถาบนั

การเงิน เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการบริหารจดัการสภาพคล่องของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 NN2 ยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

- วนัท่ี 11 กันยายน 2563 ทริสเรทต้ิงคงอนัดับเครดิตองค์กรของ NN2 ท่ีอนัดับ “A/Stable” 

พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกูทุ้กชุดของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 

- วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภท

ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนรวม 1,000 ลา้นบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกูชุ้ด

เดิมท่ีครบกาํหนดและเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน แบง่เป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 จาํนวน 400 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกูอ้าย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.60 จาํนวน 600 ลา้นบาท 

1.4.3 BKC 

- ในเดือนกนัยายน 2563 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง กาํลงัการติดตั้ง 2.67 เมกะวตัต ์

ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินภายใต้การลงทุนของ BKC เร่ิม

จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน 

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.5.1 นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

จากพลงังานประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงบริษทัมีรายไดห้ลกัตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัจากเงินปันผลรับ

จากการลงทุนถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ทั้งน้ี บริษทัมีกลไกการดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดว้ยการให้บริการแบบรวม

ศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมดงักล่าว ทาํให้บริษทัสามารถกาํหนดวิธีการปฏิบติังานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยก

หน้าท่ี และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถสร้างความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านของผูป้ฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการยกระดับการปฏิบติังานให้มีความรวดเร็ว และทาํให้          

การบริหารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ

บริษทัในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การดํารงสถานะบริษทัจดทะเบียนของ 

Holding Company ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือ        

หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของ      

กลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า จ า ก 

พลงันํ้า 

61.33%  บริษทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 33.33% 

 บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

5.33% 

บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั1

2 ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า 46.00%3  บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

จาํกดั 75.00% 

 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00% 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ า

จากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

65.00%  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

จาํกดั (มหาชน) 25.00% 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

8.00% 

 ผูถ้ือหุ้นรายยอ่ยอ่ืน ๆ 2.00% 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก            

พลงัแสงอาทิตย ์

100.00% - 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า 37.50%  บริษทั นที ซินเนอร์ย่ี จาํกดั 25.00% 

 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 20.00% 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 12.50% 

 บริษทั พี.ที. จาํกดัผูเ้ดียว 5.00% 

บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า 42.00%  บริษทั พี.ที. จาํกดัผูเ้ดียว 38.00% 

 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 10.00% 

 บริษทั ปิโตรเวียดนาม พาวเวอร์ จาํกดั 10.00% 

บริษทั นครราชสีมา โซลา่ร์ จาํกดั ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก           

พลงัแสงอาทิตย ์

30.00% บริษทั โซล่าร์ ยไูนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ 

วนั ลิมิเต็ด 70.00% 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก              

พลงัแสงอาทิตย ์

30.00% บริษทั โซล่าร์ ยไูนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ 

ทู ลิมิเต็ด 70.00% 

บริษทั ซีเคพี โซลา่ร์ จาํกดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

บริษทั วิส โซลิส จาํกดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จาํกดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

 
2 บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ CKP 
3 คาํนวณจากสัดส่วนการถอืหุ้นของ SEAN โดย CKP 
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กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

 หมายเหตุ : * ยงัไม่มีการดาํเนินงาน 

1.6 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน

ผูถื้อหุ้นล่าสุดของบริษทั3

4 คือ 

 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษทั ไดแ้ก่ CK (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.67) BEM (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 17.58) 

และ TTW (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 24.98) ซ่ึงบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษทัรวมทั้งบริษทัถือว่าเป็น

บริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด 

 
4 ขอ้มูลจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
5 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ BEM เมื่อวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 
6 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ TTW เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 

บริษทั ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั 

(มหาชน) (BEM)

บริษทั ทีทีดบับลิว 
จาํกดั (มหาชน) (TTW)

บริษทั ช.การช่าง 
จาํกดั (มหาชน) (CK)

ผูถื้อหุ้นอื�น

30.67%

17.58% 24.98%

26.77%

31.32%(5) 19.40%(6)

18.47%(6)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (“Holding Company”) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายไดห้ลกัของบริษทัท่ีแสดงตามงบการเงินรวม   

มาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้ า (รวมเงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า) และรายไดค้่าบริหารโครงการ ทั้งน้ี    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวตัต์ โดยจดัประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิต

และจาํหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไดแ้ก่  

- โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 

- โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี  

2. โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่  

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 

3. โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่  

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในช่วงปี 2561-2563 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 

กําลังการ

ผลิตติดตั้ง 

(เมกะ

วัตต์) 

ดําเนิน 

การโดย 

% การ

ถือหุ้น 

รายได้ปี 

2561 

% ของ

รายได้

รวม 

รายได้ปี 

2562 

% ของ

รายได้

รวม 

รายได้ปี 

2563 

% ของ

รายได้

รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 615.0 SEAN 61.3% 3,949.3 43.3% 3,048.0 32.9% 1,716.6 22.6% 

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

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

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 8,949.9 98.1% 8,223.0 88.7% 6,527.0 86.1% 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 1,285.0 XPCL 37.5% (33.7) (0.4%) 392.2 4.2% 366.7 4.8% 

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

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

รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และ บริษัทร่วม 6.7 0.1% 433.1 4.7% 407.4 5.4% 

รายไดอ่ื้น 

รายไดค้่าบริหารโครงการ บริษทั 119.9 1.3% 153.9 1.7% 168.1 2.2% 

รายไดด้อกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ* บริษทัและบริษทัยอ่ย 45.0 0.5% 463.3 5.0% 482.4 6.4% 

รวมรายได้อ่ืน 164.9 1.8% 617.2 6.7% 650.5 8.6% 

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

หมายเหตุ : * ไม่รวมกาํไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 และ 

- โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั (“NN2”) สัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียก

ชาํระแลว้ (โดยการลงทุนผ่านบริษทั เซาท์อีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี กาํจดั) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ในการ

ออกแบบ พฒันา ก่อสร้างและดาํเนินการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ตั้งอยู่บนลาํนํ้ างึมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด แขวงไซสมบูน สปป.ลาว 

อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 1 ขึ้นไปทางตน้นํ้ าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 

กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจนัทน์ สปป. ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีกาํลงั
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การผลิตติดตั้งจาํนวน 615 เมกะวตัต์ เร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (“Initial Operation Date” 

หรือ “IOD”) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์(“Commercial Operation Date” 

หรือ “COD”) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให้แก่ การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัเร่ิม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากาํหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะรับซ้ือในแต่ละปีจาํนวน 2,310 ลา้นกิโลวตัต์-

ชัว่โมง (“ลา้นหน่วย”) โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

(ก) พลงังานไฟฟ้าหลกั (“Primary Energy” หรือ “PE”) จาํนวน 2,218 ล้านหน่วยต่อปี สามารถ     

ผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาทและ

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) จาํนวน 92 ล้านหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้า        

ท่ีผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปี โดยค่าพลังงานไฟฟ้า      

ประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินท่ีเกิดขึ้นเม่ือปริมาณ

นํ้ ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ ทาํให้ในเดือนนั้น ๆ สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าจาํนวนตามข้อ    

(ก) และขอ้ (ข) ซ่ึงไดแ้จง้ล่วงหน้าต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากท่ีไดแ้จง้จะนับเป็นพลงังานไฟฟ้า

ส่วนเกิน โดยคา่พลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจาํนวน PE หรือ SE ต่อปีท่ีกาํหนดในสัญญา       

จะสามารถเก็บสะสมจาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินนั้นในบญัชีไฟฟ้าสํารอง (“Reserve Account”) 

และสามารถนาํหน่วยไฟฟ้าดงักล่าวมาใชใ้นอนาคตได ้ในกรณีท่ีปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจาํหน่าย

ให้แก่ กฟผ. ไดค้รบตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 สามารถเก็บ

สะสมจาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินใน Reserve Account ไดไ้ม่เกิน 10 ปี โดยมีกาํหนดชาํระยอดใน 

Reserve Account ทั้งหมด 3 คร้ัง คือในปี 2565 ปี 2575 และปีส้ินสุดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้ามีนอ้ยจนทาํให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ท่ากบัจาํนวน PE หรือ SE 

ต่อปีท่ีกาํหนดในสัญญา โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 สามารถนาํจาํนวนหน่วยไฟฟ้าส่วนท่ียงัไม่ได้

ผลิตนั้นสะสมเพ่ิมในปริมาณไฟฟ้าท่ีจะผลิตในปีต่อไปได ้

 โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน

และเรียกชาํระแลว้ โดย XPCL เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน สปป.ลาว และไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาล 

สปป.ลาว ในการออกแบบ พฒันาก่อสร้างและดาํเนินการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 

31 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลงันํ้าประเภทฝายทดนํ้ าขนาดใหญ่บนลาํนํ้ าโขง (Run-of-

River) ไดรั้บการออกแบบงานก่อสร้างโดยวิศวกรรมศาสตร์ดา้นไฟฟ้าพลงันํ้า เพ่ือหลีกเล่ียง ป้องกนั 

และลดผลกระทบทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การ

ระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงและการรักษาคุณภาพนํ้ าดว้ย และ

ในด้านความปลอดภยั ได้ออกแบบและก่อสร้างประตูระบายนํ้ าลน้และประตูระบายตะกอนท่ีมี

ขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัได้เลือกใช้

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากผูผ้ลิตท่ีมีความเช่ียวชาญสูงและ

เป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก  

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดนํ้ าท่ีมีความสูงไม่มาก ปล่อยนํ้ าไหลผ่านเท่ากับ

ปริมาณนํ้ าท่ีไหลเขา้ในแต่ละวนั ซ่ึงมีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ท่ีเป็นโรงไฟฟ้า

พลงันํ้าประเภทเขื่อนกกัเก็บ โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยูบ่นลาํนํ้าโขงตอนล่าง อยูใ่นอาณาเขตของ สปป.ลาว 

ทั้งหมด ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอาํเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลยประมาณ 160 กิโลเมตร เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 มีกาํลงัการผลิต

ติดตั้งจาํนวน 1,285 เมกะวตัต์ โดยมีกาํลงัการผลิตท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จาํนวน 1,220 เมกะ

วตัต์ ภายใตสั้ญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และจาํหน่าย

ไฟฟ้าจาํนวน 60 เมกะวตัตใ์ห้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) ภายใตสั้ญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง 

EdL และ XPCL เป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาของสัมปทานท่ีไดรั้บจากรัฐบาล สปป.ลาว 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบรีุ 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากาํหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะตอ้งรับซ้ือในแต่ละปีจาํนวน 5,709 ลา้นหน่วย 

โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

(ก) พลงังานไฟฟ้าหลกั (PE) จาํนวน 4,299 ลา้นหน่วยต่อปี สามารถผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั

ในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาทและดอลลาร์

สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (SE) จาํนวน 1,410 ลา้นหน่วยต่อปี สามารถผลิตไดไ้ม่เกิน 5.35 ชัว่โมงใน

วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ และไม่เกิน 8 ชัว่โมงในวนัอาทิตย ์โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระ

เป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

นอกจากน้ี หากปริมาณนํ้ ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (EE) โดยค่า

พลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

2.1.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงันํ้าจะตอ้งอาศยัภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาค

อาเซียน เช่น สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน มีศกัยภาพสูงในการพฒันาโครงการและสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตกลบัมายงั

ประเทศไทยได ้
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ข้อมูลจากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.  2561-2580 (Thailand Power 

Development Plan 2018 หรือ PDP 2018) ณ เดือนเมษายน 2562 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามใน

บนัทึกความเขา้ใจ (“Memorandum of Understanding” หรือ “MOU”) เพ่ือความร่วมมือในการพฒันา

พลงังานไฟฟ้าและขายให้กบัประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ 

• สปป.ลาว จาํนวน 9,000 เมกะวตัต ์และไม่ระบุวนัส้ินอาย ุMOU 

• ประเทศเมียนมาร์ ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า และมีอาย ุMOU ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

• ประเทศกมัพูชา ไม่ระบปุริมาณรับซ้ือไฟฟ้า และไม่ระบุวนัส้ินอาย ุMOU 

ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจระหว่างประเทศไทยกบั สปป.ลาว ปัจจุบนั กฟผ. มีการรับซ้ือไฟฟ้าแลว้

รวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 5,936 เมกะวตัต ์

บริษทัมีความเช่ือมั่นในศกัยภาพการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า จากประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญของบุคลากรในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดใหญ่ และความร่วมมือกนัในกลุ่มบริษทั 

ส่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในระยะเวลา งบประมาณ และเปิดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์

ตามท่ีกาํหนดได ้

 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

เขื่อนของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 มีลกัษณะเป็นเขื่อนแบบกักเก็บ โดยจะเก็บนํ้ าไวใ้นอ่างเก็บนํ้ า 

(Reservoir) ท่ีสร้างอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าอาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เม่ือปล่อยนํ้ าลงมาตามอุโมงค์

ส่งนํ้ า นํ้ าซ่ึงมีแรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของเคร่ืองกังหัน (Turbine) หมุนด้วยความเร็วสูง                       

เพลาของเคร่ืองกงัหนัท่ีต่อเขา้กบัเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและทาํให้

เกิดการเหน่ียวนาํในเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งเคร่ืองกงัหันนํ้ าชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จาํนวน 3 ชุด ซ่ึงเป็นเคร่ือง

กงัหนัท่ีทาํงานแบบแรงโตเ้หมาะสาํหรับเขื่อนพลงันํ้าท่ีมีความสูงนํ้าระดบัปานกลางลกัษณะเดียวกบั

เขื่อนของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้ างึม 2 ส่วนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเป็นเคร่ืองชนิด Synchronous จาํนวน 3 ชุด            

กาํลงัการผลิตชุดละ 205 เมกะวตัต ์และมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้งส้ิน 615 เมกะวตัต ์

ในขณะท่ีโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดนํ้าขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซ่ึงมีปริมาณ

นํ้ าท่ีไหลเขา้เท่ากบัปริมาณนํ้ าท่ีไหลออกจากโรงไฟฟ้า ไม่มีการกกัเก็บหรือเบ่ียงนํ้ าออกจากแม่นํ้ า

โขง โดยนํ้าจะไหลและผลกัดนัให้ใบพดัของเคร่ืองกงัหนัหมุน และขบัเคล่ือนเพลาของเคร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้าท่ีต่ออยู่กับเคร่ืองกังหัน การหมุนดังกล่าวทาํให้เกิดการเหน่ียวนําในเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า

ก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรีติดตั้งเคร่ืองกงัหันนํ้ าชนิด Kaplan ท่ีมีรอบการหมุน

ตํ่าและมีการออกแบบให้ปลาตามธรรมชาติสามารถผ่านได ้และติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจาํนวน 8 

ชุด ประกอบดว้ย กงัหันนํ้ าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากาํลงัการผลิต 175 เมกะวตัต์ จาํนวน 7 ชุด และ
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กงัหันนํ้ าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากาํลงัการผลิต 60 เมกะวตัต ์จาํนวน 1 ชุด มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม

ทั้งส้ิน 1,285 เมกะวตัต ์

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

แหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 คือ นํ้าท่ีมาจากลาํนํ้างึม ซ่ึงมีตน้กาํเนิด

มาจากท่ีราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดลาํนํ้ าประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บนํ้ าครอบคลุม

พ้ืนท่ี 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุนํ้ าสูงสุดท่ี 4,886 ลา้นลูกบาศก์เมตรท่ีระดบันํ้ าสูงสุด 375           

เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ขณะท่ีแหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี คือ 

นํ้ าจากแม่นํ้ าโขง ซ่ึงมีความยาวตลอดลํานํ้ าประมาณ 4,350 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สปป.ลาว ประเทศไทย ประเทศกมัพูชา และสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม 

แมว่้านํ้าท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวจะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ้่าย เพราะเป็นนํ้าท่ีไดม้าจากธรรมชาติ 

แต่ปริมาณนํ้าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ

และฤดูกาล ทั้งน้ี ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 

ไซยะบุรีไดท้าํการศึกษาค่าสถิติปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียยอ้นหลงัประมาณ 50-60 ปี พบว่าปริมาณนํ้าฝนมี

มากเพียงพอเพ่ือใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดต้ามปริมาณท่ีไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในแต่ละปี 

ปริมาณนํ้าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 ในช่วงปี 2561-2563 มีดงัน้ี 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ระดับน้ํา 

ณ ส้ินเดือน 

(เมตรจาก

ระดับทะเล

ปานกลาง) 

ปริมาณน้ํา

ไหลเข้า 

(ล้าน

ลูกบาศก์

เมตร) 

ระดับน้ํา 

ณ ส้ินเดือน 

(เมตรจาก

ระดับทะเล

ปานกลาง) 

ปริมาณน้ํา

ไหลเข้า 

(ล้าน

ลูกบาศก์

เมตร) 

ระดับน้ํา 

ณ ส้ินเดือน 

(เมตรจาก

ระดับทะเล

ปานกลาง) 

ปริมาณน้ํา

ไหลเข้า 

(ล้าน

ลูกบาศก์

เมตร) 

มกราคม 364.3 143 367.0 174 353.8 74 

กุมภาพนัธ์ 364.2 112 363.9 152 353.1 60 

มีนาคม 359.9 107 358.1 147 352.0 105 

เมษายน 354.5 150 351.3 116 352.3 160 

พฤษภาคม 349.8 320 345.3 141 351.3 164 

มิถุนายน 352.7 802 343.4 203 350.5 304 

กรกฎาคม 372.2 2,550 347.7 388 351.0 431 

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

กนัยายน 372.6 1,694 361.4 654 365.6 565 

ตุลาคม 370.9 494 359.7 249 367.4 333 

พฤศจิกายน 370.4 302 357.5 147 367.8 172 

ธนัวาคม 368.4 226 355.2 142 368.7 176 

รวม  10,535  3,689  3,934 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้านํา้งึม 2 จาํกัด 
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ปริมาณนํ้ าเฉล่ียต่อเดือนท่ีไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี นบัตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยมี์

ดงัน้ี 

หน่วย : ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที 

 ปี 2562 ปี 2563 

มกราคม  1,545 

กุมภาพนัธ์  1,300 

มีนาคม  1,411 

เมษายน  1,784 

พฤษภาคม  1,788 

มิถุนายน  2,304 

กรกฎาคม  3,014 

สิงหาคม  5,337 

กนัยายน  4,248 

ตุลาคม 1,820 3,180 

พฤศจิกายน 1,572 2,284 

ธนัวาคม 1,842 2,207 

เฉล่ีย 1,745 2,534 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกัด 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”) สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุน 

จดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ โดย BIC เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าดว้ยระบบโคเจน

เนอเรชั่นท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้า 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบางปะอิน    

โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 และ 2 สถานท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 มีกาํลงั

การผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 118 เมกะวตัต์ และกาํลงัการผลิตไอนํ้า 20 ตนัต่อชัว่โมง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

กับ กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดย

จาํหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลือและไอนํ้าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะ

อิน โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 

ขณะท่ีโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวตัต ์มีสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชย ์และจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 21 

 

บางปะอินเช่นเดียวกนั โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 29 

มิถุนายน 2560 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2 ท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ. 

(ก) ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) กาํหนดจากตน้ทุนของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียง

ไดใ้นอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน

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

(ข) ค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) กาํหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า         

ค่าดาํเนินการ ค่าบาํรุงรักษา และค่าใชจ้่ายในการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียง

ไดใ้นอนาคตจากการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กท่ีผลิต

ไฟฟ้าดว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

(ค) ค่าการประหยดัการใช้เช้ือเพลิง (Fuel Savings) กาํหนดจากประโยชน์ท่ีได้รับจากการประหยดั

เช้ือเพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็สามารถประหยดัไดด้ว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี  1 และ 2 ท่ีจําหน่ายให้ ลูกค้า

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย         

โดยกาํหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 

สาํหรับกิจการขนาดใหญ่ 

รายได้ค่าไอนํ้ าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 ท่ีจาํหน่ายให้ลูกค้าผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรม 

สัญญาจําหน่ายไอนํ้ าให้แก่ลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย

เช่นเดียวกนักบัสัญญาจาํหน่ายไฟฟ้า โดยกาํหนดราคาไอนํ้ าจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเล่ียงไดห้ากซ้ือ

จากบริษทั (Avoided Cost Basis) ราคาไอนํ้ามกัปรับเพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนของดชันีต่าง ๆ 

รวมถึงคา่เช้ือเพลิงและดชันีราคาผูบ้ริโภค 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น บริษทัมุ่งเน้นการจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ 

กฟผ. และจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือและไอนํ้าให้ผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีความมัน่คง

ในดา้นรายไดม้ากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการจาํหน่ายไฟฟ้าให้ผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ  เพียงอยา่งเดียว 

ตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มา รัฐบาลไดมี้การประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่

แบบ Firm Type ขนาดกาํลงัผลิตท่ีจาํหน่ายเขา้สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์ทาํให้มีผูพ้ฒันาโรงไฟฟ้า

ประเภทดังกล่าวหลายราย โดยข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมี

สถานะดงัน้ี 
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สถานะ 
จํานวน

โครงการ 

กําลังการผลิตติดต้ัง 

(เมกะวัตต์) 

ปริมาณขายตามสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากับ

รัฐบาล (เมกะวัตต์) 

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 76 9,611 6,302 

ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ แต่ยงั

ไม่เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

 

3 

 

326 

 

270 

ยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 3 235 162 

ยกเลิกแบบคาํขอ 1 206 32 

รวม 83 10,378 6,766 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการพลังงาน ณ เดือนมกราคม 2564 

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสมํ่าเสมอทั้ งจาก กฟผ. และลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม                

ทาํให้บริษทัเช่ือมัน่ในโอกาสและศกัยภาพในการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นของ

บริษทั โดยบริษทัทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอนํ้าในระยะยาว เพ่ือรับประกนัความมัน่คงในการขาย

ไฟฟ้าและไอนํ้าให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมอยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่าง ๆ  

ท่ีมีความสําคญั เช่น ความสามารถในการจดัหาเช้ือเพลิง การเช่ือมต่อกบัจุดรับซ้ือไฟฟ้าของลูกคา้ 

ท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้า เป็นตน้ 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะนาํก๊าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิงในการเผา

ไหม ้เพ่ือทาํให้เกิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคล่ือนกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของกงัหันก๊าซ

ดงักล่าวจะหมุนให้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้

ในเคร่ืองกงัหนัก๊าซซ่ึงมีความร้อนสูงจะผา่นไปยงัหมอ้ไอนํ้า (Heat Recovery Steam Generator หรือ 

HRSG) ทาํให้ไดไ้อนํ้ าแรงดนัสูง (High Pressure Steam) ซ่ึงไอนํ้ าท่ีไดจ้ะถูกนาํไปขบัเคล่ือนกงัหัน

ไอนํ้ า (Steam Turbine) การหมุนของกงัหนัไอนํ้ าจะหมุนขบัให้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า และ 

ไอนํ้ าส่วนท่ีเหลือจะถูกนําไปขายให้กับลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีต้องการไอนํ้ าใน

กระบวนการผลิตต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะใช้ก๊าซธรรมชาติและนํ้ าประปาเป็นวตัถุดิบ    

ในการผลิต โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2 ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ

กบั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”) เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

ตามลาํดบั และไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปา กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“TTW”) เม่ือ

วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 และวนัท่ี 27 มกราคม 2558 ตามลาํดบั โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 

ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุม่แบน 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย 

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั บางเขนชยั จาํกดั (“BKC”) สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระ

แล้ว โดย BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอาํเภอปักธงชัย จังหวดั

นครราชสีมา ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบฟิลม์บาง (“Thin Film”) มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 8 เม

กะวตัต์ และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small 

Power Producer” หรือ “VSPP”) กบั กฟภ. เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจาก

วนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมี

การยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณ

สูงสุด 8 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชัย ได้รับส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 

(“Adder”) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิต

และจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 

2555  

นอกจากน้ี BKC ไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยช์นิด Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบน

หลงัคา 5 แห่ง และแบบติดตั้งบนพ้ืนดินอีก 1 แห่ง รวมกาํลงัการผลิตติดตั้ง 6.73 เมกะวตัต์ เพ่ือผลิต

และจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยทุกแห่งมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 

25 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์
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• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาท่ีอาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 

(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวตัต ์และ 

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอาํเภอคลองเปรง จังหวดัฉะเชิงเทรา 

(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั (“NRS”) สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ โดย NRS ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อาํเภอด่านขุนทด 

จงัหวดันครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยแ์บบ Thin Film มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 6 เมกะ

วตัต์ และได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกบั กฟภ. เป็น

ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปี

โดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะ

ซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา ไดรั้บ Adder 

ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และ

ไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2555 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั (“CRS”) สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียก

ชาํระแล้ว โดย CRS ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์เชียงราย ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอาํเภอแม่จัน จังหวดั

เชียงราย ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Polycrystalline Cells มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์

และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 

5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั

จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าใน

ปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย ไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อ

หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท่ี์จาํหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ. 

ก. อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีจาํหน่ายให้ กฟภ. อยู่ในระดบัแรงดนั 11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและ              

ค่าไฟฟ้าผนัแปรขายส่ง (Ft) จะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ. 

ข. ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง

เชิงพาณิชย ์
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รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท่ี์จาํหน่ายไฟฟ้าให้ผูป้ระกอบการเอกชน 

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีจาํหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการเอกชนจะมีการเจรจากบัลูกคา้แต่ละราย โดย

กาํหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทยมีค่อนขา้งมาก ดว้ยภูมิประเทศท่ีอยูใ่น

เขตเส้นศูนยสู์ตร ทาํให้ไดรั้บพลงัแสงอาทิตยโ์ดยเฉล่ียทั้งปีสูงกว่าเขตอ่ืน ๆ ของโลก ซ่ึงการศึกษา

จากขอ้มูลดาวเทียมประกอบการตรวจวดัภาคพ้ืนดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน พบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพดา้นพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทย ซ่ึงมีความเขม้รังสีแสงอาทิตย์

เฉล่ียทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ

บางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจาก      

พลงัแสงอาทิตยไ์ดถึ้ง 10,000 เมกะวตัต ์

ในปี 2558 กระทรวงพลงังานไดจ้ดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-

2579 (“Alternative Energy Development Plan”  หรือ “AEDP 2015” ) เ พ่ือ เน้นส่งเสริมการผลิต

พลงังานจากวตัถุดิบพลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ภายในประเทศให้ไดเ้ต็มศกัยภาพ มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงัแสงอาทิตยเ์ป็น 6,000 เมกะวตัต์ภายในปี 2579 จาก 2,696 เมกะวตัต์

ในปี 2561 

ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตดว้ยพลงัแสงอาทิตยท่ี์ขายเขา้ระบบระหว่างปี 2558-กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : เมกะวตัต ์

พลังงานทดแทน 2559 2560 2561 2562 กันยายน 2563 

แสงอาทิตย*์ 2,446 2,697 2,696 2,983 2,983 

หมายเหตุ :  * กาํลังการผลิตติดต้ัง 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนกันยายน 2563 

2.3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปล่ียนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์

แสงอาทิตย ์(Solar Cell) ซ่ึงวิธีดงักล่าวจะเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็น

ไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เม่ือแสงอาทิตยท่ี์เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลงังานมากระทบกบั       

สารก่ึงตวันาํ (Semi-Conductor) ท่ีมีความสามารถในการดูดคล่ืนพลงังานแสงอาทิตย ์ เซลล์ดงักล่าว    

จะเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิต   

ขึ้นจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียงเซลลเ์ดียวจะมีค่าตํ่ามาก การนาํมาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจึ์งตอ้งนาํ

เซลลห์ลาย ๆ เซลลม์าต่อกนัแบบอนุกรม เพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลลท่ี์นาํมาต่อกนั   

ในจาํนวนและขนาดท่ีเหมาะสมน้ี เรียกว่า แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) 
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ไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าตํ่า จึงตอ้งส่งไฟฟ้าท่ี

ผลิตไดด้งักล่าวผา่นอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพ่ือแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้าตํ่า 

หลงัจากนั้นจะส่งผา่นไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมแรงดนัไฟฟ้าให้สูงขึ้น และส่งผา่นไปยงัสายส่ง

ไฟฟ้าของ กฟภ. เพ่ือจาํหน่ายให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

แหล่งพลงังานสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คือแสงอาทิตย ์ซ่ึงไดม้าจาก

ธรรมชาติ ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นพลงังานท่ีสะอาด อย่างไรก็ตาม การนําแสงอาทิตยม์าใชมี้

ขอ้จาํกดัอยู่บา้ง เน่ืองจากแสงอาทิตยมี์เฉพาะในตอนกลางวนั ตลอดจนมีความเขม้แสงไม่แน่นอน 

ขึ้นอยูก่บัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา 

ดงันั้น บริษทัไดท้าํการศึกษาว่าบริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ต่ละแห่งจะมีปริมาณ

ความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์เพียงพอท่ีจะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกทาํเล หรือสถานท่ี

ท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยด์งักล่าว 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2563 ลดลงจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (“Gross 

Domestic Product” หรือ “GDP”) หดตวัลง โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวและส่งออก 

2.4.1 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 

ในปี 2563 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.14 น. ท่ีระดบั 

30,342 เมกะวตัต ์ลดลง 1,931 เมกะวตัตห์รือลดลงร้อยละ 5.0 จากความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของ

ปี 2562 ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. ท่ีระดบั 32,273 เมกะวตัต ์โดยความตอ้งการ

พลงัไฟฟ้าในปี 2563 เพ่ิมขึ้นสูงในช่วงไตรมาสแรกของปีเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ีย ขณะท่ี

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าค่อย ๆ ลดลงตามการชะลอตวัของการผลิตภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี 2560-2563 มีดงัน้ี 
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หมายเหตุ: ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563 

2.4.2 กําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

กาํลงัการผลิตรวมของระบบ ณ เดือนตุลาคม 2563 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการ

ผลิตไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2563 แบง่ตามประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี 

 

กาํลงัการผลิตรวม 

 
 

การผลิตไฟฟ้าสะสม 

 
 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563 

สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมในการจดัหาเช้ือเพลิง 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้ งแต่ ปี 2558 สัดส่วนการใช้                    

ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน                 

ในการผลิตไฟฟ้า และการนาํเขา้ไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึ้น 

สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550 – เดือนตุลาคม 2563 มีดงัน้ี 

 32,273 เมกะวตัต์

ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น.

30,342  เมกะวตัต์

ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.14 น.

 23,000

 26,000

 29,000

 32,000

 35,000

2560 2561 2562 2563

เมกะวัตต์

กฟผ.

32%

IPP

29%

SPP

19%

นําเข้าและ

แลกเปลีย่น

12%

VSPP

8%

49,606
เมกะวตัต์

ก๊าซ

ธรรมชาติ

56%

ถ่านหินนําเข้า

18%

นํา้มันเตา

0%

พลงันํา้

2%

นําเข้า

14%

พลงังานหมุนเวยีน

10%

174,108
กกิะวตัต์-ช่ัวโมง
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หมายเหตุ: ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563 

2.4.3 การจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า 

กฟผ. เป็นผูรั้บผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใช้ไฟฟ้าของ    

ทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ของ กฟผ. และผูผ้ลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้า

ในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป.ลาว และประเทศมาเลเซีย หลงัจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่     

ผูซ้ื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกค้าตรง (โรงงาน

อุตสาหกรรมบางแห่งท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้ งน้ี กฟผ. จะทาํการส่งพลังงานไฟฟ้า        

ผา่นสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระบบจาํหน่าย 

(Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ท่ีจุด

เช่ือมต่อและส่งเขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ยเพ่ือกระจายให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

สัดส่วนการจาํหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 แบง่ตามประเภทผูซ้ื้อ มีดงัน้ี 

ผู้ซ้ือ 
ปริมาณการจําหน่ายไฟฟ้า 

(กิกะวัตต์-ช่ัวโมง) 
ร้อยละ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 124,286 72.1 

การไฟฟ้านครหลวง 46,868 27.2 

ลูกคา้ตรง 1,342 0.8 

รวม 172,497 100.0 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563 
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ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นํา้มันเตา พลงันํา้ นําเข้า พลงังานหมุนเวยีน
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2.4.4 การคาดการณ์กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ตามแผนพฒันากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 

ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (Power Development Plan: PDP 2018 Revision 1) 

เดือนตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (Thailand Power Development Plan 2018 Revision 1 หรือ 

PDP 2018 Revision 1) ท่ีจัดทาํโดยกระทรวงพลงังาน โดยแผนดังกล่าวคาํนึงถึงความมั่นคงของ

ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาํหน่ายไฟฟ้า ความมัน่คงและความเพียงพอต่อความ

ต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน โดยคาดการณ์ว่า ณ ส้ินปี 2580 ประเทศไทยจะมีกาํลงัผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะ

วตัต ์ซ่ึงเป็นกาํลงัผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2561-2580 รวม 56,431 เมกะวตัต ์

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทเช้ือเพลิงตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า 

ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ณ ส้ินปี 2580 เปรียบเทียบกบัการคาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2563 มีดงัน้ี 

ประเภทเช้ือเพลิง 
คาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2563 

(เมกะวัตต์) 

สัดส่วนตามเป้าหมาย ณ ปี 2580 

(เมกะวัตต์) 

รับซ้ือไฟฟ้าพลงันํ้าจากต่างประเทศ 3,948 6,888 

พลงังานหมุนเวียน 11,875 29,004 

ก๊าซ 29,331 32,112 

ถ่านหิน / ลกิไนต ์ 6,110 4,843 

ดีเซล / นํ้ามนัเตา 380 65 

อ่ืน ๆ 300 4,300 

รวม 51,943 77,211 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากแผนพัฒนากาํลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 เผยแพร่ ณ เดือนตุลาคม 2563 
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2.5 การได้รับสิทธปิระโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“Thailand Board of Investment” หรือ “BOI”) ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 

โคเจนเนอเรชัน 

ที 1 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 

โคเจนเนอเรชัน 

ที 2 

โรงไฟฟ้า 

พลงัแสงอาทิตย์ 

บางเขนชัย 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

ภาชี 

โรงไฟฟ้า 

พลงัแสงอาทิตย์ 

บางเลน 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

พทุธมณฑลสาย 5 

โรงไฟฟ้า 

พลงัแสงอาทิตย์ 

มหาชัย 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

กระทุ่มแบน 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์  

คลองเปรง 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

นครราชสีมา 

โรงไฟฟ้า 

พลงัแสงอาทิตย์

เชียงราย 

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

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

ประเภทกิจการ กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพืนฐาน 

กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพืนฐาน 

กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพืนฐาน 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนาํจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เชือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนาํจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เชอืเพลงิจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนาํจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เชือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนาํจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เชอืเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนาํจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เชือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนาํจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เชอืเพลิงจากขยะ 

กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพืนฐาน 

กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพืนฐาน 

1. ได้รับอนุญาตให้นําคนต่าง

ด้ า ว ที เ ป็ น ช่ า ง ฝี มื อ ห รื อ

ผู้ ชํ า น า ญ ก า ร เ ข้ า ม า ใ น

ราชอาณาจักรได้ตามจํานวน

และกําหนดระยะเวลาเท่าที

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า

เห็นสมควร 

ไดรั้บอนุมตัิ ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมตัิ ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมตัิ ไดรั้บอนุมตัิ ไดรั้บอนุมตัิ ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมตัิ ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมตัิ 

2. ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ถื อ

กรรมสิทธิ ในทีดินไ ด้ต า ม

จํ า น ว น ที ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

พิจารณาเห็นสมควร 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 

3. ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อน 

อากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร 

ตามทีคณะกรรมการพิจารณา

อนุมตั ิ

ไดร้ับการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 18 

พฤศจิกายน 2559) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 2 สิงหาคม 

2561) 

ไดร้ับการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 23 กรกฎาคม 

2558) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 16 เมษายน 

2564) 

ไดร้ับการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดร้ับการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดร้ับการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 25 ตุลาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 11 กนัยายน 

2556) 

ไดร้ับการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 

2558) 
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โรงไฟฟ้าบางปะอิน 

โคเจนเนอเรชัน 

ที 1 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 

โคเจนเนอเรชัน 

ที 2 

โรงไฟฟ้า 

พลงัแสงอาทิตย์ 

บางเขนชัย 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

ภาชี 

โรงไฟฟ้า 

พลงัแสงอาทิตย์ 

บางเลน 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

พทุธมณฑลสาย 5 

โรงไฟฟ้า 

พลงัแสงอาทิตย์ 

มหาชัย 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

กระทุ่มแบน 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์  

คลองเปรง 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

นครราชสีมา 

โรงไฟฟ้า 

พลงัแสงอาทิตย์

เชียงราย 

4. ได้รับการยกเว้นภาษีเ งินได้

นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ ที

ไดรั้บจากการประกอบกิจการ

ทไีดร้ับการส่งเสริม 

8 ปี 

(ไม่เกิน 4,934 

ลา้นบาท) 

8 ปี 

(ไม่เกิน 5,108  

ลา้นบาท) 

8 ปี 8 ปี 

(ไม่เกิน 33  

ลา้นบาท) 

8 ปี 

(ไม่เกิน 38  

ลา้นบาท) 

8 ปี 

(ไม่เกิน 35  

ลา้นบาท) 

8 ปี 

(ไม่เกิน 27 

ลา้นบาท) 

8 ปี 

(ไม่เกิน 21 

ลา้นบาท) 

8 ปี 

(ไม่เกิน 106 

ลา้นบาท) 

8 ปี 8 ปี 

5. ระยะเวลาทีสามารถนํา ผล

ขาดทุนในระยะเวลาทีได้รับ

การส่งเสริมไปหักออกจาก

กําไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลัง

ระยะเวลาทีได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได ้

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

6. ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงิน

ปันผลจากกิจการทีได้รับการ

ส่งเสริมไปรวมเพือเสียภาษี

เงินได ้

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

7. ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินได้

นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ ที

ไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อย

ละ 50 ของอตัราปกต ิ

ไม่ม ี ไม่ม ี 5 ปี 

(นบัจากวนัทพีน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี 5 ปี 

(นบัจากวนัทพีน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 

(นบัจากวนัทพีน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ

ค่านําประปาจํานวนสองเท่า

ของค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

ไม่ม ี ไม่ม ี 10 ปี 

(นบัจากวนัทเีริมมี

รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ) 

ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี 10 ปี 

(นบัจากวนัทเีริมมี

รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ) 

10 ปี 

(นบัจากวนัทเีริมมี

รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ) 

9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตงั

หรือก่อสร้างสิงอาํนวยความ

สะดวก 

ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

10. ได้รับอนุญาตให้นําหรือส่ง

เงินออกนอกราชอาณาจักร

เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทัสนบัสนุนให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร รวมทั้งคาํนึงถึงปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผล

กระทบต่อการในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงการบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการบริหารจดัการบริษทั 

ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ี พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียง และใหค้าํแนะนาํในเร่ืองการ

บริหารความเส่ียงกบัคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงราย

ไตรมาส แผนการบริหารความเส่ียงรายปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ี 

บริษทัและบริษทัในเครือแต่งตั้งคณะทาํงานบริษทัความเส่ียงอย่างครบถว้น และส่ือสารแนวทางปฏิบติัดา้นการ

บริหารความเส่ียงให้แก่คณะทาํงานบริหารความเส่ียงรับทราบ  ซ่ึงคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัในเครือ (ไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการ) ทาํหนา้ท่ี  กาํหนดหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการ

ประเมินความเส่ียง จดัทาํแผนการบริหารความเส่ียงเป็นรายปี  และรายงานผลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 

รวมทั้งสนบัสนุน ให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งบริษทั เพ่ือให้พนกังานทุกระดบัตระหนกัถึงเร่ือง

การบริหารความเส่ียงและเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง เป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงาน 

ความเส่ียงสาํคญัและแนวทางการบริหารความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท 

บริษทัมีการลงทุนในกิจการอ่ืน โดยรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากเงินปันผลรับจากบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุน  

โดยในปี 2563 บริษทัมีรายไดเ้งินปันผล ร้อยละ 54 ของรายไดต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการ หากกิจการท่ี

บริษทัถือหุ้นไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงต่าง ๆ จะส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ 

ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามท่ีคาดการณ์ไว ้โดยบริษทัมีแนวทางในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

• การคัดเลือกโครงการ คณะกรรมการบริษทัเห็นถึงความสําคญัในการคดัเลือกโครงการลงทุน จึงได้

กาํหนดนโยบายการลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีชดัเจน เพ่ือเป็นการ 

บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยฝ่ายพฒันาโครงการ

และบริหารทรัพยสิ์นทาํหนา้ท่ีในการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาประกอบการพิจารณา

คดัเลือกโครงการ ทั้งดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนและความเส่ียง โดยอาจมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เพ่ือให้คาํปรึกษาเฉพาะดา้นและตอ้งนาํเสนอขอ้มูลการลงทุนให้คณะกรรมการ

บริษทัเพ่ือทาํการอนุมติั  

• การบริหารโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง บริษทัให้ความสําคญักบัโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้อนัเน่ืองมาจากปัญหาเชิงเทคนิค

ทางวิศวกรรม การติดตั้งเคร่ืองจกัรของผูรั้บเหมา ปัญหาจากภยัธรรมชาติ เป็นตน้ บริษทัจึงไดค้ดัเลือก

ผูรั้บเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจก่อสร้าง มีประสบการณ์การบริหารจดัการโครงการก่อสร้างท่ีมี

ขนาดใกลเ้คียงกบัขนาดของโครงการของบริษทั และมีผลงานในอดีตท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี บริษทั

ใช้รูปแบบของสัญญาว่าจ้างเหมาคงท่ีแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ทาํให้ช่วยลด

ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีอาจสูงข้ึนได ้และทาํสัญญาประกนัภยัโครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง
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โดยครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในส่วนงานก่อสร้าง และส่วนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้

มัน่ใจวา่โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างของบริษทัจะแลว้เสร็จตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ 

• การติดตามผลการดําเนินงาน บริษทักาํหนดกลไกในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัลงทุนไวใ้นนโยบาย

กํากับดูแลกิจการท่ีเข้าไปลงทุน (Control Policy) โดยบริษัทแต่งตั้ งตัวแทนเพ่ือไปดํารงตาํแหน่ง

กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อย บริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดกรอบ

อาํนาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอยา่งชดัเจน อีกทั้งกิจการท่ีบริษทัลงทุนจะตอ้งรายงาน

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือนาํเสนอต่อ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส อีกทั้งบริษทัย่อยจะตอ้งนาํเสนอขอ้มูลต่อบริษทัในกรณีท่ี 

จะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงตอ้งรายงานความคืบหนา้ของโครงการท่ีเขา้ไปลงทุนดว้ย นอกจากน้ี

แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัจะทาํการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยเพ่ือให้

ความเช่ือมัน่วา่ มีความรัดกมุเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ทาํใหบ้ริษทัสามารถ

ติดตามฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีบริษทัลงทุนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด เพ่ือเป็นการลด

และบริหารความเส่ียงจากการลงทุนดงักล่าว  

2. ความเส่ียงในการดําเนินธุรกจิ 

2.1 ความเส่ียงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 

บริษทัมีเป้าหมายในการส่งมอบไฟฟ้าและไอนํ้ า ท่ีมีคุณภาพและพร้อมใชง้านให้กบัลูกคา้ รวมถึงคู่คา้

ต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และการรักษาเสถียรภาพดา้นการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า บริษทัมุ่งเนน้

ในการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โรงไฟฟ้าใหพ้ร้อมใชง้านตลอดเวลา โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี 

• การจดัทาํแผนการซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนัเป็นรายปี เพ่ือเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้และกาํกบัติดตามให้มีการซ่อมบาํรุงตามแผนการซ่อมบาํรุง เพ่ือให้

แน่ใจว่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยูใ่นสภาพพร้อมทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและรับประกนั

ความพร้อมของโรงไฟฟ้าตามสญัญาดว้ย 

• การว่าจา้งผูใ้ห้บริการตามสัญญาเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาท่ีเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ทาํสัญญาว่าจา้ง กฟผ. 

เป็นผูบ้าํรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้ างึม 2 และบริษทั โซลาคอน จาํกดั เป็นผูบ้าํรุงรักษาโรงไฟฟ้า

พลงัแสงอาทิตยบ์างเขนชยัโซลาร์ นอกจากน้ียงัมีการวา่จา้งท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือวดัประสิทธิภาพและ

ความมัน่คงดา้นต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า โดยมีการติดตามรายงานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือเสริมสร้างความ

พร้อมใชง้านของโรงไฟฟ้า 

• การจดัให้มีการสาํรองอุปกรณ์ และพสัดุท่ีจาํเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ Critical Spare Part สาํหรับใชใ้น

การซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าอยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยกาํหนดมีการตรวจนบัอุปกรณ์ และพสัดุท่ี

จาํเป็น อยา่งสมํ่าเสมอ 

• การนาํมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) มาใชใ้นโรงไฟฟ้าของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจ

ว่าโรงไฟฟ้ามีระบบบริหารงานคุณภาพ และมีมาตรฐานการทาํงานในกระบวนการต่าง ๆ เช่น  

การผลิต การซ่อมบาํรุง การจดัการคลงัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ 
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• การส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบติังาน รวมทั้งจดักิจกรรม Knowledge Sharing เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ ของพนกังาน

ภายในบริษทั 

2.2 ความเส่ียงด้านวัตถุดิบท่ีมีความสําคญัต่อการผลิตไฟฟ้า  

บริษทัลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหลายประเภท ซ่ึงใชว้ตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั 

โดยโรงไฟฟ้าพลังนํ้ าและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน   

ใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ทาํให้อาจเกิดความเส่ียงดา้นวตัถุดิบในแง่ของความ

พร้อมใชง้านท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้เช่น ความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความ

เขม้ของแสงอาทิตย ์การเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้าฝนในแต่ละช่วงเวลาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง

แน่นอน เป็นตน้ สําหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้า อาจมีความเส่ียงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจดัหา

เช้ือเพลิงให้ไดต้ามความตอ้งการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้บริษทัไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าโดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี 

• การติดตั้งสถานีวดัปริมาณนํ้ าบนแม่นํ้ าโขง เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าแบบ

นํ้าไหลผา่น (Run-of-River) ท่ีไม่มีพ้ืนท่ีกกัเก็บนํ้า ทางโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรีจึงไดท้าํการติดตั้ง

สถานีวดัปริมาณนํ้ าบนแม่นํ้ าโขง และลาํนํ้ าสาขา เช่น แม่นํ้ าอู แม่นํ้ าซวง และแม่นํ้ าคาน ไวท้ั้งส้ิน 

14 สถานี โดยสถานีวดัปริมาณนํ้ าไหลผ่านนั้นจะทาํการวดัขอ้มูลและส่งขอ้มูลออกในทุก ๆ 15 

นาที โดยขอ้มูลปริมาณนํ้าเหล่าน้ีจะถูกนาํมาใชเ้พ่ือวางแผนการผลิตต่อไป 

• การติดตามและเฝ้าระวงัความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศ  โดยโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้ างึม 2 ประกาศ

ให้ปี 2563 เป็นปีแลง้ (Drought Year) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) เพ่ือให้การบริหารจดัการ

ภาวะแลง้มีประสิทธิภาพ โดยยกเวน้ค่าปรับท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีชัว่โมงการผลิตไฟฟ้าจริงเฉล่ีย

ตํ่ากวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา  

• การศึกษาพ้ืนท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าโดยคาํนึงถึงค่าความเขม้แสงท่ีเหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉล่ีย

ขอ้มูลความเขม้ของแสงอาทิตยใ์นอดีตของพ้ืนท่ีก่อนการลงทุน รวมทั้งการทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นแบบ Non-Firm ทาํให้ไม่มีค่าปรับหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิต

ไฟฟ้าไดจ้ากความผนัผวนของแสงอาทิตย ์

• การทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ กบั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี 

นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดยมีขอ้กาํหนดให ้ปตท. ชาํระค่าชดเชยหากไม่สามารถจดัส่ง

ก๊าซธรรมชาติไดต้ามสัญญา ซ่ึงในปี 2563 ท่ีผ่านมา ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษทัได้

ตามสญัญา ทาํใหส้ามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า  
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2.3 ความเส่ียงภัยพบิัติทางธรรมชาติ  

โรงไฟฟ้าของบริษัทตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดความเส่ียงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิด

แผ่นดินไหว อุทกภยั ดินถล่ม เป็นตน้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี 

• การออกแบบโครงสร้างโรงไฟฟ้าท่ีมีความมัน่คงและปลอดภยั เพ่ือรองรับการเกิดแผ่นดินไหวท่ี

อาจเกิดข้ึน ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2  สามารถรองรับการสัน่ไหวจากการเกิดแผน่ดินไหวได้

สูงสุด (Safety Evaluation Earthquake (SEE)) ท่ี 0.32g ตามหน่วยความเร่งของพ้ืนดิน (Ground 

Acceleration) รวมทั้งมีระบบป้องกนันํ้ าลน้ดว้ยช่องทางระบายนํ้ าลน้ (Spillway) ทาํหนา้ท่ีหลกัใน

การระบายนํ้ าในกรณีเกิดสภาวะนํ้ าหลาก และโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรีมีโครงสร้างท่ีมีความ

แข็งแรงพิเศษ ภายใต้มาตรฐานสากล The International Commission on Large Dams (ICOLD) 

และสามารถรองรับการสั่นไหวจากการเกิดแผ่นดินไหวได้สูงสุด (SEE) ท่ี 0.44g ตามหน่วย

ความเร่งของพ้ืนดิน (Ground Acceleration) อีกทั้งยงัมีการออกแบบระบบประตูระบายนํ้ าลน้ถึง 7 

ช่องทาง นอกจากน้ี ยงัมีการจดัทาํแผนฉุกเฉิน (Emergency Action Plan) สําหรับตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติต่าง ๆ จึงเช่ือมัน่ได้ว่าความแข็งแรงของโครงสร้างของโรงไฟฟ้าสามารถ

รองรับภยัธรรมชาติจากแผน่ดินไหวและกรณีนํ้าหลากไดอ้ยา่งปลอดภยั 

• การสาํรวจพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 

โดยจดัให้มีการติดตามความปลอดภยัของโรงไฟฟ้า เช่น การติดตามพฤติกรรมของโครงสร้าง

โรงไฟฟ้า (Structural Behavior Monitoring)  พร้อมทั้งจดัทาํรายงานแสดงผลการตรวจสอบติดตาม

เป็นประจาํในทุกเดือน นอกจากน้ีมีการกาํหนดรอบการตรวจสอบโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ เป็นจาํนวน 3 

คร้ังต่อปี โดยแบ่งเป็น สองคร้ังในช่วงฤดูแลง้ และอีกหน่ึงคร้ังในช่วงฤดูฝน  

• การทาํแผนการตรวจสอบและซ่อมบาํรุงตามมาตรฐาน ICOLD 2008 เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณี

ท่ีเกิดแผนดินไหว ทั้งโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 

• การสํารวจพ้ืนท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน ตั้งอยู่ท่ีอาํเภอปักธงชัย 

จงัหวดันครราชสีมา และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยค์ลองเปรง ตั้งอยูท่ี่ตาํบลคลองเปรง อาํเภอเมือง 

จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยบริษทัได้สํารวจและวิเคราะห์พ้ืนท่ีของโรงไฟฟ้า แล้วพบว่า พ้ืนท่ีตั้ ง

โรงไฟฟ้าอยู่บนท่ีสูงและไม่เคยประสบอุทกภยัมาก่อน สําหรับโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบ

ติดตั้งบนหลงัคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษทัไดอ้อกแบบอุปกรณ์ยึดแผงพลงังาน

แสงอาทิตย ์โดยพิจารณาผลกระทบของแรงลมอยา่งรอบคอบแลว้  

• การทาํสัญญาประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยดุชะงกัของการ

ประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหายท่ีเกิดกบับุคคลภายนอก 

(Public Liabilities) อีกดว้ย 
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2.4 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัให้ความสําคญัและมุ่งดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้การ

ทาํงานมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเน่ือง ทั้งของพนักงาน ผูรั้บเหมารวมถึงคู่คา้ของบริษทัท่ีปฏิบติั

หน้าท่ีในสํานกังานและโรงไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายให้เป็น “องคก์รท่ีปราศจากอุบติัเหตุและปราศจาก

การบาดเจบ็” บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี  

• กาํหนดแนวปฏิบติัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัและบริษทัในเครือ เพ่ือบริหารจดัการ

ความเส่ียงดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้า สร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชนต่าง ๆ รวมถึง

การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 

• จดักิจกรรมโครงการ SAFETY WEEK เพ่ือให้พนกังานมีความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัใน

การทํางาน ผ่านการจัดการอบรมให้พนักงานในหัวข้อ “สุขภาวะและความปลอดภัยใน

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน” ซ่ึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานได ้

• ส่งเสริมให้คู่คา้ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน

เดียวกบับริษทั ผ่านจรรยาบรรณคู่คา้ เพ่ือมุ่งเน้นเร่ือง ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นตน้ 

• การนาํระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015) 

มาใชใ้นการบริหารจดัการกระบวนการดาํเนินธุรกิจเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยมุ่งเนน้

ให้เกิดความปลอดภยัและให้ความสําคญักบัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในโรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบ

โรงไฟฟ้า โดยในปี 2563 บริษทัไม่ไดรั้บรายงานการเกิดอุบติัเหตุขั้นร้ายแรงของพนักงาน หรือ

เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้า 

2.5 ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทไม่ได้รับ

ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน รวมถึงการผลิตและขายไฟฟ้าอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากบริษทัมีสญัญาการ

ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม 

โดยกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมมีการกระจายตวัอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม บริษทัมีการบริหารจดัการ

ความเส่ียงดงัน้ี 

• จดัตั้ง BCP Pandemic Team เพ่ือติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID – 19 

อยา่งใกลชิ้ด 

• กาํหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID – 19 และส่ือสารให้พนกังาน คู่คา้ 

ผู ้รับเหมา ของบริษัท และบริษัทในเครือ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทย และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวรับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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• กาํหนดให้พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าเป็นพ้ืนท่ีควบคุม โดยพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการขออนุญาต

เขา้-ออกพ้ืนท่ีอย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานดูแลดา้นการรักษาความปลอดภยั รับผิดชอบในการ

ตรวจตรา การเขา้-ออกพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า กรณีท่ีมีบุคคลภายนอกผา่นเขา้มาบริเวณพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าตอ้ง

ขออนุมติัจากผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า และนาํส่งรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการทุกคร้ัง 

3. ความเส่ียงทางการเงิน 

3.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 

บริษทัมีแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายในการดาํเนินงาน สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยบริษทัมีการ

ควบคุมและบริหารจดัการสภาพคล่องเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอต่อการดาํเนิน

กิจการภายใตส้ถานการณ์ปกติ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยบริษทัมีการบริหารจดัการ

ความเส่ียง ดงัน้ี  

• จัดทาํรายงานประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ 

ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกูย้ืมและประสานงานกบัธนาคารผูใ้ห้กูอ้ย่างใกลชิ้ดเพ่ือลดโอกาสใน

การผดิเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้ 

• กาํหนดนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงมี

สภาพคล่องสูงกับสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้งจดัเตรียมวงเงินสินเช่ือกับธนาคาร

พาณิชยต่์าง ๆ กรณีมีความตอ้งการใชเ้งินอีกดว้ย 

• ทาํสัญญาสินเช่ือกับกับธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ี ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของวงเงินสินเช่ือดังกล่าว 

บริษทัและบริษทัในเครือมีหน้าท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกาํหนด เช่นเดียวกับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดของหุ้นกูห้รือหน้ีท่ีมีกับสถาบนัการเงินอ่ืน เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) อตัราส่วนความสามารถใน

การชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) เป็นตน้ โดยบริษทัยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

3.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัและบริษทัในเครือ ดาํเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากการปรับมูลค่าของอตัราแลกเปล่ียน

ได ้โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียง ดงัน้ี 

• การบริหารกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย ให้มีความสอดคลอ้งกนัในรูปแบบธรรมชาติ 

(Natural Hedge) เน่ืองจากรายได้จากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ 

ในขณะเดียวกนักมี็รายจ่ายท่ีตอ้งชาํระดว้ยสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ   

• การใชบ้ญัชีป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนั

เก่ียวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ โดยกาํหนดให้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง 

(Hedged Item) และเงินกูย้ืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนั
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ความเส่ียง (Hedging Instrument) ดว้ยหลกัการของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ส่งผลให้สามารถลดความผนัผวนของกาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้

โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ี

ใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแทนการรับรู้โดยผ่าน

กาํไรขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือรายการท่ีมีการ

ป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน 

• การพิจารณาเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในจาํนวนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ และความจาํเป็นในการใชเ้งินในสกลุต่างๆ โดยมิไดมี้จุดประสงคเ์พ่ือการเกง็กาํไร 

3.3 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัและบริษทัในเครือ มีเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนิน

ธุรกิจ ซ่ึงหากอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงิน

ของบริษทั และบริษทัในเครือ โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียง ดงัน้ี  

• ติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอย่างสมํ่าเสมอ  รวมทั้งบริหารสัดส่วนของ 

เงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัและแบบคงท่ีให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ และ

บริหารจดัการปรับปรุงตน้ทุนทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง  โดยปัจจุบนับริษทัมีสดัส่วนเงินกูย้ืมท่ีเป็น

อตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั ร้อยละ 20 และอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ร้อยละ 80 ของเงินกูย้มืทั้งหมด  

• ทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเม่ือมีความเหมาะสม

ตามสภาพตลาด โดยมิไดมี้จุดประสงคเ์พ่ือการเกง็กาํไร  

• การออกหุ้นกู ้โดยมีอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี เพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด 

4. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

4.1 ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่ม ช.การช่าง โดยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ไดแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง 

จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 30.67 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 24.98  และบริษทั ทางด่วน

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 17.58  ถือหุ้นรวมกนัทั้งส้ินเป็นจาํนวนร้อยละ 73.23 ( 

ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563) จึงทาํให้กลุ่มบริษทั ช.การช่างสามารถ

ควบคุมการออกเสียงลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งใชม้ติเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได ้ยกเวน้

เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดตอ้งให้ไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อย่างไร 

กต็ามสาํหรับเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินการของบริษทั เช่น การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั บริคณห์สนธิ  

การขยายหรือลดขอบเขตธุรกิจ การออกหลกัทรัพยใ์หม่ การควบรวมกิจการ รวมถึงการได้มาและ

จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง และเร่ืองท่ีมีผลกระทบ

ต่อสัดส่วนมูลค่าและสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิมลดลง (Dilution Effect) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีเป็นผูถื้อหุ้น

รายย่อยมีสิทธิท่ีจะออกเสียงคัดค้าน (Veto) ซ่ึงจะทําให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจการลงมติของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ได ้ ทั้งน้ีบริษทัให้ความสาํคญัในการดูแล
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ผลประโยชน์และสิทธิของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย รวมทั้งความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผูถื้อ

หลกัทรัพย ์โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียง ดงัน้ี 

• ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้เพ่ือให้

บริษทัสามารถดาํเนินกิจการเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้นทุกฝ่ายอยา่งสมํ่าเสมอ

ในระยะยาว  

• ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขการคา้

ทัว่ไป มีความเป็นธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ 

เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

• ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยกาํหนดให้คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงทุกท่านลว้นเป็นผูท่ี้มีความรู้ 

ความสามารถ และมีความเป็นกลางสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมัน่ใจว่าสัดส่วนของกรรมการอิสระดงักล่าวจะสร้างการถ่วงดุล

อาํนาจของกลุ่มผูถื้อใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมัน่ใจไดว้่าผูถื้อหุ้นรายยอ่ยและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกภาคส่วนจะไดรั้บความคุม้ครองและเป็นธรรม 

4.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จากการลงทุนในบริษัทอ่ืน 

  บริษทัมีการประกอบธุรกิจหลกัโดยการลงทุนในบริษทัอ่ืน ซ่ึงผลการดาํเนินงานท่ีดีของบริษทัท่ีบริษทั

เขา้ไปลงทุนนั้น จะก่อให้เกิดรายไดแ้ละประโยชน์สูงสุดต่อเงินลงทุนของบริษทั  ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึง

ตระหนักถึงความสําคญัของความเส่ียงในการบริหารจดัการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไป

ลงทุน โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียง ดงัน้ี 

• กาํหนดนโยบายการควบคุม และกลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบั

กฎบตัรคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการ

กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ท่ีทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (และฉบบัท่ีมีการ

แกไ้ข) 

• บริษทัจะส่งบุคคลท่ีไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเขา้เป็นกรรมการ

และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  

• กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

การทาํรายการระหว่างกันของบริษทัย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมี

นัยสําคัญต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยการเข้าทํารายการต้องพิจารณาและปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประเด็นปัญหาของการดาํเนินงานต่าง ๆให้บริษทัทราบ 

และออกเสียงลงมติตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติในเร่ืองนั้น ๆ 

• กาํหนดเง่ือนไขการลงนามผูกพนับริษทัของแต่ละบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ให้ตอ้งมีกรรมการ

ผูแ้ทนของบริษทัอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นกรรมการผูล้งลายมือช่ือ ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัสามารถ

ป้องกนัความเส่ียง และดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัได ้

4.3 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 

บริษทัและบริษทัในเครือ ดาํเนินธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของทุกประเทศ รวมทั้งติดตามการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบักฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี 

• รวบรวมหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน และ

นาํเสนอแก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัเพ่ือถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

• ติดตามสถานการณ์ดา้นกฎหมายของทั้งภายในประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 

เพ่ือให้บริษทัมีเวลาเพียงพอในการเตรียมดาํเนินการ ปรับปรุง และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ท่ีมี

นยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจในทุกดา้น  

• จดัจา้งท่ีปรึกษาทางกฎหมาย กรณีท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีมีความซบัซอ้นมาก  

• การเตรียมความพร้อมป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกับกฎหมายใหม่ สําหรับปี 2563 นั้น บริษทั

ตระหนกัถึงความเส่ียง ความสําคญั และการเตรียมความพร้อมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม เก็บ ใช ้

เปิดเผย และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้การดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท เป็นไปตาม

พระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซ่ึง

ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 โดยบริษทั

มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างจิตสาํนึก และการรับรู้ถึงความสาํคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบัพนกังาน 

บริษทัไดด้าํเนินการจา้งท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั แชนดเ์ล่อร์ เอม็เอชเอม็ จาํกดั ("CMHM") ในการ

เตรียมความพร้อม ดงัน้ี 

- จดัทาํการตรวจสอบเชิงลึก (Due Diligence) และ/หรือ การตรวจสอบภายในองคก์ร 

- การจดัอบรมทัว่ไป ครอบคลุมเน้ือหาพ้ืนฐานของพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หนา้ท่ีของ

บริษัท และสิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงมาตรการการรักษาและจัดเก็บข้อมูล และ

ความผดิตามพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

- การจดัอบรมกลุ่มเฉพาะ ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละแผนก ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ

งานของแผนกนั้น ๆ รวมถึงหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล (“DPO”)  

ทั้งน้ี การป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวทาํให้บริษทัมีความมัน่ใจว่า บริษทัไดส้ร้างกระบวนการ และ

การดาํเนินงาน ท่ีมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยชน และ

ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือไม่ให้บริษัท 

มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามกฎหมายอนัจะส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั   
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5. ความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

บริษทัให้ความสําคญักบัความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความยัง่ยืนของ

บริษทัโดยอาจเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ โดยบริษทัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ประเด็นท่ีมี

ความสาํคญัท่ีอาจส่งผลกบับริษทัและอาจเป็นความเส่ียงใหม่ในอีก 3-5 ปี ขา้งหนา้  

ความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ การจัดการความเส่ียง 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโ ลก ได้แ ก่  ป ริมาณนํ้ า   

ระดับนํ้ าทะเลสูงข้ึน อุณหภูมิสูงข้ึน 

ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน  

• ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง 

ส่งผลต่อความมัน่คงระบบไฟฟ้า 

• การแจง้ความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า 

(Declaration) ยากลาํบากมากข้ึน 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศและปริมาณนํ้า 

• ศึกษาวิจยัปริมาณนํ้าและการเปล่ียนแปลง

ของภยัธรรมชาติและผลกระทบต่อความมัง่

คงในระบบไฟฟ้า 

• ประเมินความเส่ียงภยัธรรมชาติและ

คาดการณ์ความรุนแรงของ Climate Change 

ทุกโรงไฟฟ้าอยา่งละเอียด 

• ทาํแผนการรับมือภยัธรรมชาติ ทั้งดา้นการ

ผลิต การซ่อมบาํรุง การทาํงานของอุปกรณ์ 

ความปลอดภยัของพนกังาน 

• ปรับปรุงโรงไฟฟ้าใหมี้ความสามารถทนรับ

สภาพภยัธรรมชาติหรือสภาพอากาศท่ี

แปรปรวนได ้เช่น ยกระดบัพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า

เพ่ือป้องกนันํ้าท่วม ติดตั้งอปุกรณ์

เคร่ืองจกัรท่ีทนสภาพอากาศร้อนหรือหนาว

จดัได ้และออกแบบระบบสาธารณูปโภค

ของโรงไฟฟ้าท่ีรับสภาพนํ้าท่วมได ้

• การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัพฤติกรรมเข่ือน 

และระบบติดตามแบบ Real Time ผา่น 

Web Based Monitoring System เพ่ือให้

มัน่ใจว่าภายหลงัการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชยแ์ลว้ จะมีการติดตามและดูแลความ

ปลอดภยัเชิงรุก (Proactive Measure) ของ

โครงสร้างโรงไฟฟ้า ดว้ยทีมวิศวกรและ

ผูเ้ช่ียวชาญอยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังาน 

เช่น การใชพ้ลงังานทดแทน การกกั

เกบ็พลงังาน (Energy Storage) 

• พฤติกรรมการใชพ้ลงังานของผูบ้ริโภค

เปล่ียนแปลง 

• รูปแบบการดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอาจ

เปล่ียนไป 

• ศึกษาและประเมินความสามารถของการ

ดาํเนินธุรกิจการใชพ้ลงังานทดแทน ทั้งดา้น

บุคลากร งบประมาณ นโยบายและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ศึกษาและติดตามนโยบายดา้นพลงังาน

ทดแทนของประเทศต่าง ๆ 
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ความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ การจัดการความเส่ียง 

• นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะมี

การเปล่ียนแปลงเพ่ือรักษาความมัน่คง

ของระบบไฟฟ้า 

• โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าอาจจะ

เปล่ียนแปลงตามตน้ทุน 

• กาํหนดเป้าหมายการลงทุน และขยายฐาน

ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน 

• ศึกษาการพฒันาเทคโนโลยแีละแนวโนม้

ราคาของอุปกรณ์/แบตเตอร่ีกกัเกบ็พลงังาน

ไฟฟ้า 

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี(Digital 

Transformation) 

• พฤติกรรมการใชพ้ลงังานของผูบ้ริโภค

เปล่ียนแปลง 

• แผนการดาํเนินธุรกิจตอ้งมีความ

คล่องตวั ยดืหยุน่ และรองรับการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

• เทคโนโลยเีก่ียวกบั Data Mining, 

Artificial Intelligence, Quantum 

Computing สามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน 

ทาํใหก้ารโจมตีทางไซเบอร์เพ่ิมข้ึน 

เช่น ทาํใหข้อ้มูลร่ัวไหล เปล่ียนแปลง

แกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือ

โจรกรรมขอ้มูล 

• จดัอบรมเพ่ือการเพิ่มพนูความรู้ดา้น

เทคโนโลย ีและเสริมสร้างการตระหนกัถึง

ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่

พนกังานทุกคนในองคก์ร  

• เพ่ิมระบบตรวจสอบและป้องกนัภยัคุกคาม 

รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

• ปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้สามารถ

ตอบสนองเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง 

• เพิ่มเติมระบบการกูคื้นขอ้มูลเม่ือเกิดภยัพิบติั

เพ่ือรองรับความต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจ 

• ติดตามวิวฒันาการและรูปแบบการโจมตี

ทางดา้นไซเบอร์ รวมถึงประเมิน

ประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภยั

ของระบบสารสนเทศของบริษทั และระบบ

การเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าอยา่งสมํ่าเสมอ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ลกัษณะทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1.1    เงินลงทุน      

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตามงบการเงินเฉพาะของ

บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 

การลงทุน 

(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี

วิธีราคาทุน 

(ลา้นบาท) 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย 

เอนเนอร์จี จาํกดั (SEAN) 

ถือหุน้ใน บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั

(NN2) ในสดัส่วนร้อยละ 75 ของ 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึง 

NN2 ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้

จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้า  

6,606.75 

  

61.33 9,930.91  

บริษทั บางปะอิน โคเจน

เนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจาก

โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

2,705.00 65.00 2,173.31 

 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 

(BKC) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 234.25  100.00    527.06 

  

บริษทั เชียงราย โซลาร์ 

จาํกดั (CRS) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 291.75  30.00    107.55  

บริษทั นครราชสีมา  

โซลาร์ จาํกดั (NRS) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 221.50  30.00      85.39  

บริษทั ซีเคพี โซลาร์ 

จาํกดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 20.00  100.00 5.75 

  

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ 

จาํกดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100.00           0.25  

บริษทั วิส โซลิส จาํกดั  พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100.00 0.25  

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ 

จาํกดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100.00 0.25  

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ 

จาํกดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  1.00  100.00 0.25 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 

การลงทุน 

(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี

วิธีราคาทุน 

(ลา้นบาท) 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้าก

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้า 

26,861.00 37.50 11,585.93 

บริษทั หลวงพระบาง 

พาวเวอร์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้าก

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้า 

32.00 42.00 12.82 

4.1.2  สินทรัพย์ถาวรหลกั    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี    

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ภายใต้สัญญาสัมปทาน   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว  18,082.61 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

 

4.1.2.2 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ลาํดบั รายการ มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้นบาท) 1 

1 ท่ีดิน                  261.08  

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์                      779.96  

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่                   7,711.27 

4 อาคาร     1.37 

5 ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   72.73 

6 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์สาํนกังาน    65.34 

7 ยานพาหนะ   17.14  

8 สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 10.71 

 รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     8,919.60 

 

 
1 มูลค่าสุทธิ  คือมูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ทั้งน้ี รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้สามารถ

แสดงรายละเอียดจาํแนกตามประเภทของสินทรัพยแ์ละจาํแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี  

1)   ท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีของท่ีดินตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

ตาํบลคลองจิก อาํเภอบางปะอิน

พระนครศรีอยธุยา 

     159.33 เป็นเจา้ของ คํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว

กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

 
จงัหวดัปทุมธานี   5.77 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BKC อาํเภอปักธงชยั 

นครราชสีมา  

(จาํนวน 547 แปลง) 

95.98 เป็นเจา้ของ คํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว

กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

(ท่ีดินจาํนวน 205 แปลง พ้ืนท่ี

ประมาณ 180 ไร่)  

รวม 261.08  

2) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตาม 

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BKC นครราชสีมา   779.96 เป็นเจา้ของ คํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว

กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม  779.96   
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3) โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ตามงบ

การเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC พระนครศรีอยธุยา  7,711.27 เป็นเจา้ของ คํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว

กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม   7,711.27   

 

4)   อาคาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษทั 

และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC พระนครศรีอยธุยา 1.37 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 1.37   

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าตามงบการเงิน

รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร   49.16 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว   23.57 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC กรุงเทพฯ     0.00 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   72.73 
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6) อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน 

ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร  17.18 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร    0.06 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว 44.17 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BKC กรุงเทพมหานคร   2.24 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC พระนครศรีอยธุยา 

และกรุงเทพมหานคร 

  1.69 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 65.34   

 

7) ยานพาหนะ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร    0.00 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว   17.14 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   17.14   
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8) สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างตามงบการเงิน

รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 0.26 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว 5.13 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC พระนครศรีอยธุยา  5.32 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 10.71   

 

4.1.3    สัญญาเช่าระยะยาว      

บริษทัและบริษทัยอ่ย ทาํสญัญาเช่าระยะยาวท่ีมีอาย ุ3 ปีข้ึนไป เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พื้นท่ี อายสุัญญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 

จาํกดั (มหาชน) 

(CK) 

สัญญาเช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ

เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอาํนวย

ความสะดวกอาคารสาํนกังาน 

วิริยะถาวร ชั้น CH 

642.5 ตารางเมตร 

 

3 ปี 1 ก.ย. 63 31 ส.ค. 66 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 

จาํกดั (มหาชน) 

(CK) 

สัญญาเช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ

เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก อาคารสาํนกังาน

วิริยะถาวร ชั้นท่ี 20 

468.92 ตารางเมตร 

 

3 ปี 1 มิ.ย. 63 31 พ.ค. 66 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 

จาํกดั (มหาชน) 

(CK) 

สัญญาเช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ

เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก อาคารสาํนกังาน

วิริยะถาวร ชั้นท่ี 18 

479.43 ตารางเมตร 

 

3 ปี 1 เม.ย. 63 31 มี.ค. 66 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 

จาํกดั (มหาชน) 

(CK) 

สัญญาเช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ

เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก อาคารสาํนกังาน

วิริยะถาวร ชั้นท่ี 17 

301.84 ตารางเมตร 

 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

NN2 กรมทรัพยสิ์น

กระทรวงการเงิน 

สปป.ลาว 

สัญญาเช่าสถานท่ีทาํการสาํนกังาน   2,106 ตารางเมตร 25 ปี  1 ม.ค. 52 31 ธ.ค. 76 
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ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พื้นท่ี อายสุัญญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

BIC บริษทั ท่ีดิน 

บางปะอิน จาํกดั 

(BLDC)  

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี AQMs 

 

 

96 ตารางเมตร 3 ปี 1 ม.ค.64   31 ธ.ค. 66 

BIC บริษทั ท่ีดิน 

บางปะอิน จาํกดั 

(BLDC) 

ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี (ปักเสาไฟฟ้า 

115 kv. , 22 kv. 10-1-33.94 ไร่  

และ วางท่อไอนํ้า 0-0-50.25 ไร่) 

10 ไร่ 1 งาน 84.19 

ตารางวา 

3 ปี 1 ม.ค. 64 31 ธ.ค. 66 

BIC บริษทั ท่ีดิน 

บางปะอิน จาํกดั 

(BLDC) 

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี - 

ก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน การบริการ 

การรักษา และซ่อมบาํรุง ระบบท่อ 

1 ไร่ 3 งาน 12.50 

ตารางวา 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

BIC การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย 

สัญญาเช่าท่ีดินเพื่อกิจการก๊าซ 

หรือนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

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

BIC บริษทั ท่ีดิน 

บางปะอิน จาํกดั 

(BLDC) 

สัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อวางระบบ

สายไฟฟ้าใตดิ้น 115 กิโลโวลต ์

1 ไร่ 3 งาน 50 ตาราง

วา 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

BIC บริษทั ท่ีดิน 

บางปะอิน จาํกดั 

(BLDC) 

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ีเพื่อวาง

ระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต ์ (1-

10-58.50 และ 3-1-94 ไร่) 

4 ไร่ 1 งาน 52.50 

ตารางวา 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

BKC บริษทั สยาม ไวร์ 

อินดสัทรี จาํกดั 

(SWI) 

สัญญาเช่าท่ีดินเพื่อดาํเนินโครงการ

ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

บนพื้นดิน 

15 ไร่ 2 งาน 10 ตาราง

วา 

3 ปี 1 มิ.ย. 62 31 พ.ค. 65 

 

4.1.4  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวดัมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพย์นั้ น ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการดําเนินการผลิต 

และจาํหน่ายไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่า 8,724.14 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 4,126.19 ลา้นบาท และส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 4,597.95 ลา้นบาท โดยบริษทัคิดค่าตดัจาํหน่ายสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

โดยใช้วิ ธี เส้นตรงตามอายุสัญญาให้ สิทธิดํา เ นินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ท่ี เหลืออยู ่

ของบริษทัย่อย นับจากวนัท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัย่อย หรือนับจากวนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชย ์กรณีท่ีบริษทัเข้าลงทุนในบริษทัย่อยก่อนเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์โดยอยู่ระหว่าง  

10 ถึง 27 ปี 
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4.1.5  สัญญาท่ีเกีย่วข้อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

สัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํา้งึม 2 

NN2 ไดเ้ขา้ทาํสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า กบัรัฐบาล สปป.ลาว ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2549 

ระยะเวลาทั้งส้ิน 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยสัญญาสัมปทานไดใ้ห้สิทธิต่าง ๆ  

แก่ NN2 เช่น สิทธิในการครอบครอง ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากโครงการ สิทธิในการผนันํ้ า 

สร้างเข่ือน และใชน้ํ้ า สําหรับนํ้ าในแม่นํ้ างึม ณ พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า สิทธิในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าอ่ืนท่ี

สนบัสนุนการพฒันาโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

ทั้งน้ี NN2 มีหน้าท่ีในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)ให้กบัรัฐบาล สปป.ลาว  

และนาํส่งภาษีเงินไดต้ามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญาสมัปทาน 

ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า 

• ในวนัท่ี 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาต 

ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ โรงไฟฟ้าบางปะอิน 

โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 สาํหรับระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้กบั 

กฟผ. เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 29 

มิถุนายน 2560 สาํหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 

• ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาต 

ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั โซลาร์ สาํหรับระยะเวลา 10 ปี 

นบัจากวนัท่ีเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 

• ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาตให้ผลิต

พลงังานควบคุมให้แก่ BKC สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาจาํนวน 5 

แห่ง ระยะเวลา 4 ปีต่อแห่ง 

• ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาตให้ผลิต

พลงังานควบคุมให้แก่ BKC สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินจาํนวน 1 

แห่ง ระยะเวลา 4 ปีต่อแห่ง 

4.2     นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน (ฝ่ายพฒันาธุรกจิ) 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง 

ๆ เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
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1. สําหรับโครงการท่ีเป็นการพฒันาโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้ (Green Field) บริษทัจะลงทุนในโครงการ 

ท่ีคาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 10-15 รวมทั้ งโครงการท่ีให้

ผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

สาํหรับการลงทุนในโครงการอ่ืนท่ีบริษทัซ้ือมาจากผูท่ี้พฒันาโครงการ (Brown Field) ผลตอบแทน

จากการลงทุนดังกล่าวท่ีบริษัทจะได้รับนั้นอาจเปล่ียนแปลงลดลงจากอตัราผลตอบแทนข้างต้น  

ทั้ งน้ี  ข้ึนอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษทัซ้ือมาเป็นปัจจัยสําคัญ โดยการลงทุนของบริษทัท่ีผ่านมา 

จะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7-10  

2. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้และมีคู่สญัญาท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

3. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาการจดัหาเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า

เรียบร้อยแลว้ อีกทั้งการจดัหาเช้ือเพลิงดงักล่าวจะตอ้งจดัหาไดอ้ยา่งเพียงพอสาํหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า

ตลอดอายสุญัญาของโครงการดว้ย 

4. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีสามารถจดัหาอุปกรณ์หลกัและอะไหล่ต่าง ๆ  ไดใ้นอตัราตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 

และสามารถจดัใหมี้การบาํรุงรักษาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

5. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

6. บริษทัจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการดว้ยตนเองในกรณีท่ีโครงการท่ีจะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสม

กบัศกัยภาพของบริษทั 

7. ในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีบริษทัจะตอ้งร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอ่ืน บริษทัจะเลือกลงทุนในโครงการ 

ท่ีมีศกัยภาพ และผูร่้วมลงทุนในโครงการดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกนั 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการควบคุมหรือกาํหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นและตามขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้น (ถา้มี) โดยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัมีหนา้ท่ี

ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามแนวทางหรือมติท่ีคณะกรรมการ หรือท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดกรอบอาํนาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอย่าง

ชดัเจน และตวัแทนเหล่านั้นจะตอ้งมารายงานฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัเหล่านั้นทุกเดือน เพ่ือให้

บริษัทสามารถติดตามผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการท่ีบริษัทได้ลงทุนไปแล้วอย่างใกล้ชิด 

นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทั

ร่วม โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งสามารถใชดุ้ลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษทั

ยอ่ยและบริษทัร่วมไดใ้นเร่ืองการบริหารจดัการทัว่ไป แต่ในกรณีเร่ืองสาํคญัคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะใชดุ้ลย

พินิจของตนมิได ้จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั

เสียก่อน โดยเร่ืองสาํคญัดงักล่าวมีดงัน้ี การพิจารณาเก่ียวกบัการทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย

ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การพิจารณาเก่ียวกบัการทาํรายการไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย 

ตามประกาศการไดม้าจาํหน่ายไป การกระทาํใด ๆ  ท่ีทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยไม่วา่ทอดใด ๆ  

ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ย และการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมมิไดมี้ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีกระทบต่อการดาํเนินงาน

ของบริษทั   
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

(1)   ข้อมูลของบริษัท 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  

ช่ือภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited  

ช่ือย่อในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ “CKP” 

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (“Holding 

Company”)  ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

ประเภทต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ียงัให้บริการงานท่ี

ปรึกษาและบริหารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์ 02-691-9720-34  

โทรสาร 02-691-9723 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท  

เรียกชาํระแลว้ 8,129,382,729 หุ้น 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 8,129,382,729 บาท 

ขอ้จาํกดัการถือหุ้นต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 

การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

(% Free Float)  

ร้อยละ 23.81  

(ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563) 

เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 

คณะกรรมการ directors@ckpower.co.th 

เลขานุการบริษทั compliance@ckpower.co.th 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ นายธรรมขจร นนัทพงษ ์

เบอร์โทร: 02-691-9720-34 ต่อ 17035 

ir@ckpower.co.th 
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(2) ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited 

เรียกช่ือย่อว่า SEAN 

ประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0105547063036 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉยั  

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 660,675,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

เรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 6,606,750,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั  ร้อยละ 61.33 

 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า NN2 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า 

เลขทะเบียนวิสาหกิจ 01-00006090 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยืน เมืองจนัทะบูลี นครหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า เมืองอานุวง, แขวงไซสมบูน   

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 880,900,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

เรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 8,809,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คดิเป็นถือโดยบริษทัร้อยละ 46 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited 

เรียกช่ือย่อว่า BIC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าจากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105552021486 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองจิก อาํเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 270,500,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

เรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2,705,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั ร้อยละ 65  

 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท บางเขนชัย จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Bangkhenchai Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า BKC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์

เลขทะเบียนบริษทั 0105541054485 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 190 หมู่ 9 ตาํบลโคกไทย อาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 2,342,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 234,250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จํากัด  

ช่ือภาษาอังกฤษ Luang Prabang Power Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า LPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า  

เลขทะเบียนวิสาหกิจ 01-00021943 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ ถนนโพนไซ บา้นโพนไซ เมืองไซเสดฐา นครหลวงเวียงจนัทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า บนลาํนํ้าโขง และบนพ้ืนท่ีของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 4,150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2,000 กีบ หรือ 

7.711 บาท 

เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 32,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั ร้อยละ 42 

 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Xayaburi Power Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า XPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า  

เลขทะเบียนวิสาหกิจ 01-00013169 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยืน เมืองจนัทะบูลี นครหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า บนลาํนํ้าโขง และบนพ้ืนท่ีของแขวงไซยะบุรีและแขวงหลวง

พระบาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 2,686,100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

เรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 26,861,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั ร้อยละ 37.5 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า NRS 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์

เลขทะเบียนบริษทั 0105553011344 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 90-91 ตาํบลตะเคียน อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 2,215,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 85.06 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 188,425,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 30  

 

  

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Chiang Rai Solar Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า CRS 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์

เลขทะเบียนบริษทั 0105553149036 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 249-250 หมู่ท่ี 6 ตาํบลท่าขา้วเปลือก อาํเภอแม่จนั  

จงัหวดัเชียงราย 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 2,917,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 95.01 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 277,212,500 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 30  
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท ซีเคพ ีโซล่าร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ CKP Solar Limited 

เรียกช่ือย่อว่า CKP Solar 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556138728 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 28.75 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 5,750,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 
 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Helios Power Limited 

เรียกช่ือย่อว่า Helios 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152585 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Apollo Power Limited 

เรียกช่ือย่อว่า Apollo 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152534 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 

 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Sole Power Limited 

เรียกช่ือย่อว่า Sole 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152577 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท วิส โซลิส จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Vis Solis Limited 

เรียกช่ือย่อว่า Vis Solis 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152526 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 

(3) บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

  ผู้สอบบัญชี   บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก 

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

โทรสาร : 02-264-0789-90 

 6.2 ข้อมูลสําคัญอ่ืน 

6.2.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไม่พบข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้งทุนอย่างมี

นยัสาํคญั 

6.2.2 สาํหรับปี 2563 บริษทัมีการออกและเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไป ดงัน้ี 

หมายเหตุ  (1) ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ณ วนัครบรอบ 4 ปีนับแต่วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใด

ภายหลงัจากนั้น 

ตราสารหนีท่ี้เสนอขายปี 2563 วันท่ีออก วันครบกําหนด อายุหุ้นกู้ มูลค่า อัตราดอกเบีย้ อันดับเครดิต 

หุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 - Tranche 1 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 65 2 ปี 1,000 ลา้นบาท 2.31% ต่อปี A- / คงท่ี 

หุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 - Tranche 2 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 66 3 ปี 1,500 ลา้นบาท 2.62% ต่อปี A- / คงท่ี 

หุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 - Tranche 3 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 70 7 ปี 1,500 ลา้นบาท(1) 3.76% ต่อปี A- / คงท่ี 
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ส่วนท่ี 2 

การจัดการและการกํากบัดูแลกิจการ 

 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ

จาํนวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เรียกชาํระแล้ว 8,129,382,729 หุ้น 

 คิดเป็นเงิน 8,129,382,729 บาท  

(2) บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนนอกจากหุ้นสามญั  

 7.2 ผู้ถือหุ้น  

 7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 (ก)  รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน 

ผูถื้อหุ้นคร้ังล่าสุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  2,492,961,348 30.666 

2 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน)  2,030,759,929 24.980 

3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1,429,790,913 17.588 

4 PT SOLE COMPANY LIMITED 200,000,000 2.460 

5 นางสาวชเวศรา พรพิบูลย ์ 131,800,000 1.621 

6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 106,787,078 1.314 

7 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 106,107,813 1.305 

8 นายมิน เธียรวร 70,000,000 0.861 

9 นายสมบติั พานิชชีวะ 63,600,000 0.782 

10 นายอุทยัพนัธ์ จิรกุลพงศธ์ร 40,900,000 0.503 

รวม 6,672,707,081  82.081 

 สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float) 

 ขอ้มูลผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2563 วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 ปรากฏสัดส่วนผูถื้อหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) 

ร้อยละ 23.81 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 
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 การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 มีกรรมการและผูบ้ริหารถือหุ้นบริษทัจาํนวน 5 คน  ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุ้น 

จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของ 

จาํนวนหุน้ทั้งหมด 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 

(โดยตนเองและคู่สมรส) 

ประธานกรรมการบริหาร 5,000,000 

 

0.062 

 

ดร. จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 0.005 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล  

 

ประธานกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

2,680 0.000 

นายเดวิด แวน ดาว  

(โดยนิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกิน

กว่าร้อยละ 30) (1) 

กรรมการ 201,039,300 2.473 

ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ (2) รองกรรมการผูจ้ดัการ  

งานวิศวกรรม 

170,000 0.002 

รวม 206,611,980 2.542 

หมายเหตุ :  (1) ถือหุ้นผา่นบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั จาํนวน 1,039,300 หุ้น 

  (2) ถือหุ้นผา่นบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 

(ข) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ หรือ

การดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

   ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  2,492,961,348 30.666 

2 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน)  2,030,759,929 24.980 

3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1,429,790,913 17.588 

รวม 5,953,512,190 73.234 
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หมายเหตุ :  

- บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้น 10 ลาํดบัแรก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ 

ท่ีถือ 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

1 บริษทั มหาศิริ สยาม จาํกดั  242,745,365  14.33  

2 บริษทั ช.การช่าง โฮลดิ้ง จาํกดั  181,787,530   10.73  

3 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั  117,743,888   6.95  

4 บริษทั ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จาํกดั  86,048,212   5.08  

5 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   38,950,000 2.30 

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

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

8 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 22,051,900 1.30 

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

  10 กองทุนเปิด  กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 19,705,100 1.16 

รวม 788,506,800 46.54 

 

- บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้น 10 ลาํดบัแรก ณ วนัท่ี 3 กนัยายน 2563 

ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดั

บ 

รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ  สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 

1 บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  1,036,500,000   25.98  

2 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  774,077,400   19.40  

3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  736,900,000   18.47  

4 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั  255,488,585   6.40  

5 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  139,904,800   3.51  

6 นายมิน เธียรวร  80,000,000   2.01  

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

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

9 นาย ไพศาล ชาติพิทกัษ ์            32,500,000 0.81 

10 บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 24,360,700  0.61 

รวม 3,186,385,485 79.87 
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- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีผู ้ถือหุ้น 10 ลําดับแรก  

ณ วนัท่ี 26  มิถุนายน 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  4,787,121,829   31.32  

2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  1,256,259,584   8.22  

3 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 1,205,839,759   7.89  

4 ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  815,356,075  5.33  

5 สาํนกังานประกนัสังคม 480,341,600 3.14 

6 นายวิชยั วชิรพงศ ์ 369,888,857 2.42 

7 STATE STREET EUROPE LIMITED   305,512,331   2.00  

8 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 303,448,709   1.99  

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

10 นายมิน เธียรวร  200,000,000   1.31 

รวม 10,014,456,418 65.52 

7.2.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบธุรกิจหลัก 

 (ก) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 405,213,999 61.333 

2 บริษทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 220,225,000 33.333 

3 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั2 35,236.000 5.333 

4 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 660,675,000 100.000 

หมายเหตุ :  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563 วนัท่ี 19  มีนาคม 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 

  2  จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส) 

(ข) บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั  

   ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั  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 วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563 วนัท่ี 19  มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ในปี 2563 NN2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 

  2   จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษทัยอ่ยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
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(ค) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 175,824,998 65.000 

2 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จาํกดั (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 วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ในปี 2563  BIC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น             

(ง) บริษทั บางเขนชยั จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุ้น 

     1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (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 วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ในปี 2563 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น             

(จ) บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1 สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (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 บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จาํกดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 

         1    ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 วนัท่ี 22 เเมษายน 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 CKP Solar ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 

(ฉ) บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (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 บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จาํกดั  ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 

        1       ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 วนัท่ี 22  เเมษายน 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 Helios ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 
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(ช) บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (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 บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
             1    ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 วนัท่ี 22  เเมษายน 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 Apollo ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 

(ซ) บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (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 บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดัยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ  

         1  ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 วนัท่ี 22  เเมษายน 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 Sole ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 

(ฌ) บริษทั วิส โซลิส จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (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 บริษทั วิส โซลิส จาํกดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ  

      1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 วนัท่ี 22  เเมษายน 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 Vis Solis ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 

 

   7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงาน

ของบริษทั    
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 7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

(1)  ตราสารหนี ้

- หุ้นกู้ 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563  มีมติอนุมติัการขยายวงเงินการ

ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนเงินคงคา้งไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 

ลา้นบาท 

  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหุ้นกูค้งคา้งทั้งหมด 5 ชุด รวมมูลค่าคงคา้งรวม 10,500 

ลา้นบาท รายละเอียดดงัน้ี 

เคร่ืองหมาย วันออกหุ้นกู้ วันครบกําหนด อัตราดอกเบีย้ มูลค่าคงค้าง 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 1 ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ณ วนัครบรอบ 5 ปีนับแต่วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใด ๆ ภายหลงัจากนั้น  
2 ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ณ วนัครบรอบ 4 ปีนับแต่วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใด ๆ ภายหลงัจากนั้น 

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ 

1.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นกู ้CKP216A และ CKP286A มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชส้ําหรับการชาํระคืน

หน้ีเดิม และ/หรือ เป็นเงินลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

2.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นกู ้CKP22NA CKP23NA และ CKP27NA มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชส้าํหรับ

ชําระคืนหุ้นกู้ท่ีจะครบกําหนดในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 จํานวนประมาณ 1,000 - 2,000  

ลา้นบาท เพ่ือซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนประมาณ 

1,000 -2,000 ลา้นบาท และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จาํนวนประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

โดยบริษทัคาดว่าจะใชเ้งินตามวตัถุประสงคด์งักล่าวภายในเดือนธนัวาคม 2564 

การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้และเงินคงเหลือ 

1.  บริษทัใชเ้งินจากการออกหุ้นกู ้CKP216A และ CKP286A ตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีเปิดเผยใน

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายคร้ัง) ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ทั้งหมดแลว้ 

2.  บริษทัใชเ้งินจากการออกหุ้นกู ้CKP22NA CKP23NA และ CKP27NA ลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการดาํเนินธุรกิจ จาํนวน 2,000 ลา้นบาท และคงเหลือเงินจากการออกหุ้นกูจ้าํนวน 2,000 ลา้น

บาท โดยบริษทัมีแผนท่ีจะใชเ้งินส่วนท่ีเหลือตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินและระยะเวลาการใชเ้งิน

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายคร้ัง) ของบริษทั คร้ังท่ี 

1/2563 
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- ตั๋วแลกเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีตัว๋แลกเงินคงคา้ง 

(2)  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอ

ขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CKP-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ

เปล่ียนมือได ้จาํนวน 1,870 ลา้นหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและชาํระราคา 

ค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น  

(Rights Offering) ซ่ึงมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในราคาใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุ้น 

โดย CKP-W1 มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขาย ทั้งน้ีสิทธิตาม CKP-W1 ดงักล่าว ไดส้ิ้นสุดแลว้ 

ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงคา้ง 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ทั้ งน้ี  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้ นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน  

ความจําเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและ 

ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล 

ประจาํปีแลว้ จะตอ้งนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือเห็นว่าบริษทัมีกาํไรและ

กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ

ในวาระการประชุมคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ้นหลงั ดงัน้ี 

 

ผลการดําเนินงานที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี 2558 2559 2560 2561 25621 25632 

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.15 0.04 0.03 0.07 0.08 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.0223 0.0600 0.0225 0.0280 0.0300 0.0350 

เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 164.35 442.20 165.83 206.36 243.884 284.53 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิสําหรับปี (ร้อยละ)3 51.16 40.37 57.89  85.69 42.81 45.65 

หมายเหตุ   1   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานปี 2562  แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ในอตัราหุ้นละ 0.0300 บาท เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

   2   เป็นวาระเสนอผูถ้ือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 ใบนวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ทั้งน้ีสิทธิในการรับเงินปันผล   
                                       ดงักล่าวยงัไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 

  3   คาํนวณจากจาํนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารดว้ยกาํไรสุทธิต่อหุ้นท่ีรายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประจาํปีนั้น 

                   4      คาํนวณจากหุ้นสามญัจดทะเบียนชาํระแลว้ (basic paid – up shares)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
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       7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของแต่ละบริษทัย่อย หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกาํหนด และภาระ

ผูกพนัตามสัญญาเงินกู้ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัย่อยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด 

แผนการลงทุน ความจาํเป็นของการใชเ้งินลงทุน ปัจจยัและความเหมาะสมอ่ืน ๆ  โดยคณะกรรมการของ

บริษทัย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทันั้น ๆ  อนุมติัในแต่

ละปีเช่นกนั เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยมีอาํนาจอนุมติั

ให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือเห็นว่าบริษทัมีกาํไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล 

รวมถึงไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูค้รบถว้นแลว้ และให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ

บริษทันั้น ๆ  รับทราบในวาระการประชุมคร้ังตอ่ไป ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

มติดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (สําหรับการพิจารณา

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (สําหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ประจาํปีของบริษทั) แลว้แต่กรณี บริษทัย่อยจึงจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นตามท่ีไดรั้บ

อนุมติัได ้ 
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 8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง) และคณะผูบ้ริหาร  

  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานวิศวกรรมเคร่ืองกล

และไฟฟ้า 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
งานวางแผนธุรกิจ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
งานวิศวกรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานการเงินและบญัชี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานควบคุมและ

กาํกบัดูแลธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการ 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํนกัตรวจสอบภายใน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานสํานกักรรมการ

ผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
งานบริหารองคก์ร 
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8.1 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจดัการบริษทั 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั

และผูถื้อหุ้น โดยจดัให้มีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการ 

ทั้งคณะ) แบ่งเป็น  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 

ของกรรมการทั้งคณะ  

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ)  

คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ของจาํนวนคณะกรรมการทั้งคณะ  

ทั้งน้ีการจดัโครงการสร้างกรรมการดงักล่าว ทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถ

ตรวจสอบไดร้ะหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการและจาํนวนคร้ังเขา้ประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง (วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง) 
จาํนวนครั้ งการประชุม 

ในปี 25631 

ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการอิสระ (23 สิงหาคม 2555) 

8/8 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการ (3 มิถุนายน 2557) 

8/8 

ดร. จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (24 ธนัวาคม 2561) 

กรรมการอิสระ (24 ธนัวาคม 2561) 

7/8 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง (14 มกราคม 2556) 

กรรมการ (26 กนัยายน 2554) 

8/8 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการตรวจสอบ (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง (14 มกราคม 2556) 

กรรมการอิสระ 

8/8 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร (9 มิถุนายน 2558) 

กรรมการ (9 เมษายน 2558) 

8/8 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ (21 กุมภาพนัธ์ 2562) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (21 กุมภาพนัธ์ 2562) 

กรรมการอิสระ (21 กุมภาพนัธ์ 2562) 

8/8 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง (วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง) 
จาํนวนครั้ งการประชุม 

ในปี 25631 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (14 มกราคม 2556) 

กรรมการ (24 มิถุนายน 2554) 

8/8 

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

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

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการ (23 สิงหาคม 2555) 

6/8 

 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ (1 มีนาคม 2559) 8/8 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง (1 กรกฎาคม 2558) 

กรรมการ (3 มิถุนายน 2554) 

กรรมการผูจ้ดัการ (1 กรกฎาคม 2558) 

เลขานุการบริษทั (1 กรกฎาคม 2558) 

8/8 

 หมายเหตุ:     รายละเอียดคุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)  

1 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนคร้ังประชุมทั้งหมด  
2 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว  เขา้

ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง เมื่อ

วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563  

     

ทั้ งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดให้ผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง  

เพ่ือนาํเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ภาพรวมแนวโน้ม 

ผลการดาํเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพฒันาโครงการ 

ในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ  เพ่ือคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบ 

การดําเนินงานอย่างใกล้ชิด ซ่ึงคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 

การบริหารงานและกลยทุธ์ระยะส้ันและระยะยาวของบริษทัและบริษทัยอ่ยนั้น ๆ  ต่อไป 

8.1.2 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท 

1.  นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือช่ือร่วมกัน  

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ 

2.     นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์หรือ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ

ร่วมกบั นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 

หรือ นายชัยวฒัน์ อุทัยวรรณ์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ รวมเป็นสองคนและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

8.1.3 กรรมการอิสระ 

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้ งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทั้ งหมด  

และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคดัเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัจะคาํนึงถึง

ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
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กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ

ขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบบัท่ีไดมี้การแกไ้ข ตลอดจนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัว่าดว้ยคุณสมบติั

ของคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระดงัน้ี 

1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษัทใหญ่  

บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี โดยให้นบัรวม

หุ้นท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจํา หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 

ลําดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น 

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ 

ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  

2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน

และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 

ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาดความเป็นอิสระ 

4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

5 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้ง

สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้ง

คาํนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น 

ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่  

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
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ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 

พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 

ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั 

ตลาดทุนกําหนดทั้งส้ิน 4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวนทั้งหมด)  

โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

ดร. ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ 

ดร. จอน วงศส์วรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี ในปี 2563 กรรมการอิสระดังมีรายช่ือข้างต้นทั้งหมดของบริษทัมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และการให้บริการทางวิชาชีพกบับริษทั 

8.1.4 ประธานกรรมการ 

บริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั และตอ้งเป็น

กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้าน 

ความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจาํ โดยบริษทั 

ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู ้บริหารอย่างชัดเจน  

และมีการถ่วงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย 

และกาํกับดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีบริหารงาน 

ของบริษทัในดา้นต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด โดย ดร. ทนง  พิทยะ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 

และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทั เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบักลยุทธ์

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงเป็นท่ีเช่ือมั่นว่าจะสามารถ 

นาํพาบริษทัไปสู่ความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจได ้
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8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตําแหน่งกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด รวมถึงไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด กล่าวคือกรรมการตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 

5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งหมด  

ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีตอ้งออกตามวาระให้คณะกรรมการ

เป็นผูเ้ลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมคร้ังถดัไปดว้ยคะแนนเสียง  

3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการ 

ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน และการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการ

ท่ีดาํรงตาํแหน่งนานท่ีสุดออกจากตาํแหน่งในอตัรา  1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และเม่ือครบวาระ

ดาํรงตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

8.1.6 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ของบริษัท ดงัน้ี  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีการแบ่งแยกระหว่าง

คณะกรรมการกบัฝ่ายบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งบริหารจดัการ

บริษทัและควบคุมดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดด้าํเนินไปตามวิสัยทศัน์และพนัธะกิจ

ภายใตก้รอบกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ี

ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต รอบคอบ และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทั เพ่ือบรรลุเป้าหมายของบริษทัอนัจะนาํพามาซ่ึงประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของบริษทั โดยกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

(1) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎบตัรน้ี และควร

ตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะ เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัสําคญั 

โดยรายการท่ีมีนยัสําคญัให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในนโยบายควบคุมและกลไกการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีบริษทัเข้าไปลงทุน (“Control Policy”)  และหมายความรวมถึง รายการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบสาํคญัต่อบริษทั 

การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ การขยายโครงการลงทุน การ

กาํหนดระดบัอาํนาจดาํเนินการ (“Table of Authority”) และการกาํหนดนโยบายเพ่ือใช้

ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ทั้งน้ี การเข้าร่วมประชุมของกรรมการจะคาํนึงถึงและ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารขดักนัทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อยา่งเคร่งครัด 

(2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุด

รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั โดยบริษทัควรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 

และวาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลา

พอสมควร และตอ้งไม่นอ้ยไปกว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 
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(3) จดัให้มีระบบการบญัชี นโยบายบญัชี และวิธีปฏิบติัท่ีมีนยัสําคญัเก่ียวกบัการบญัชี การ

รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ

จดัเก็บเอกสารท่ีทาํให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลได้ในภายหลงั มีการ

ควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดให้มีการทาํงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้งเพ่ือ

แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง 

ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้

นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการ

จดัทาํ รวมถึงกาํหนดให้การเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน พร้อมจดัให้มีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แล

รับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน และมีอาํนาจพิจารณาอนุมติังบการเงิน

ระหว่างกาลของบริษทัเพ่ือเปิดเผยตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(5) จดัให้มีรายงานประจาํปีซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน รายงานการเงิน 

ในรอบปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ เพ่ือเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้น และใช้ประกอบการ

พิจารณาอนุมติัวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

(6) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 

ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่าย

บริหารให้ตรงตามวิสัยทัศน์และพนัธกิจของบริษัท รวมถึงนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

ตลอดจน การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

(8) พิจารณาการเข้าทาํรายการประเภทต่าง ๆ ตามขนาดรายการท่ีกําหนดใน Table of 

Authority 

(9) พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั และพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล

ประจาํปีและระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจพิจารณา

อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย 

(10) กาํกบัดูแลให้บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์นท่ีสาํคญั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(11) พิจารณาแต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทั
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ย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าว รวมถึงบงัคบัใช ้Control Policy ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม

นั้น ๆ เพ่ือแสดงว่าบริษทัมีกลไกการกาํกับดูแลบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดังกล่าวได้

เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท เ พ่ือให้ เ ป็นไปตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนอย่างครบถว้นถูกตอ้ง โดยการบงัคบัใช้ Control Policy กบั

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ไดแ้ก่ 

11.1    การควบคุมให้กรรมการผูแ้ทนของบริษทัท่ีรับการแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การทาํรายการ

ได้มาหรือจาํหน่ายไป หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปท่ีกฎหมายกาํหนด

อยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 

11.2     การติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมให้เป็นไปตาม

แผนงานและงบประมาณตามท่ีไดรั้บอนุมติัอยา่งต่อเน่ือง 

11.3    การติดตามดูแลให้บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญัแก่บริษทัให้ครบถว้นถูกตอ้ง  

(12) พิจารณากาํหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษทัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

รวมถึงพิจารณาอนุมัตินโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอ่ย โดยกาํหนดให้มีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ อย่างน้อยทุก 

2 ปี และทบทวนกฎบตัรอยา่งนอ้ยทุกปี หรือตามความเหมาะสม 

(13) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนด

ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีแต่งตั้งดงักล่าว 

(14) พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั รวมถึงการกาํหนด

ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และค่าตอบแทนของ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการ

บริษทั ท่ีแต่งตั้งดงักล่าว 

(15) จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัของ

บริษทัท่ีมีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการของบริษทั ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูแ้ทน ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(16) จดัให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทาํทุจริตหรือขดัต่อหลกัธรรมาภิบาล 

รวมถึงจดัให้มีระบบคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสดงักล่าวท่ีมีมาตรฐานและ

ปลอดภัย โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับ ใน

ขณะเดียวกนับริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การไต่สวน และพิจารณาบทลงโทษผูท่ี้กระทาํ

ผิดตามลาํดบัขั้นตอนทางวินยัอยา่งเคร่งครัด  
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(17) คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอาํนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคนหน่ึงหรือหลาย

คน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอยู่ภายใต้

การควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคล

ดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือ

แกไ้ขการมอบอาํนาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

การมอบหมายให้ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าว

ตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทัในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทัอย่างชดัเจน รวมถึงระบุขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและระยะเวลา (ถา้มี) 

ของผูรั้บมอบอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจดงักล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้ กรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ มีอาํนาจพิจารณาและอนุมติัรายการ

ท่ีบุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เ สีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํขึ้นกบับริษทัหรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติั

รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั

ไวแ้ล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงการเข้าทาํรายการ

ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกาํหนดเก่ียวกบัรายการท่ี

เ ก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีสําคัญของบริษัท 

จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศอ่ืนใดของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

จากอาํนาจตามกฎบตัรคณะกรรมการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหาร

จดัการงานของบริษทัในดา้นต่าง ๆ  จาํนวน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้ งส้ิน 5 คน  

โดยมีรายช่ือและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 16/16 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 16/16 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 16/16 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 15/16 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

16/16 

    หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ 

  1     จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนคร้ังทั้งหมด   
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน 

โดยมีรายช่ือและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

ดร. จอน วงศส์วรรค์2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการตรวจสอบ 4/4 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

    หมายเหตุ :  กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อ

ครบวาระดาํรงตาํแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ 
  1     จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนคร้ังทั้งหมด 
  2     เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน  

รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

   หมายเหตุ :  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

ไดอ้ีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี 

ตามรายละเอียดหัวขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ 
  1     จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนคร้ังทั้งหมด 

(4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย  

กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและ

จาํนวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 80 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3/3 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3/3 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3/3 

    หมายเหตุ :  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ไดอ้ีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอาํนาจ

หนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ 
  1     จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนคร้ังทั้งหมด 

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

บริษทัประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (“Holding company”) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษทัมีบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (ซ่ึงลงทุนอีกทอดหน่ึงใน บริษทั 

ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั และ บริษทั บางเขนชยั จาํกดั  

ทั้งน้ี บริษทัย่อยแต่ละบริษทัจะตอ้งนาํเสนอการเขา้ทาํรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ

ประกาศการได้มาจําหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการท่ีถือว่ามีสาระสําคัญซ่ึงเป็นรายการ 

ท่ีหากเขา้ทาํแลว้จะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

แต่ละบริษทัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั (แล้วแต่กรณี)  

เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกาํกับดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนของบริษทั 

(Control Policy) ประกอบกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยแต่ละบริษทั (รายละเอียด Control 

Policy โปรดดูในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ) 

รายละเอียดโครงสร้างการจดัการ รายช่ือกรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัยอ่ย 

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

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม

2563 ดงัน้ี 

 

 

 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริหาร

 

คณะกรรมการ 
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SEAN มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจาํนวน 5 คน มีรายช่ือกรรมการ

และการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังการประชุมในปี 25631 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 3/3  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 3/3 3/3 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการ 3/3  

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการ 3/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 3/3  

นายนิมิตร เลก็เจริญสุข กรรมการ 2/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์ กรรมการ 2/2  

นายแวน ฮวง ดาว2,3 กรรมการ 0/1  

 กรรมการบริหาร  0/1 

นายเดวิด แวน ดาว2,3 กรรมการ 2/2  

 กรรมการบริหาร  2/2 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 2/3  

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2,4 กรรมการ 1/1  

 กรรมการบริหาร  1/1 

 กรรมการผูจ้ดัการ   

นายวิเศษ จูงวฒันา2,4 กรรมการ 2/2  

 กรรมการบริหาร  2/2 

 กรรมการผูจ้ดัการ   

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบัติผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1      จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จาํนวนคร้ังทั้งหมด  

   2   กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ท่ีร้อยละ 61.33  

     (ไม่รวมประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ) 

                                        3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว   

 เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว  

ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง เมื่อวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563  
                                                                                                                                              4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายวิเศษ จูงวัฒนา   

เข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ แทน นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์  

ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง โดยให้  การลาออกมีผลวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 และการอนุมติัแต่งตั้งมีผลตั้งแต่  

วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนั SEAN 

1.        นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ นายณรงค ์แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายวิเศษ  

จูงวฒันา กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ 

SEAN หรือ 

2.        นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 

หรือ นายวิเศษ จูงวฒันา คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอ่ืนอีกคน

หน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของ SEAN 

(2) บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด (Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2) 

บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ

บริษัทใน NN2 ท่ี ร้อยละ 46 โดย NN2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันท่ี   

31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

NN2 มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจํานวน 6 คน มีรายช่ือ

กรรมการและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังการประชุมในปี 25631 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 4/4  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 4/4 4/4 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการ 4/4  

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการ 4/4  

 กรรมการบริหาร  4/4 

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 4/4  

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 4/4  

 กรรมการบริหาร  4/4 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้าํนายการโรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 83 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังการประชุมในปี 25631 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

นายนิมิตร เลก็เจริญสุข กรรมการ 4/4  

 กรรมการบริหาร  4/4 

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์ กรรมการ 4/4  

นายแวน ฮวง ดาว2,3 กรรมการ 0/1  

 กรรมการบริหาร  0/1 

นายเดวิด แวน ดาว2,3 กรรมการ 3/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 3/4  

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการ 2/4  

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา5 กรรมการ 1/3  

นายวงสะกุน ย่ิงยง5 กรรมการ 1/1  

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2,4 กรรมการ 1/1  

 กรรมการบริหาร  1/1 

 กรรมการผูจ้ดัการ   

นายวิเศษ จูงวฒันา2,4 กรรมการ 3/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

 กรรมการผูจ้ดัการ   

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบัติผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1      จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จาํนวนคร้ังทั้งหมด  

                                         2   กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน SEAN ท่ีร้อยละ 46 

                                                                                                                                                       3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายเดวิด แวน ดาว  

 เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซ่ึง

ลาออกจากตาํแหน่ง เมื่อวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563  

                                                                                          4  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายวิเศษ จูงวัฒนา  

        เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

 แทน นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง เมื่อวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563  
                                                                                                                                                     3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายวงสะกุน ย่ิงยง  

       เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ แทน นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 

     ท่ีประชุมมีมติอนุมติั 

  กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนั NN2 

1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์  ตรีวิศวเวทย์  

นายวิเศษ จูงวฒันา กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของ NN2 หรือ 
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2.         นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์

หรือ นายวิเศษ จูงวฒันาคนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอ่ืนอีกคน

หน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของ NN2  

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

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2563 

ดงัน้ี 

 

 

 

 

BIC มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายช่ือกรรมการและ

การเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการ 4/4 

นายคาํผุย จีราระร่ืนศกัด์ิ2 กรรมการ 4/4 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 4/4 

นายสมรชยั คุณรักษ ์ กรรมการ 3/4 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี2 กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

4/4 

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบัติผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1      จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จาํนวนคร้ังทั้งหมด  

   2   กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BIC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BIC ท่ีร้อยละ 65 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนัของ BIC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ BIC 

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

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 

 

  

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการ 
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BKC มีคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายช่ือและ

การเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 ประธานกรรมการ 6/6 

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง2 กรรมการ 6/6 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต2,4 กรรมการ 2/2 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย์2,3 กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

1/1 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์3 กรรมการ 5/5 

 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบัติผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

       1  จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จาํนวนคร้ังทั้งหมด  
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BKC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BKC ท่ีร้อยละ 100 

                                                                                          3 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 มีมติอนุมติัการพน้ตาํแหน่งจากการเป็นกรรมการของ  

   นายวรท  ศกัด์ิสุจริต  โดยใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมติั  
                                                                                                                                                     4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์   

    เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ และ รักษาการกรรมการผูจ้ัดการ แทน นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ ซ่ึงลาออกจาก 

   ตาํแหน่ง โดยให้มผีลตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2563 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนั BKC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ BKC 

 8.2 ผู้บริหาร 

 8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

 (1) โครงสร้างผูบ้ริหารของบริษทั  

  กรรมการผูจ้ ัดการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี

ผูบ้ริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทั้งส้ิน 9 คน ซ่ึงมีรายช่ือและ

ตาํแหน่ง ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวิศวกรรม 

นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวางแผนธุรกิจ 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุมและกาํกบัดแูลธุรกิจ 

นายธิติพฒัน์ นานานุกูล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบญัชี 
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รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรัพยากรบุคคล 

นายราเจช รัซดาล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้า 

นางสาวเพญ็พีรยา ความเพียร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

หมายเหตุ :       รายละเอียดคุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการ      

ขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั     

 (2) ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  

1.   เป็นผู ้กํากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทาํงาน 

ของบริษทั หากมีขอ้สงสัยให้เป็นผูวิ้นิจฉัยหากมีเหตุผลความจาํเป็นตอ้งแกไ้ข

ระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอํานาจในการออกคําส่ัง กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน 

ตามความเหมาะสม 

3.        สามารถมอบอํานาจช่วงให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ แต่ย ังคงต้อง

รับผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูรั้บมอบอาํนาจช่วงนั้นดว้ย 

4.   กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกบัคณะกรรมการและรับมาปฏิบติั 

บริหารจดัการ เพ่ือให้ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุก ๆ ดา้น ตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 

6.         ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ สามารถดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ 

และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง

พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

7.         พฒันาองคก์รให้มีผลการดาํเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุง 

พฒันาอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ืองเพ่ือให้องคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

8.         ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั               

ต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

9.         ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน เพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และ

รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันา 

ให้มีผลประกอบการท่ีดีขึ้น 

10.       ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ี ดี  โดยทําการศึกษาทาง 

ด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจ 

11.   ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

12.      ดาํเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

13.      จัดทาํนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี 

ของบริษทั เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมติัจากคณะกรรมการ 
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 8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผู ้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

มีรายช่ือและตาํแหน่ง ดงัน้ี 

(1) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายวิเศษ จูงวฒันา กรรมการผูจ้ดัการ 

 

(2) บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายวิเศษ จูงวฒันา กรรมการผูจ้ดัการ 

นายทศพร ทิพยว์รธรรม ผูอ้าํนายการโรงไฟฟ้า 

 

(3) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชุมพล เวสสบุตร ผูจ้ดัการโครงการ 

นายเดชา จนัทวี ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

(4) บริษทั บางเขนชยั จาํกดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

 หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตามขา้งตน้ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ    

                                                                                          แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

 
 

 8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์

กรรมการผูจ้ดัการ ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเสนอ มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และฉบบัท่ีแกไ้ข) รวมทั้งให้ทาํหน้าท่ีเลขานุการบริษทัดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดหน้าท่ี

และความรับผิดชอบดงัน้ี 

1.   จดัการประชุมและจดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
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(3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

(4) รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารดาํเนินการอ่ืน ๆ 

2.        ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ เก่ียวขอ้ง 

3.         ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุ้น

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.   ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล 

5.   ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.   ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

กรรมการ 

โดยเลขานุการบริษทัมีคุณสมบติัเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งการปฏิบติังานของ

เลขานุการบริษทัอยู่ในรูปแบบของคณะทาํงาน โดยมีสายงานควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจ ซ่ึงควบคุมการ

ดาํเนินงานของฝ่ายกาํกบัดุแลและกฎหมาย ประกอบดว้ยบุคคลท่ีจบการศึกษาดา้นกฎหมายและดา้นการบญัชี

สนับสนุนการทาํงานของเลขานุการบริษทั เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมขอบเขตหนา้ท่ีการทาํงานของเลขานุการบริษทัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติ

คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สอดคลอ้งตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดคุณสมบัติของผูด้ ํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1   

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือนาํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั และมีนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าท่ีพิจารณากฎระเบียบและ

หลักเกณฑ์ท่ี เก่ียวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา  

เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง  

รางวัลประจําปี เ พ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมี 

การทบทวนอตัราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษทัและผลประกอบการ

ของบริษทัทุกปี 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขต

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีท่ีผ่านมา 

รวมถึงประสบการณ์  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน และอยูใ่นระดบั

ท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบติั
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หน้าท่ีให้กับบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ 

ผูถื้อหุ้น ประกอบกบัพิจารณารายการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน  

ซ่ึงเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  

(3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ในปี 2563 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2563 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงิน 

ไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจาํปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทน 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ  

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 

กรรมการ 300,000.00 

กรรมการบริหาร 40,000.00 

กรรมการตรวจสอบ 40,000.00 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 40,000.00 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 40,000.00 

 

 (2) ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง  

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 

ประธานกรรมการ 300,000.00 

ประธานกรรมการบริหาร 100,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 100,000.00 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 100,000.00 

หมายเหตุ : 1  บริษทักาํหนดอตัราค่าตอบแทนน้ีตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 
2  บริษทัจ่ายให้กบักรรมการบริษทัตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งในปี 2563 
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2. รางวัลประจําปี 2562 

ตาํแหน่ง จาํนวน(คน) รางวลัประจาํปี 

(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 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1 200,000.00 200,000.00 

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 5 200,000.00 1,000,000.00 

กรรมการ 2 200,000.00 400,000.00 

รวม 12  2,800,000.00 

หมายเหตุ :      1  บริษทัจ่ายรางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 
   2 บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเต็มปีและกรรมการท่ีลาออกจากตําแหน่งระหว่างปี  

โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยยอ้นหลงั 

ตั้งแต่ปี 2558-2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียด/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 25631 

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

รางวลัประจาํปี3 2,750,000.00 4,400,000.00 2,800,000.00 3,452,054.79 2,800,000.00 2,800,000.00 

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

หมายเหตุ :  1 บริษทัจะพิจารณารางวลัประจาํปี 2563 สาํหรับกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 
2 ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นในปี 2558 – 2563 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอตัราเดียวกนัทุกปี คือ ค่าตอบแทน 

ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
3 บริษทัพิจารณาจ่ายรางวลัประจาํปีโดยอ้างอิงตามผลการดาํเนินงานของบริษทัและอัตราการจ่ายเงินปันผล

ให้กบัผูถ้ือหุ้น ซ่ึงบริษทัเร่ิมจ่ายรางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 
4 บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจาํปีตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคน 

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวม

ทั้ ง ส้ิน 7,500,000.00 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 จํานวน 

4,700,000.00 บาท และรางวลัประจาํปี 2562 จาํนวน 2,800,000.00 บาท โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ 

 ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งปี 2563 
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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 ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 100,000.00 - - - 400,000.00 300,000.00 700,000.00 

 กรรมการ 300,000.00 - - - -    

ดร.จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 100,000.00 - - 400,000.00 200,000.00 600,000.00 

 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -    

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

- - - - 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 - - - -    

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

 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์  กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00 

 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -    

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

- - - - 40,000.00    

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

 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

- - - - 40,000.00    

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 200,000.00 540,000.00 

 กรรมการบริหาร  40,000.00 - - -    

นายแวน ฮวง ดาว3 กรรมการ 49,450.55 - - - - 49,450.55 200,000.00 249,450.55 

นายเดวิด แวน ดาว3 กรรมการ 250,549.45 - - - - 250,549.45 - 250,549.45 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 300,000.00 200,000.00 500,000.00 

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

 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    

 กรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง 

- - - 40,000.00 -    

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

หมายเหตุ :  1    ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 เมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 อนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และ 

     รางวลัประจาํปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท 
 2    บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจาํปีตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคน 
 3     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง เมื่อวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น 

  - ไม่มี – 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีสมเหตุสมผล

และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท และภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

ผูบ้ริหารตามผลการปฏิบติังาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการและนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ กรรมการผูจ้ ัดการจะพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผูจ้ดัการ

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดหลกัเกณฑ์ไวแ้ละนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมัติ สําหรับตําแหน่งตั้ งแต่ระดับผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการลงมาจะพิจารณา

ค่าตอบแทนโดยกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีการปรับขึ้นเงินเดือนประจาํปีของพนกังาน และผูบ้ริหาร

ของบริษทัจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั โดยการปรับค่าตอบแทนดงักล่าว

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด  โดยบริษทัมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย เงินเดือน และรางวลัประจาํปี (โบนสั) มีนโยบายพิจารณา

ค่าตอบแทนดงัน้ี 

- ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะส้ัน โดยนาํระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบด้วยการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะเชิงบริหาร (Management 

Competency) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล และค่าตอบแทนระยะยาว พิจารณาโดยนาํผล

การดาํเนินงานของบริษทั ประกอบกบัการนาํองค์กรสู่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ของ

บริษทัตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

- ค่ าตอบแทนผู ้บ ริหารทุกระดับจะ เ ป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs  

ซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซ่ึงเป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการกาํหนดร่วมกนั โดยผูบ้ริหารแต่ละตาํแหน่งจะมี

ตวัช้ีวดัการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของตน 

นอกจากน้ี บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรม

เดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงกนัในการกาํหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหาร

ท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูก่บับริษทัได ้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน บริษทัจดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคน โดยผูบ้ริหารและพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 

ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทนุ 

 ในปี 2563 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหารรวม 9 คน ประกอบดว้ย  

 -  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน จาํนวน 81,409,800.00 บาท 

 -  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน จาํนวน 2,814,216.00 บาท 
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8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ในปี 2563 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อย โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด  (“SEAN”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ไม่มี เน่ืองจากคณะกรรมการ SEAN ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ดว้ย 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น SEAN มีมติให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ

บริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในตาํแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร

ของ NN2 เพียงตาํแหน่งเดียว 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น 

- ไม่มี - 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

 ในปี 2563 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหาร 1 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจาํปี จาํนวน 2,876,320.00  บาท 

 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

จาํนวน 131,216.00 บาท  สําหรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยพนกังานและ

ผูบ้ริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของ

เงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทุน 

 2. บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด (“NN2”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น NN2 ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 มีมติ

อนุมัติค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งของกรรมการปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 

5,220,000 บาท และรางวลัประจาํปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท  

ในปี 2563  NN2 ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง  

ปี 2563 
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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 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 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 - - - 48,219.18 48,219.18 

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

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

 กรรมการบริหาร - 19,780.22  200,000.00  

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

 กรรมการบริหาร  100,219.78  -  

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

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

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

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  200,000.00  

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์4 กรรมการ 49,450.55 - 69,230.77 400,000.00 669,230.77 

 กรรมการบริหาร - 19,780.22 - 200,000.00  

 กรรมการผูจ้ดัการ - - - -  

นายวิเศษ จูงวฒันา4 กรรมการ 250,549.45  350,769.23 - 350,769.23 

 กรรมการบริหาร  100,219.78 -   

 กรรมการผูจ้ดัการ - - - - - 

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

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 

 1   ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์เขา้ดาํรงตาํแหน่ง แทน นางสุนี รัชตมุทธา 

ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติั ซ่ึงพิจารณาจ่ายตอบแทนตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง 
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2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว  เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร 

โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง ทั้งน้ี พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง 
3  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวงสะกุน ย่ิงยง  เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ แทน นายบุนสะลอง 

สุดทิดาลา ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมติั ซ่ึงพิจารณาจ่ายตอบแทนตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง 
4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวิเศษ จูงวฒันา เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 แทน นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง ทั้งน้ี พิจารณาจ่ายตอบแทนตาม

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

  

  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น 

- ไม่มี - 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2563 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจาํปี จาํนวน 12,789,540.00 บาท   

 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น 

ไม่มี เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีกาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ ดงันั้น NN2 จึงมิไดจ้ดัให้มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับ

พนกังานและผูบ้ริหาร  

 3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (“BIC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น BIC ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 มีมติ

อนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งของกรรมการปี 2563 ในวงเงิน 

ไม่เ กิน 1,320,000 บาท และรางวัลประจําปี 2562 ในวงเ งินไม่เกิน 

990,000 บาท 

ในปี 2563 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท   

 หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 

       (2)       ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น 

- ไม่มี - 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2563 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจาํปี จาํนวน 11,103,320.00 บาท   

(2)  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

จาํนวน 387,753.00 บาท สาํหรับกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยพนกังานและ

ผูบ้ริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของ

เงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5  

 4. บริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี  18 มีนาคม 2563 มีมติ

อนุมติัเฉพาะค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งของกรรมการปี 2563 ในวงเงินไม่

เกิน 240,000 บาท   

ในปี 2563 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งดังกล่าวให้กรรมการ 

แต่ละคน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง  

ปี 2563 

รางวลัประจาํปี 

ปี 2562 
รวม 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการ 360,000.00 270,000.00 630,000.00 

นายคาํผุย จีราระร่ืนศกัด์ิ กรรมการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00 

นายสมรชยั คุณรักษ ์ กรรมการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00 

รวม 1,320,000.00 990,000.00 2,310,000.00 
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หน่วย : บาท  

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

                     1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์   เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ และ รักษาการ 

      กรรมการผูจ้ดัการ แทน นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2563 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น 

- ไม่มี - 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

 ในปี 2563 BKC ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผูบ้ริหาร ทั้งค่าตอบแทน 

ท่ีเป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น  

 8.5 บุคลากร  

8.5.1 จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีพนกังานระดบัตํ่ากว่าผูบ้ริหารลงไปทั้งหมด 261 คน 

ซ่ึงในจาํนวนดงักล่าวเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานให้กบับริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงพนกังานของบริษทั

ท่ีปฏิบติังานให้กบับริษทัยอ่ยผา่นสัญญารับจา้งบริหารงานระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย  

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน จาํนวนทั้งส้ิน 199,449,258.00 บาท 

ซ่ึงประกอบดว้ย  

(1) เงินเดือนท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน   

(2) เงินโบนสัท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการดาํเนินงานของบริษทั  

(3) เ งินสมทบกองทุนสํารองเ ล้ียงชีพ ซ่ึงบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5  

ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพของพนกังานแต่ละคน 

  

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง  

ปี 2563 

รางวลัประจาํปี 

ปี 2562 
รวม 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ ประธานกรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต กรรมการ 12,786.89 - 12,786.89 

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง กรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ - - - 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 58,852.46 - 58,852.46 

รวม 191,639.94 - 191,639.94 
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บริษทั จาํนวนบคุลากร1 ค่าตอบแทน1 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 126 129,409,697.28 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 4 1,423,156.09 

บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 75 23,589,794.83 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 55 44,658,289.67 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 1 368,320.00 

รวม 261 199,449,257.86 

หมายเหตุ : 1  รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดบัตํ่ากว่าผูบ้ริหารลงไป  

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย  

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมุ่งให้การดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลของ

บริษทัและบริษทัย่อยเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใสและเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยไดน้าํโปรแกรมบริหารงานบุคคลท่ีเป็นมาตรฐานไปใช้กบับริษทัและบริษทัย่อยทั้งหมด 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัคงใชก้ลไกการดูแลการดาํเนินงาน

ร่วมดว้ยการให้บริการแบบรวมศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็น

หน่วยงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าว ทาํให้บริษทัสามารถกาํหนดวิธีการปฏิบติังานให้มี

มาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถ

สร้างความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของผูป้ฏิบติังาน เพ่ือเป็นการยกระดบัการปฏิบติังานให้มีความรวดเร็ว 

และทาํให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้นําระบบการ

ประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วดัผลการ

ปฏิบัติงานร่วมกับการประเมินด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารของผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังาน เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบติังานมีความชดัเจน โปร่งใส ครอบคลุมและยงัสามารถนาํ

ผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาบุคลลากรได ้ บริษทัให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้น

พนักงานมีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อเสนอแนะและพฒันากระบวนการทาํงานให้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพโดยใช้ Kaizen เป็นเคร่ืองมือ ประกอบกับการส่งเสริมให้หัวหน้างานทาํหน้าท่ีให้

คาํแนะนําและเป็นแบบอย่างท่ีดี บริษทัยงัได้นําผลการสํารวจความผูกพนัต่อองค์กร (Engagement 

Survey) มาเป็นแนวทางสาํหรับการกาํหนดกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลและมีการ

ติดตามผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

ในดา้นการสร้างวฒันธรรมองค์กร บริษทัไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจต่อ

ค่านิยมหลกัขององคก์รให้กบัพนกังานทุกคนในบริษทัและบริษทัย่อย และส่งเสริมพนกังานสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจถึงความคาดหวงัต่อ

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะเชิงบริหารในบทบาทของตน  

ในปี  2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานลาออก จํานวน 12 คน ซ่ึงการลาออกดังกล่าว  

ไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนบุคลากรอย่างมีนัยสําคญั  อย่างไรก็ตามมีการเพ่ิมจาํนวนพนักงานเพ่ือ

รองรับการดาํเนินการของโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี โดยเนน้ให้มีการบริหารจดัการกาํลงัคนใหมี้จาํนวน
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เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษทัมีนโยบายการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีรอบๆ

โรงไฟฟ้า เพ่ือให้ชาวบา้นในชุมชนรอบไดรั้บโอกาสการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพ มีความ

มัน่คงดา้นรายไดแ้ละเติบโตบริษทัอยา่งย ัง่ยืน  

เน่ืองดว้ยในปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของพนกังานรวมถึงความต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจและ

ผลิตไฟฟ้าควบคู่กนัไป โดยบริษทัไดมี้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเป็นระบบ และสามารถบริหาร

จดัการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ให้สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเน่ือง และไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีเกิดจากความร่วมมือจากทั้งผูบ้ริหารและพนกังานในการปฏิบติัตามมาตรการต่าง ๆ 

ของบริษทั เป็นอยา่งดี  

 8.5.3 นโยบายการพฒันาบุคลากร  

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเล็งเห็นถึงความสําคญัของการพฒันาขีดความสามารถและ

ศกัยภาพของพนกังานทั้งในส่วนงานปฏิบติัการของโรงไฟฟ้า  และส่วนงานสนบัสนุน พนกังาน

ทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขบัเคล่ือนบริษทัให้เป็นไปตามทิศทางท่ีฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้

อีกทั้งตระหนกัว่าบริษทัและบริษทัย่อยมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งในดา้น

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานได ้โดยไม่ละเลย

การพฒันาดา้นจริยธรรม และสาํนึกรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสังคม  

  (1)     การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

บริษทัและบริษทัย่อยส่งเสริมให้พนักงานเขา้รับการอบรมท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้และ

ทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้ งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตร

ภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรท่ีบุคลากรมีความต้องการ 

ท่ีจะพฒันา โดยผา่นการเห็นชอบจากผูบ้ริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งบริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาส

ให้พนกังานนาํเสนอหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์และเอ้ือต่อการทาํงานเพ่ือพฒันา และเพ่ิม

ขีดความสามารถได ้โดยบริษทัไดก้าํหนดวงเงินสําหรับการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ 

ให้กบัพนกังานเป็นรายปี โดยเฉล่ียขั้นตํ่าคนละ 10,000 บาท  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงาน 

ต้นสังกัดจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมและนําเสนอตามความจาํเป็น เพ่ือพิจารณาจัดส่ง

พนกังานเขา้รับการอบรม ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไดส่้งพนกังานเขา้รับการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ 

ในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะนาํมาปรับใชก้บังานให้มีประสิทธิภาพ และหลกัสูตรท่ีจาํเป็นกบัการทาํงาน

ของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้ งน้ี  บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรม 

ไดเ้ช่นกนั ในปี 2563  บริษทัไดจ้ดัอบรมสัมมนาให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และบริษทั

ย่อยไดเ้ขา้ร่วมอบรมและสัมมนา  เป็นจาํนวนชัว่โมงเรียนทั้งส้ิน  10,939  ชัว่โมง สําหรับปี 2563  

มีชั่วโมงในการอบรมเฉล่ียต่อคนคือ 37 ชั่วโมง ดงัมีรายละเอียดหลกัสูตรภายในและภายนอก 

ดงัต่อไปน้ี   
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• หลักสูตรภายใน จาํนวน 4,722 ชัว่โมง โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

- หลกัสูตร Core Program หรือหลกัสูตรท่ีทุกคนจาํเป็นตอ้งเขา้รับการอบรม

ทุกคน ไดแ้ก่  Core Value, Kaizen, Outward Mindset, Out ward Mindset for 

Leader  

- หลักสูตร Soft Skill เป็นหลักสูตรท่ีเ พ่ิมทักษะและพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานเฉพาะด้าน อาทิ  Business Proposals and Report Writing, SAP, 

ห ลัก สูต ร  Train the Trainer,  Storytelling for Influence, Creative slide for 

Presentation Personal Data Protection Act. (PDPA) Thailand Sustainability 

Investment  (THSI) และMicrosoft 365 ให้กบัพนกังานท่ีมีองคค์วามรู้เฉพาะ

ดา้นอาทิ วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ จดัซ้ือ และบญัชี  

- นอกจากนั้นบริษทัยงัให้ความสาํคญัในการให้พนกังานไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร

เฉพาะด้านในงานท่ีทาํเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงลึกในงานท่ีรับผิดชอบหรือ  

Functional Training เช่น หลกัสูตรทบทวนการทาํงานเก่ียวป่ันจัน่ ขอ้กาํหนด

ด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ข้อกาํหนดด้านคุณภาพ  9001:2015 การ

ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริงภาคสนามกรณีท่อก๊าซร่ัวไหลติดไปในพ้ืนท่ี 

ท่ีกาํหนด เทคนิคการผจญเพลิง ระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั ISO45001:2018 การประเมินความเส่ียงและโอกาสดา้นความ

ป ล อ ด ภั ย First Aid แ ล ะ CPR Internal Audit 3 ร ะ บ บ (9001:2015, 

14001:2015,45001:2018) การฝึกซอ้มดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ 

- อีกทั้ง บริษทัมีนโยบายให้มี Knowledge sharing ความรู้ให้กบัเพ่ือนร่วมงาน

หรือพนักงานในบริษทัท่ีสนใจ ซ่ึงเป็นการฝึกให้พนกังานสามารถถ่ายทอด

ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมหรือความรู้ท่ีเช่ียวชาญให้กบัผูอ่ื้นได ้อาทิเช่น 

Excel Advance, Fire Alarm System, Super Admin 2020, งานเปล่ียนแปลง

แผงโซล่าเซลล์และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ 

Ergonomics Crane Safety, Basic Fire Fighting Training, Behavior Based Safety 

(BBS), Think Before Act, Emergency Plan: Fire, OSHE Target of 2020, COVID-

19  PLAN: XPCL COVID-19  Emergency Plan XPCL, A severe epidemic of 

dengue Safety Training Course fever in Lao PDR, Lesson Learning from 

Accident Case, Safety Regulation for Vehicle Driving in the XPCL Area, 

COVID-19  & Dengue Hemorrhagic Fever Situation การอบรมหลักสูตร 

Sustainability การอบรมหลักสูตร  Microsoft 365 การอบรมหลัก สูต ร

Personal Data Protection Act. (PDPA) เป็นตน้ 

• หลักสูตรภายนอก จํานวน 6,058 ชั่วโมง อาทิเช่น หลกัสูตร    Leadership สําหรับ 

Manager, GM, AMD และDMD  จากสถาบัน SEAC  ท่ีนําหลักสูตร Leadership จาก

ต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทย หลกัสูตรท่ีให้พนกังานระดบัหัวหน้างานไดอ้บรม

เทคนิคพ้ืนฐานของการบริหารทีมงานเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารทีม เช่น Growth 

Mindset, Emotional Intelligence, Step in for leader 10 Skill, E3:Empower, Engage, 
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Execution, DISC รู้จักคนแต่ละประเภทในท่ีทํางาน, Design Thinking, Managing in a 

minute  

นอกจากนั้นบริษทัยงัไดส่้งพนกังานให้เขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

ประจาํท่ีทาํในแต่ละแผนก รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งเพ่ิมพูนความรู้ให้ทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั อาทิเช่น HR Outlook 2020 : The Key challenges facing 

future of work, เตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจสอบไอที ,พระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล:กระบวนการและแนวปฏิบติั, ระบบไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย,์ 

กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล สําหรับงานตรวจสอบภายใน, พฒันาการจัดทาํ

รายงานความยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) Standards Certified 

Training , การบญัชีและการวางแผนภาษีท่ีถูกตอ้งสาํหรับธุรกิจทัว่ไป, Generator Control 

and Protection,  การเตรียมความพร้อมรายงานขอ้มูลก๊าซเรือนกระจกสําหรับบริษทัจด

ทะเบียน, ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาท่ีมีผลต่องบการเงิน, 

The standard of Economic forum, หลกัสูตร จป.หวัหนา้งาน เป็นตน้   

• บริษทัมีกระบวนการติดตามการพฒันาความรู้ของพนักงานท่ีเขา้ร่วมอบอบรมและ

สัมมนาเพ่ือวดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยผูเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรภายนอก

จะตอ้งจดัทาํแบบสรุปหลงัการอบรม (Summarize Training) เพ่ือนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการ

อบรมมาปรับปรุงการทาํงานและต่อยอดการทาํงาน โดยหัวหน้างานจะเป็นผูติ้ดตามผล

การปฏิบติัภายหลงัการฝึกอบรม นอกจากน้ี พนักงานท่ีเขา้ร่วมอบรมตอ้งนาํเน้ือหา

ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมกลบัมา Knowledge Sharing ในสายงานและการเผยแพร่

เอกสารการฝึกอบรมในระบบ  Share drive ของสายงาน  

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู ้บริหาร  

และเลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตร เขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาหลกัสูตร กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน

ท่ีมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทั้งไทยและต่างประเทศ 

โดยปี 2563 กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรมและสัมมนา ดงัน้ี 

หลักสูตรภายนอก จาํนวน 159 ชัว่โมง  อาทิเช่น  

-  Director Accreditation Program (DAP) 

-  The Standard Economic  Forum - The world after Covid - 19 : How Thailand Wins  

 is the Next  Normal 

-  Singularity U Virtual Summit Thailand 2020 

-  ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาท่ีมีผลต่องบการเงิน  

-  พัฒนาการจัดทํารายงานความยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) 

Standards Certified Training Course  

-  การเตรียมความพร้อมรายงานก๊าซเรือนกระจกสาํหรับบริษทัจดทะเบียน 

-  ระบบควบคุมภายในสาํหรับบริษทั IPO 

-  การอบรมบญัชีเชิงปฎิบติัการ การรวมธุรกิจ 

-  การอบรมบญัชีเชิงปฎิบติัการ การจดัทาํงบการเงินรวม 
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-  สร้างความเขา้ใจและประเด็นหลกั TFRS for NPAEs ทั้งหมด 

-  Gallup Global Strengths Coach 

(2) โอกาสการกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ซ่ึงการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงาน 

ถึงลาํดบัขั้นความเจริญกา้วหน้าของตาํแหน่งหน้าท่ีในสายงานแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริม

พนกังานท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงท่ีอาจพฒันาขึ้นสู่ระดบัผูบ้ริหาร อีกทั้ง บริษทั

แ ล ะ บ ริ ษัท ย่อ ย ไ ด้นําระบบ KPIs ซ่ึ ง เ ป็ น ร ะ บ บสาก ล แ ล ะ เ ป็น ท่ีย อ ม รั บม าใช ้

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษทัและบริษทัย่อยอย่างเป็น

รูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยดา้นความสําเร็จของงาน ความประพฤติ และ

ศกัยภาพในการทาํงานของพนักงาน เพ่ือเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาบุคลากร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนดี 

ท่ีมีความสามารถ นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงาน 

ในบริษัทหน่ึงสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซ่ึงเป็น 

อีกช่องทางหน่ึงในการสร้างความมัน่ใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กบัพนกังาน 

(3) การกาํหนดแผนการสืบทอดตาํแหน่ง  

บริษทัเล็งเห็นความสําคญัของการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษทัและบริษทัย่อยสามารถ

เติบโตได้อย่างย ัง่ยืน และสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานท่ีลาออกหรือ

เกษียณอายุไดท้นัที บริษทัมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายในองคก์ร เพ่ือรับการ

พิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมคัรจากภายนอก ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดให้ใช้

กลไกการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาดา้นความสามารถ 

และพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานเป็นหน่ึงในปัจจยัคดัเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดบัผูบ้ริหาร 

และบรรจุในแผนการสืบทอดตาํแหน่งโดยมีขั้นตอนการสรรหาตามลาํดบัขั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม

นโยบายการบริหารงานบุคคลในการสรรหาบุคคลากรเตรียมพร้อมสําหรับการสืบทอดตาํแหน่งท่ี

สําคญั และมอบทุนให้กบัพนักงานท่ีมีศกัยภาพเพ่ือศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกในสาขาท่ีขาด

แคลนผูเ้ช่ียวชาญ  

ทั้งน้ี แผนการสืบทอดตาํแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

(4) สภาพความปลอดภยัในการทาํงาน 

บริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าได้ดําเนินการพัฒนาระบบ 

การบริหารจดัการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพ่ือให้โครงการไฟฟ้าต่าง ๆ   

ท่ี บริ ษัทเข้าลงทุนมี มาตรฐานเป็นท่ียอมรั บในระดับสากล และมี สภาพแวดล้อม 

การทํางานท่ี มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู ้ปฏิบัติงาน 
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ในแต่ละโครงการ ซ่ึงโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีบริษทัเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบ

บริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ  

-  โครงการไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 ของ บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 

9001: 2015 ซ่ึงใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ภายใต้ขอบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro 

Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ี

ผา่นการรับรอง ISO 9001: 2015 

- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 (BIC1) และท่ี 2 (BIC2) ของ บริษทั บางปะอิน  

โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015  ISO 14001 : 2015  

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ของ บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 

9001: 2015  

(5) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษทัและบริษทัย่อยให้ความสําคญัในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน 

การปฏิบติังาน โดยบริษทัไดบ้รรจุแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัขั้นตอน

การดาํเนินการต่าง ๆ ในนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

และนโยบายการควบคุมและกลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control 

Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ขอ้มูลภายใน นโยบายการทาํธุรกรรมกบั 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แนวทางการพิจารณา

เขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทต่าง ๆ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ และการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งน้ี บริษทั 

ไดส่ื้อสารให้พนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัย่อยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และขอ้บงัคบั 

การทาํงาน เพ่ือสร้างการรับรู้ และตระหนกัถึงความสําคญัในการปฏิบติัตามกรอบจริยธรรม

ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม รวมถึงไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะบนเวบ็ไซต์ของบริษทั 

เพ่ือความโปร่งตรวจสอบได้และเป็นการส่ือสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชันของบริษัท ทั้ งน้ี นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ใน 

หวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม – การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 

 (6) สวสัดิการพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้สวสัดิการให้กบัพนกังานทั้งท่ีเป็นพนกังานประจาํและลูกจา้ง

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

สวสัดิการอีกทั้งยงันาํเอาขอ้เสนอแนะจากการสํารวจความผูกพนัต่อองคก์ร(Engagement 

Survey) มาเป็นแนวทางการออกแบบสวสัดิการให้กบัพนกังาน บริษทัเช่ือว่าหากพนกังาน

มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงมีทศันคติท่ีดีจะสามารถสร้างผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ

ได ้บริษทัไดเ้ร่ิมมาตรการป้องกนัดา้นสุขภาพให้กบัพนักงานโดยฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 

วคัซีนไวรัสตบัอกัเสบเอ และบีให้กบัพนกังานท่ีมีความเส่ียง และยงัให้การสนบัสนุนดา้น
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กีฬาและการออกกาํลงักายของพนกังานอย่างต่อเน่ืองเช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตนั 

ชมรมฟุตบอล  

บริษัทมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวสัดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ตามมาตรฐานกฎหมาย และหลกัมนุษยธรรม รวมทั้ง จดัให้มีการเพ่ิมเติมผลประโยชน์

เก้ือกูลให้กบัพนกังานโดยพิจารณาจากผลความสําเร็จของงานหรือตามท่ีบริษทักาํหนด 

เป็นคราวๆไปตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจ อีกทั้ง จดัให้มีการทบทวนปรับ

เพ่ิมสวสัดิการตามความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม  

และเปรียบเทียบการจัดสวสัดิการของบริษทักับบริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ปรากฏขอ้พิพาทแรงงานท่ีมีนยัสาํคญั 

 8.5.4 นโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนพนักงาน  

 บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการผูจ้ ัดการ 

จะพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจา้งของพนักงาน ซ่ึงจะพิจารณาจาก

ปัจจัยต่ าง ๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่ าจ้างท่ีสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน 

ได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  

และขอบข่ายการบงัคบับัญชาตามระดับตาํแหน่ง เพ่ือให้พนักงานได้รับอตัราเงินเดือนและค่าจ้าง 

ท่ี เหมาะสมกับระดับตําแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ นอกจากน้ีในการปรับขึ้ นเงินเดือน 

จะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใช้ตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  

ซ่ึงจะใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัย่อยอย่างเป็นรูปธรรม 

ประกอบกบัการประเมินปัจจยัดา้นความสําเร็จของงาน ความประพฤติ และศกัยภาพในการทาํงานของ

พนกังาน รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี 

การบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทัและบริษทัย่อยไดด้าํเนินการตามจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การบริหารงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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9. การกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นปัจจยัสําคญัในการส่งเสริมความสําเร็จในภาพรวม 

ของบริษทัในฐานะท่ีเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ

ต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดยึ้ดถือและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ผ่านการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยกาํหนดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ

เพ่ือเสริมสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรมให้ทั้ งองค์กรเคารพ ตระหนักถึงความสําคัญและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน

ปี 2555 (“CG Principle”) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) ระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลอดจนให้มีความ

สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการสําหรับบริษทัจดทะเบียน ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทั 

จดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) เพ่ือให้บริษทัมีการเติบโตตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

ดว้ยตระหนกัถึงความสําคญัของการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการบริษทัจึงได้

กําหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ี เ ก่ียวกับกํากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เ พ่ือให้ เ กิดแนวทางปฏิบัติ 

ท่ีชดัเจนขององคก์ร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้การทบทวน

นโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการต่าง ๆ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและ 

เป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัรับทราบถึงการปฏิบติัตาม CG Code ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยไดมี้การนํา

หลักการดังกล่าวมาปรับใช้เ พ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของบริษัท (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ   

การปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ) รวมทั้ง บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายดา้นการกาํกบั

ดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณ และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัดว้ยประสงคท่ี์จะส่ือสาร

เจตนารมณ์การดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัไปยงัสาธารณะ  

คณะกรรมการไดมี้การกาํหนดนโยบาย จรรยาบรรณ และกฎบตัร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังาน และการ

กาํกบัดูแลกิจการของบริษทั อีกทั้งฝ่ายบริหารไดมี้การออกแนวปฏิบติัในเร่ืองต่างๆตามนโยบายดงักล่าว เพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือและขั้นตอนท่ีชดัเจนในการดาํเนินงานท่ีทุกหน่วยงานจะยึดถือปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม รวมถึงได้

ส่ือสารและเผยแพร่นโยบาย จรรยาบรรณ และกฎบัตร ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆดังกล่าวเหล่านั้น ไปยงั

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั 

ท่ี www.ckpower.co.th และระบบ Intranet เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจและยึดถือปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งให้กบั

บุคลากรภายใน และทุกภาคส่วนภายนอก อนัจะทาํให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ทุกภาคส่วนต่อไป นอกจากน้ี บริษทั 

มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง นโยบาย และจรรยาบรรณ ทุก 2 ปี และกฏบัตรทุกปี เพ่ือให้มีความ

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบริษทัอยูเ่สมอ 

  

_______________________________________________ 
* โปรดดูข้อมูลและรายละเอียดของนโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตร และแนวปฏิบัติ จากเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.ckpower.co.th  
> การกาํกบัดูแลกิจการ 
 

http://www.ckpower.co.th/
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ทั้งน้ี การดาํเนินการดา้นกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมเร่ืองท่ีสาํคญัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัและความเท่าเทียมกนัในสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ  ของผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อ

หุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยกําหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกําไร 

ของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออก

เสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และมีสิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ี

มีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคบัและหนังสือ

บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ  ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเป็นการส่งเสริม

และอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในประเด็นหลกั ดงัน้ี 

(1) การเขา้ถึงขอ้มูลการประชุมผูถื้อหุ้นและสารสนเทศของบริษทั 

- บริษทัไดแ้จง้กาํหนดการประชุมผูถื้อหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดงักล่าวรวมถึง 

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถา้มี)ล่วงหน้าผ่าน

ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททันทีภายหลังจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติ 

-  บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู ้ถือหุ้น 

เป็นการล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนั หรือ 14 วนั (แลว้แต่กรณี) โดยหนงัสือเชิญประชุมจะมี

รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมท่ีชัดเจน เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ  

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวง

พาณิชย์กําหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น

สามารถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมแทนได ้รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถานท่ีการจดัประชุม 

รวมถึงจดัให้มีการเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผา่นระบบ

ข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซต์ของบริษทั และบริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุมโดย

แสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ ซ่ึงรวมถึงขอ้ซักถามสอบถามท่ีเป็นประโยชน์จาก 

ผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมแลว้เสร็จและนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น

ดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาท่ีกําหนด พร้อมเผยแพร่ร่างรายงาน 

การประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับรู้ให้กบัผูถื้อหุ้นทุกราย

อย่างสะดวก ทั่วถึง และโปร่งใส อีกทั้งได้บันทึกบรรยากาศการประชุมผูถื้อหุ้นบน

เวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบขอ้มูลและบรรยากาศ

การประชุมผูถื้อหุ้นทุกปีอยา่งเท่าเทียมกนั  
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- บริษทัแจง้รายละเอียดเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวนัประชุมในหนังสือเชิญ

ประชุม เ พ่ือให้ผู ้ถือหุ้นรักษาสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยง  

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น  

-  บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นโดยพร้อม

เพรียงกนั โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ  เพ่ือ

ร่วมช้ีแจงหรือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนมี

สิทธิเท่าเทียมกนัในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึง

บริษัทให้ความสําคัญกับทุกข้อเสนอแนะและน้อมรับเพ่ือประกอบการพิจารณา

ดาํเนินการตามสมควรต่อไป 

- บริษัทจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (“แบบ 56-1”)  รายงานประจําปี  

( “แบบ 56-2”)  เ ป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เ พ่ือความสะดวก 

ในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งทัว่ถึง โดยไดน้าํส่งแบบ 56-1 ให้กบัสาํนกังาน 

ก . ล . ต .  ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น ค ร บ กํ า ห น ด ใ น วั น ท่ี  31 มี น า ค ม ข อ ง แ ต่ ล ะ ปี   

และนาํส่งรายงานประจาํปีในรูปแบบ QR Code ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกาํหนด

ภายใน 120 ว ันนับแต่ ส้ิ นสุ ดรอบบัญชี  โดยส่ งให้ กับผู ้ ถื อ หุ้ นพร้ อมเอกสา ร 

เชิญประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจาํปีบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

รวมถึงไดน้าํส่งในรูปแบบรูปเล่มสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีแจง้ความประสงครั์บรายงานประจาํปีท่ี

เป็นรูปเล่มดว้ย เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลการดาํเนินงาน

ของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที 

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้น 

บ ริษัทกําหนดสถานท่ีจัดประชุม ท่ีสํานักงานใหญ่ของบริษัท ซ่ึงตั้ งอยู่ ในบริ เวณท่ีมี 

การคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง  

และจดัให้มีการรับรองผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีประชุม อีกทั้งไดน้าํระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์

ท่ีสามารถประมวลผลทันทีท่ีจบวาระการประชุม ซ่ึงทําให้เกิดความสะดวกและสามารถ

ตรวจสอบผลคะแนนไดอ้ย่างแม่นยาํและตรวจสอบได ้พร้อมจัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการนบัคะแนนและตวัแทนผูถื้อหุ้น เพ่ือเป็นพยานในการนบัคะแนน

ในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจง้สัดส่วนคะแนนท่ีจะตอ้งไดรั้บเพ่ือให้

วาระดงักล่าวผ่านการอนุมติั รวมถึงคะแนนจริงท่ีวาระนั้น  ๆ  ไดรั้บอย่างชัดเจนภายหลงัจบ 

การรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในระบบการนับ

คะแนนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการ

ซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมได้รับความ

สะดวกและมีส่วนร่วมกบัการประชุมอยา่งแทจ้ริง  
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(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

บริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระ

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเว็บไซต์ของบริษทัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

ก่อนส้ินปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์

ต่อบริษทั  

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสอบถามผลการดาํเนินงานหรือขอรับเอกสารต่าง  ๆ  

โดยตรงกบับริษทัไดต้ลอดทั้งปีผา่นอีเมลข์องบริษทัท่ี ir@ckpower.co.th ดว้ย  

9.1.2 การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัและคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งผูถื้อหุ้น 

ท่ีเป็นคนไทยหรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรายย่อยผ่านการดาํเนินการในรูปแบบ

ต่าง  ๆ  ดงัน้ี 

(1) การให้ขอ้มูลประกอบการประชุมผูถื้อหุ้น 

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดทา้ย

ของปี โดยการดาํเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ซ่ึงจะมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบอยา่งชดัเจนในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไดน้าํส่งให้กบัผูถื้อ

หุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษทัและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนมีการกล่าวแจง้ต่อผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น 

อีกทั้ งบริษัทจัดให้การประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาตามลําดับวาระการประชุมตามท่ีได้แจ้ง 

ในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถว้น พร้อมแสดง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจ้ง 

ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสําคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูล

ก่อนการตดัสินใจ 

(2) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นและการบริหารงาน 

 ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู ้ถือหุ้น การมีส่วนร่วมในการประชุมผู ้ถือหุ้นและ 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

(3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง ตลอดจนคู่สมรสและบุตร 

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล รวมทั้งไดก้าํหนดบทลงโทษ

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั หรือนาํขอ้มูลของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนไว ้ใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้และสร้าง
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ความตระหนกัแก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เก่ียวกบัภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือ

ครองหลกัทรัพยใ์นบริษทั ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีการย่ืนแบบรายงานจากรูปแบบเอกสาร

เป็นการย่ืนแบบรายงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

และนิติบุคคลท่ีกรรมการและผูบ้ริหารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ตลอดจนการรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยบริษทัจะมีหนงัสือแจง้งดเวน้การ

ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อนวนัเปิดเผยงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลงัจากอนุมติั

งบการเงินแลว้ไม่น้อยกว่า 1 วนัในแต่ละไตรมาส เพ่ือแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเล่ียง

การซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดงักล่าว เพ่ือเป็นการปฏิบติัตาม

หลักเกณฑ์การป้องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี บริษทั

กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรวมทั้งผูเ้ก่ียวข้องของกรรมการและผูบ้ริหารรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจํานวนการถือครองล่าสุดต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบทุกไตร

มาสดว้ย 

(4) การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

-  การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

 บริษทักาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียโดยให้

เ ปิ ด เ ผ ย ข้อ มู ล ก า ร ดํา ร ง ตํา แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร ห รื อ ผู ้บ ริ ห า ร ใ น นิ ติ บุ ค ค ล อ่ื น  

ทั้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีรายงาน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกรรมการและ

ผูบ้ริหารดงักล่าว เพ่ือให้กรรมการมีขอ้มูลในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการต่าง ๆ   

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและ

ผูบ้ริหารดงักล่าว 

- การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมี

ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย กับ ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง ล ง ค ะ แ น น 

ในวาระนั้ น  ๆ  โดยให้อยู่ ร่วมการประชุมเพียงเพ่ือนําเสนอข้อมูลเท่านั้ น ทั้ งน้ี   

ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ห รื อ เ ป็ น บุ ค ค ล ท่ี เ ก่ี ย ว โ ย ง กัน พิ จ า ร ณ า จ า ก 

แ บ บ ร า ย ง า น ก า ร มี ส่วน ไ ด้ เ สี ย ป ร ะ ก อ บ กับ ข้อ เ ท็จ จ ริ ง  เ พ่ื อ ดํา เ นิ น ก าร ต าม 

หลกักาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งแทจ้ริง             

(5) การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

บริษทัมีการกาํหนดแนวปฏิบติัดา้นการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั โดยเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์อง

บริษทั ซ่ึงบริษทัมีการพิจารณาการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเ ง่ือนไขการค้าทั่วไปและ

ค่าตอบแทนสามารถคาํนวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง 

เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป

และค่าตอบแทนสามารถคาํนวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิงไม่มีการจาํกดัมูลค่า

การเข้าทาํรายการ เพ่ือให้การทาํรายการดังกล่าวท่ีแม้มีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณา

อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยถูกตอ้งซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ 

ฝ่ายบริหาร (แลว้แต่กรณี) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัเขา้ทาํรายการประเภทธุรกิจปกติหรือ

สนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปได ้เพ่ือเป็นไปตามหนงัสือสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ท่ี กลต.จ.(ว) 38/2551 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 เร่ือง คาํแนะนําในการปฏิบัติตาม

มาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 

2559  

ทั้ งน้ีต้องรายงานการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการเพ่ือรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

- รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืน  ๆ  

บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองเพ่ือเสนอรายการท่ี

เ ก่ียวโยงกันดังกล่าวเข้า สู่ ท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 

ความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัหรือนาํเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นต่อไปแลว้แต่กรณี โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์เร่ืองขนาดรายการตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 และประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียว

โยงกันทั้งน้ี กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว 

จะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหรือคณะกรรมการบริษทัในวาระท่ีมีการพิจารณาดงักล่าว โดยบริษทัจะเปิดเผย

สารสนเทศการเขา้ทาํรายการตามหลกัเกณฑ์ประกาศทั้งสองฉบบัดงักล่าว พร้อมเปิดเผย

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของบริษทั 

9.1.3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองคก์ร ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย และภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ เจา้หน้ีสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้

ชุมชนใกลเ้คียงโรงไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบติัอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้ง

สามารถติดต่อสอบถามหรือแจง้ร้องเรียนต่อกรรมการ หรือเลขานุการบริษทัโดยตรงผ่านทางอีเมลข์องทั้ง

สองช่องทางท่ีบริษทัเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัและแบบแสดงรายการขอ้มูลโดยบริษทัมีการดูแล
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สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย ตามท่ีเปิดเผยในนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติ ตามท่ีเปิดเผยไวบ้น 

เวบ็ไซตข์องบริษทั ดงัน้ี 

1. การดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างผลกําไร 

ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเ น่ือง เ พ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับ 

ผู ้ ถื อ หุ้ น ค ว บ คู่ ไ ป กับ ห น้ า ท่ี ใ น ฐ า น ะ ห น่ ว ย ห น่ึ ง ข อ ง สั ง ค ม ท่ี จ ะ ต้อ ง ดํา เ นิ น ธุ ร กิ จ 

ดว้ยสํานึกรับผิดชอบ เพ่ือเป็นองค์กรท่ีมีการเติบโตท่ีย ัง่ยืน บริษทัจึงกาํหนดโครงสร้างการ

บ ริ ห า ร จัด ก า ร ท่ี คํา นึ ง ถึ ง ผู ้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ทุ ก ภ า ค ส่ ว น  โ ด ย ใ ห้ มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้อ มู ล 

อยา่งโปร่งใสและเช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุ้นเพ่ือให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง ประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนในบริษทั ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดาํเนินงาน

ของบริษทัผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้ตลอดเวลา รวมทั้งกาํกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

เก่ียวกบัผูถื้อหุ้นในการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น และการไม่กระทาํการใด  ๆ  อนัเป็น

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 

พนักงาน  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซ่ึงเป็นกลจักรสําคัญหน่ึง 

ในการขับเคล่ือนองค์กรให้สามารถพฒันาและดําเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างย ัง่ยืนได ้

ในอนาคต โดยกาํกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานบุคคล และจรรยาบรรณ

ผูบ้ริหารและพนักงานตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษทั และบริษทัยงัมุ่งเน้นในการพฒันา

ศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ และทกัษะดา้นต่าง  ๆ  ของพนกังานอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบั

การดูแลดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน ณ สถานท่ีปฏิบติังานทั้ง

ในสาํนกังานใหญ่และบริเวณโรงไฟฟ้าต่าง  ๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การสรรหาและการว่าจา้ง 

บริษทัใชร้ะบบสรรหาบุคลากรท่ีเป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพ่ือสรรหาบุคลากร

ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละตาํแหน่งให้มากท่ีสุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีของ

องคก์รผา่นการส่ือสารท่ีชดัเจนอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองในช่องทางต่าง  ๆ   

(2) โครงสร้างและการประเมินผล 

แมบ้ริษทัจะมีโครงสร้างองคก์รและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐาน แต่เน่ืองดว้ยธุรกิจท่ี

บริษทัเขา้ลงทุนทยอยเปิดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยส่์งผลให้บริษทัมีการขยายขอบเขต

การดาํเนินงานอย่างมากในช่วงท่ีผ่านมา เพ่ือให้บริษทัมีโครงสร้างและการประเมินผล 

ท่ีเป็นมาตรฐานและสามารถกาํหนดโครงสร้างดา้นบุคลากรและตาํแหน่งงานของบริษทั

และในแต่ละบริษทัยอ่ยไดอ้ย่างชดัเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง โยกยา้ย ให้บาํเหน็จรางวลัมี

ความโปร่งใสเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทํางานและพิจารณาจากผล 

การปฏิบติังานโดยรวมของพนกังานแต่ละคน รวมทั้งบริษทัไดน้าํระบบประเมินผลการ
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ปฏิบติังานในรูปแบบดชันีช้ีวดัผลสําเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใชเ้ป็น

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาประเมินผลพนกังานแต่ละคน ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ว่าระบบการวดัผล

ท่ีมีความชัดเจนจะเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดแรงจูงใจให้กบัพนกังานพฒันาตนเองในการ

ปฏิบติังานและสร้างความมัน่ใจถึงความกา้วหนา้ในสายอาชีพของพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

บริษทักาํหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดบัอย่างเหมาะสม โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานควบคู่กบัผล

การดาํเนินงานของบริษทั ประเมินตามความรู้ความสามารถและผลงานในปีท่ีผา่นมาของ

พนกังานแต่ละคนโดยพิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราเฉล่ียผลตอบแทนพนกังานในธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และอตัราเงินเฟ้อ นอกจากน้ีบริษทัไดก้าํหนด

สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง  ๆ  เช่น กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สิทธิในการ

รักษาพยาบาล ประกนัชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และตรวจสุขภาพประจาํปีในสถานพยาบาล

ท่ีมีมาตรฐาน ชุดเคร่ืองแบบ สาํหรับพนกังาน เป็นตน้ 

(4) การจดัอบรมพฒันาทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานควบคู่กบัจริยธรรม 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาบุคลากรโดยจดัให้พนกังานทุกระดบัเขา้รับ

การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัทั้งหลกัสูตรพฒันาด้านเทคนิควิชาชีพของ 

แต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้พนกังานนาํเสนอหลกัสูตรท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์

เพ่ือรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามอัตรางบประมาณการ

ฝึกอบรมประจาํปีของพนกังาน รวมถึงบริษทัยงัให้ความสําคญักบัการสร้างส่ิงแวดลอ้ม

และวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษทั

ร่วมกนัเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีความเคารพผูอ้าวุโส และสิทธิของซ่ึงกนั

และกนั ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซ่ึงจะสามารถสร้าง

ความผกูพนัและนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัของพนกังานทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย  

ทั้งน้ี การอบรมพฒันาความรู้พนกังานปรากฏรายละเอียดอยู่ในหวัขอ้นโยบายการพฒันา

บุคลากร-การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

(5) สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขอนามยัในการทาํงาน 

บริษทัคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานบริษทัและ

บริษทัยอ่ยทั้งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสาํนกังานและโครงการไฟฟ้าต่าง  ๆ  โดยบริษทัไดมี้การ

กําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทํางาน รวมทั้ งจัดให้มี

เจา้หน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการ

ทาํงานและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอตามหลกัเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์

ด้านความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั นอกจากน้ี จัดให้มีการตรวจ

สุขภาพประจาํปีให้กบัพนักงานของทั้งบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับพนักงานท่ีปฏิบติั
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หน้าท่ีในสํานักงานและพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าทุกปี อีกทั้งกาํหนดให้พนักงานใหม่ตอ้งตรวจ

สุขภาพก่อนปฏิบติังานดว้ย เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าพนกังานจะมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์

และพร้อมปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีจะรับผิดชอบไดอ้ย่างเต็มท่ี และบริษทัยงัส่งเสริมให้

พนักงานตระหนกัการดูแลสุขภาพร่างกายท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ีบริษทัยึดมัน่ปฏิบติัตาม

กฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัดและเคารพในความเป็นส่วนตวัของพนกังาน ไม่นาํขอ้มูล

ส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้

บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ท่ีเก่ียวข้องตามบทบังคบัของกฎหมาย ซ่ึงจะทาํให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัว 

ท่ีให้กบับริษทัจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบติังานของพนกังานเองเท่านั้น 

ทั้งน้ี รายละเอียดเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงานและมาตรการป้องกนั

การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยูใ่นหวัขอ้ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม-การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

(6) การปฏิบติัตามระเบียบและหลกัเกณฑ ์

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

ท า ง กฎหมายแ ละ ระเ บี ยบปฏิ บั ติ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อ ย อย่ าง เค ร่ ง ค รั ด  

โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : “CG 

Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็นมาตรฐานความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานและ 

การประพฤติตนของพนกังาน รวมถึงคู่มือการปฏิบติังาน (“Operate Manual”)  ของทุก

หน่วยงานท่ีไดมี้การจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเปิดเผยในระบบ Intranet ของบริษทั

เพ่ือให้พนักงานรับทราบและนาํไปปฏิบติั พร้อมมีการกาํชับผ่านสายการบงัคบับญัชา 

ให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระทําท่ี สุ่มเส่ียงหรือเข้าข่ายท่ีจะผิดกฎหมาย  

ทั้ งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการ

ดาํเนินงานและปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตไม่เก่ียวข้องต่อการทุจริตในหน้าท่ี นอกจากน้ี

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการลงโทษกรณีท่ีสอบสวนพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระทาํผิด 

เร่ิมจากการตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกังาน และเชิญออกจากงาน 

โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอย่างเป็นธรรม 

เจ้าหนี/้สถาบันการเงินผู้ให้กู้ 

บริษัทให้ความสําคัญต่อความน่าเช่ือถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญากู้เ งิน 

อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจดัการด้านการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยให้มี

ความชดัเจนและเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดแ้จง้ไวต้่อเจา้หน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้

ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดาํเนินการทางการเงินในรูปแบบต่าง  ๆ  อย่างโปร่งใสตามรอบ

ระยะเวลาและการร้องขอจากเจา้หน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้โดยท่ีผ่านมาบริษทัและบริษทัยอ่ย

ชาํระหน้ีตรงตามกาํหนดเวลาและไม่มีการชาํระหน้ีล่าช้าหรือผิดนดัชาํระหน้ี ตลอดจนไม่เคยมี
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การเจรจาขอผ่อนผนัการชาํระหน้ีแต่อย่างใดซ่ึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบนัการเงิน 

ผูใ้ห้กูท่ี้ให้การสนบัสนุนโรงไฟฟ้าต่าง  ๆ  ของบริษทัถึงเสถียรภาพดา้นการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย 

และบริษทัในเครือ 

คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขัน ท่ี เสมอภาคและโปร่งใส โดยดํา เ นินธุรกิจ 

อยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลกัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

รวมถึงรักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนัและหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตใด  ๆ  เพ่ือ

ทาํลายคู่แข่งขนัทางการคา้ โดยมีแนวทางการดาํเนินการตามจรรยาบรรณคู่คา้ ซ่ึงเปิดเผยต่อ

สาธารณะบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ลูกค้า และคู่ค้า 

เ น่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจ 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้ า พลงัแสงอาทิตยแ์ละระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังนั้น  ลูกคา้

โ ด ย ต ร ง ข อ ง บ ริ ษัท ย่อ ย แ ล ะ บ ริ ษัท ร่ วม ท่ี บ ริ ษัท เ ข้า ถื อ หุ้ น  คื อ  ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ฝ่ าย ผ ลิ ต 

แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐผูรั้บ

ซ้ือไฟฟ้าและผูป้ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดงันั้นภาคประชาชนจึงเป็นลูกคา้โดยออ้ม

ของบริษทั บริษทัจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าท่ีมัน่คงและมี

เสถียรภาพ นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยงัส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็นบริษทัชั้นนาํในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

และภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดําเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและดําเนินการ

ตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเขา้ลงทนุอยา่งต่อเน่ืองทุกเดือน เพ่ือควบคุมใหมี้ 

ผลการดําเนินงานท่ี ดี  ส า ม า ร ถ จ่ า ย ไ ฟ ฟ้ า ใ ห้ กับ คู่ ค้า ไ ด้ เต็มประสิทธิภาพ สมํ่ า เสมอ  

และเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมทั้ งประเมินความพึงพอใจของผู ้รับซ้ือไฟฟ้า  

โดยได้รับผลการประเมิ นในระดับดี  และดี เ ย่ียมต่ อเ น่ื อง โดย ณ ปัจจุบันโรงไฟฟ้ า 

ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความสําคญัของนโยบายปรับ

สมดุลด้านพลังงานของภาครัฐท่ีจะลดใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากเช้ือเพลิงส้ินเปลืองและส่งเสริม 

การใช้พลงังานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้นซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองถึงความมัน่คงดา้นพลงังานของ

ชุมชน สังคม และประเทศให้มีความยัง่ยืนสืบต่อไป  

นอกจากการให้ความสําคัญกับลูกค้าแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยย ังให้ความสําคัญกับคู่ค้า 

โดยปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณคู่ค้า  และนโยบายจัดซ้ือ 

จดัจา้ง  

 ทั้งน้ีนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทั มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1.  จัดซ้ือจัดจ้าง โดยคํานึงถึงคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ และความรวดเร็ว 

ในการตอบสนอง โดยให้ความสําคญัทางดา้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนคาํนึงถึง

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล  
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2.  จดัซ้ือจดัจา้งอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้รวมทั้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้กาํหนด 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  จดัทาํขั้นตอนและวิธีการจดัซ้ือ จดัจา้ง ท่ีเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคกบัทุกภาคส่วน 

4.  คดัเลือกผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานดา้นส่ิงแวดล้อม และ

คาํนึงถึงการใชแ้รงงานตามหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นลาํดบัแรก 

5.  ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จาก

ทรัพยากรหมุนเวียนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น สินคา้ท่ีไดรั้บการรับรอง

ฉลากเขียว เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม- 

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

ชุมชนและสังคม 

บริษัทสํา นึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึง 

ขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหน้าท่ีตอ้งดาํเนินธุรกิจดว้ยสํานึก

รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พ่ื อ ก า ร พัฒ น า อ ง ค์ ก ร ย ั่ ง ยื น ค ว บ คู่ ไ ป กับ 

การพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกําหนดนโยบายการดําเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลาย 

เ พ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้า 

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทุ่มเทปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพ่ือประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า

ให้กบัประเทศดว้ยมุ่งหวงัเป็นกลจกัรหน่ึงท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศให้กา้วหนา้

ร่วมกบัทุกภาคส่วนต่อไป  

นอกจากการคํา นึง ถึงประโยชน์ ท่ี สังคมได้รับผ่านการดํา เ นินธุร กิจของบริษัทแล้ว  

บริษัทยงัคาํนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะอย่าง ย่ิง กิจกรรมของชุมชนบริ เวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าต่ าง   ๆ   ท่ีบ ริษัท 

เข้าลงทุนและในถ่ินทุรกันดาร  เ พ่ือให้ เ กิดการพัฒนาของชุมชนและปลูกฝังสํานึก 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ  

ทั้ งน้ีรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม-กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษทัไดร่้วมสนบัสนุน 

2. การดาํเนินการเพ่ือรักษาสิทธิและบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บ ริษัทตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิของผู ้มี ส่วนได้เ สียทุก ฝ่ายอย่าง เท่ า เ ทียมกัน  

จึ ง ไ ด้จัด ใ ห้ มี ช่อ ง ท า ง ก าร แ จ้ง เ บ าะ แ สห รื อ ข้อ ร้ อ ง เ รี ย น  ( “ whistleblower” )  ถึ ง ก า ร 

ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทาํผิดกฎหมาย พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุม

ภายในทั้งจากพนกังานและมีผูส่้วนไดเ้สียอ่ืน รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดย

การกาํหนดแนวทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 
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2.1 การร้องเรียน : บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยงัระดับ

ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั 3 ช่องทาง ดงัน้ี 

- เลขานุการบริษทัท่ี compliance@ckpower.co.th  

- กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการท่ี directors@ckpower.co.th  

- นกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี ir@ckpower.co.th  

2.2 การดาํเนินการ : ผูบ้ริหารและคณะกรรมการแต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือรวบรวมรายละเอียด 

พิจารณาตรวจสอบขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดขึ้นและกาํหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการในแต่

ละเร่ือง 

2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษัท ผู ้บริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงาน 

ต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบและรายงานผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทักําหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ โดยมี

รายละเ อียดปรากฏตามแนวปฎิบัติด้านการมีส่วนร่วมของผู ้มี ส่วนได้เ สีย ซ่ึงเปิดเผย 

บนเว็บไซต์ของบริษัท  และช่องทางการแจ้ง เบาะแสการกระทํา ผิดไ ว้บนเว็บไซต์  

www.ckpower.co.th ภายใตห้ัวขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” หัวขอ้ย่อย “คาํประกาศเจตนารมณ์ 

ในการต่อตา้นการทุจริต” และ“ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียน” ซ่ึง

ข้อมูลร้องเรียนและแจง้เบาะแสบริษทัจะมีการจาํกดักลุ่มผูรั้บทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความรู้สึกปลอดภยัให้แก่ผูร้้องเรียน ซ่ึงบุคคลผูแ้จง้

เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือไม่ประสงคอ์อกนามและเม่ือเห็นเป็นการสมควร

บริษทัอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองพิเศษหากเกิดกรณีท่ีมีแนวโนม้และสามารถคาดหมายไดว่้า

อาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภยัและผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนจะไดรั้บการบรรเทา

ความเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัหรือบุคคลผูก่้อความเสียหาย

ภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตรูปแบบต่าง ๆ  ใน CG Policy และอยู่ใน

ระหว่างกาํหนดแนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม และบริษทัมีการ

กาํหนดแนวปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนให้กบั

บุคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ ซ่ึงมีรายละเอียดเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

ทั้งน้ี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม-

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

 3. การเคารพสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ 

จากบริษัทและบริษัทย่อยโดยคํานึง สิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเ มือง 

โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษทัและบริษทัย่อยไดก้าํหนดแนวทางใน

ก า ร จั ด จ้ า ง แ ร ง ง า น ทั้ ง พ นั ก ง า น ป ร ะ จํ า แ ล ะ ลู ก จ้ า ง ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น 

การว่าจา้งแรงงาน และหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้สถานท่ีทาํงานมี
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ความปลอดภยัและมีสุขอนามยัท่ีเหมาะสม และในขณะเดียวกนักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน

จะตอ้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้นด้วย

เช่นกนั บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การทาํงาน เพ่ือให้บุคลากรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึง

จะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รให้กบัพนกังานทุกคนของบริษทัและบริษทัยอ่ย และ

ก่อให้เกิดการตระหนกัถึงพนัธะหน้าท่ีท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์ร ตลอดจนสร้างความ

เข้าใจและสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษทัได้เปิดช่องทางการ

ส่ือสารเพ่ือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษทักับบุคคลภายนอก เพ่ือรับทราบปัญหา 

ผลกระทบ หรือข้อควรปรับปรุงท่ีเกิดขึ้ นจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันาการบริหารจดัการและกาํกบัดูแลให้กบับริษทัและบริษทัย่อย 

ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาบริษทัและบริษทัย่อยไม่เคยไดรั้บรายงานหรือปรากฏขอ้พิพาทดา้นแรงงานหรือ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด 

 4. การเคารพสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษทักาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแนว

ป ฏิ บั ติ ใ นก าร รัก ษา ความ มั่นคง ปลอ ดภัย ท่ีสะ ท้อนถึ งก าร เคารพ สิทธิในทรัพย์สิน 

ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเคร่งครัด รวมทั้ งกําหนดในคู่มือการปฏิบัติการ (Operation Manual)  

เพ่ือประสิทธิภาพในการส่ือสารและการยึดถือปฏิบติัของพนักงาน กล่าวคือ กาํหนดห้ามมิให้

บุคลากรของบริษทันาํผลงานหรือขอ้มูลอนัมีลิขสิทธ์ิมาใชป้ระโยชน์ หรือกระทาํการใด ๆ  ใน

ลั ก ษ ณ ะ ท่ี เ ป็ น ก า ร สุ่ ม เ ส่ี ย ง ต่ อ ก า ร ล ะ เ มิ ด ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ห รื อ ลิ ข สิ ท ธ์ิ 

อ ย่ า ง เ ด็ ด ข า ด โ ด ย กํา ห น ด ใ ห้ โ ป ร แ ก ร ม ท่ี ติ ด ตั้ ง ใ น เ ค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง บ ริ ษัท 

เพ่ือปฏิบติังานตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

 5. การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 

ดว้ยพนัธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คง พร้อมให้ความสาํคญัในอนัท่ีจะสร้างประโยชน์และ

ลดผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ  ต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน 

นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ บริษทัยงั

ตระหนกัถึงความสําคญัในการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาํเนิน

ธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายบริหารจัดการด้านความยั่ง ยืนเพ่ือปลูกจิตสํานึก 

รักษส่ิ์งแวดลอ้มให้พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของ

บริษทัทั้งท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบติัตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ  รวมถึงหลกัเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อม

ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกบัการคงอยู่ของ

สภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน  
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ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าของบริษทักว่าร้อยละ 90 เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า

พลงันํ้ าและโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ทั้งน้ีบริษทัยงัมุ่งท่ีจะพฒันาโรงรไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน

ประเภทต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ือง  

ทั้ ง น้ี  การ รับผิดชอบต่อ ส่ิงแวดล้อมและการใช้ท รัพยากร รายละเ อียดอยู่ ในหัวข้อ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการ เ ปิด เผยข้อ มูลอย่าง ถูกต้อง  ครบถ้วน โปร่งใส และทัน เวลา  

ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามรอบระยะเวลาและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลท่ี

สําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

ห ลัก ท รั พ ย์  ซ่ึ ง มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ตัด สิ น ใ จ ข อ ง ผู ้ล ง ทุ น แ ล ะ ผู ้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย 

ของบริษัท เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  

โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 

1. ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัมีการเปิดเผยผลการดาํเนินงานตามรอบระยะเวลาต่าง ๆ  และตามเหตุการณ์สําคญั ซ่ึง

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีการเปิดเผยผ่านหลาย

ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์และเว็บไซต์ของบริษทั 

ท่ี www.ckpower.co.th ซ่ึงจะมีการปรับปรุงขอ้มูลให้มีความเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอและมีระบบ

ตรวจสอบการเขา้เย่ียมชมเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงขอ้มูลให้ดีย่ิงขึ้น

และเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นสามารถคน้หาข้อมูลของบริษทัท่ีตอ้งการไดอ้ย่าง

ทั่วถึงและสะดวกมากย่ิงขึ้น บริษัทได้นําเสนอข้อมูลสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ประกอบดว้ย  

-   ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายและกล

ยุทธ์ ประเภทโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุน ผลการดาํเนินงานโรงไฟฟ้าและตามท่ีไดมี้การ

เสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงขอ้มูลโครงการในอนาคตท่ีอยูร่ะหว่างการดาํเนินการ เป็นตน้ 

-  ข้อมูลสําคัญทางการเ งิน ได้แก่  รายงานทางการเ งิน สรุปข้อมูลการวิ เคราะห ์

ผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ข่าวหลกัทรัพย ์ขอ้มูล

สําหรับนกัวิเคราะหห์ลกัทรัพย ์และผูส้นใจทัว่ไปตามท่ีไดมี้การนาํเสนอแก่นกัวิเคราะห์ 

หรือสาธารณชน เป็นตน้ 

-   การกาํกบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ แบบ 56-1 แบบ 56-2 เอกสาร

การประชุมและวีดีโอภาพการประชุมผูถื้อหุ้นช่องทางต่าง ๆ  ในการแจง้เบาะแสหรือ

ร้องเรียน ข่าวการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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- การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้แก่  การพัฒนาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมเพ่ือสังคม การมี 

ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน การจดัการส่ิงแวดลอ้ม กลยุทธ์

การจดัการพลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ 

นอกจากการเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตแ์ลว้ บริษทัไดน้าํส่งหนงัสือเชิญประชุมหรือเอกสาร

ต่าง ๆ  ตามรอบระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้น หรือตามหลกัเกณฑ์การนาํส่งเอกสารให้กบั 

ผูถื้อหุ้นของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ บริษทัไดน้าํส่งแบบ 56-1 

ให้กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ล่วงหนา้ก่อนครบกาํหนดในวนัท่ี 31 มีนาคมของแต่ละปีและนาํส่ง

รายงานประจาํปีในรูปแบบ QR Code ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกาํหนด 120 วนันบั

แต่ส้ินสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้นําส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงาน 

ประจาํปีในรูปแบบ QR Code ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัประจาํปีไม่

น้อยกว่า 14 วนั และนาํส่งรายงานประจาํปีแบบรูปเล่มสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีแจง้ความประสงค์

รับดว้ย อีกทั้งไดเ้ปิดเผยรายงานประจาํปีบนเวบ็ไซตข์องบริษทัในวนัเดียวกนักบัท่ีไดน้าํส่ง

หนังสือเชิญประชุมและรายงานประจาํปีให้กบัผูถื้อหุ้น เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัไดอ้ย่างทัว่ถึงและทนัท่วงที นอกจากเอกสาร 

ท่ีต้องนําส่งตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้บริษทัยงัให้

ข้อมูลความเคล่ือนไหวและเปิดเผยผลการดําเนินงานของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัทและ 

ส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ   รวมถึงจดัให้มีการพบปะนกัวิเคราะห์ผา่นกิจกรรมของทางตลาดหลกัทรัพย์

หรือท่ีไดรั้บเชิญจากหน่วยงานอ่ืน ๆ   รวมถึงท่ีบริษทัจดัขึ้นเองทุกไตรมาสอีกดว้ย 

ทั้งน้ีบริษทัได้จัดช่องทางเปิดเผยและช้ีแจงข้อมูลบริษทัเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถ

รับทราบถึงข้อมูลของบริษทัอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันท่วงที 

ผ่านหน่วยงานกลางของบริษทั คือ นกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกบั

ผู ้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู ้ท่ีสนใจทั่วไป  

ตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือให้การปฏิบติังานของนักลงทุนสัมพนัธ์เป็นไป

อยา่งเป็นธรรมและไม่เป็นการเลือกปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

โดยในปี 2563 บริษทัจดัให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 

- การประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พ่ือช้ีแจงผลการดาํเนินงาน (Analyst Meeting)

จาํนวน 4 คร้ัง 

- การประชุมเพ่ือให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้ งในและ

ต่างประเทศท่ีมาพบผูบ้ริหาร รวมทั้งการประชุมทางโทรศพัท์ (Company Visit and 

Conference call)  จาํนวน 5 คร้ัง 

- เขา้ร่วม Opportunity Day จาํนวน 1 คร้ัง  

- การพบปะนกัลงทุน นกัลงทุนสถาบนั และนกัลงทุนรายยอ่ย ทั้งในและต่างประเทศ  

(Road Show) จาํนวน 7 คร้ัง 
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- การตอบขอ้ซักถามเก่ียวกบัการดาํเนินงานและทิศทางการดาํเนินธุรกิจในอนาคต

ทางโทรศพัทแ์ละอีเมล ์เป็นตน้ 

2. การจดัทาํและนาํส่งรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง 

ครบถว้น เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซ่ึงสามารถป้องกนัการทุจริตและตรวจสอบการ

ดํ า เ นิ น ก า ร ท่ี ผิ ด ป ก ติ แ ล ะ รั ก ษ า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ผู ้ ถื อ หุ้ น ร า ย ย่ อ ย  ดั ง นั้ น  

งบการเงินของบริษทัจึงจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และ

ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง  โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้น โ ย บ า ย บัญ ชี 

ท่ี เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่ า เสมอและใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง  รวมทั้ ง 

มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอครบถว้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

บริษัทได้คัดเลือกผู ้สอบบัญชีท่ีมีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ท่ี เ ป็นมาตรฐาน และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์กบับริษทัท่ีจะส่งผลทาํให้ขาดความเป็นอิสระในการทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัเพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทั โดยมีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นความโปร่งใสในการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการ นอกจากน้ี บริษัทจัดให้มีการทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

(“Management Discussion and Analysis”) เพ่ืออธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการ

ดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัทางการเงินในช่วงไตรมาสท่ีผา่นมาให้กบัผูถื้อหุ้นและ

นักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SETLINK ของตลาด

หลกัทรัพยพ์ร้อมการนาํส่งงบการเงิน พร้อมจดัให้มีการเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษทัเพ่ือความ

สะดวกให้กบัผูส้นใจอีกช่องทางหน่ึงดว้ย โดยท่ีผ่านมาบริษทัเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาส

และรายปีล่วงหน้าก่อนครบกาํหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษทัไม่เคยมีประวติัถูกส่ังให้แกไ้ข

งบการเงินแต่อยา่งใด 

ทั้ ง น้ี  คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีมี

ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือ

ป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั  

 3. เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร  

บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู ้บริหารงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อน 

วันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 ว ัน 

โดยบริษทัจะมีหนงัสือแจง้ขอให้กรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรส และบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ และนิติบุคคลท่ีกรรมการและผูบ้ริหารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30  งดเวน้การซ้ือขายหรือ
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หลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส นอกจากน้ีบริษทัได้กาํหนดให้พนักงานท่ี

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสําคญัของบริษทัท่ีอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยล์ะเวน้การซ้ือ

ขายหลกัทรัพยห์รือรอจนกระทัง่ประชาชนไดรั้บขอ้มูลและมีเวลาประเมินขอ้มูลนั้นตามสมควรแลว้ เพ่ือ

เป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรูปธรรมตาม CG 

Policy ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารรายงานมายงัหน่วยงานกาํกบัดูแลและ

กฎหมาย เม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือให้บริษทัร่วมกบั

กรรมการหรือผูบ้ริหารคนนั้น ๆ   จัดทาํรายงานต่อหน่วยงานกาํกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายใน

กาํหนดเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ 

-  กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง เม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือ

รับโอนหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และยงัไม่มีรายช่ือแสดงในระบบขอ้มูล

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารในระบบของสํานักงาน ก.ล.ต. บริษทัจะดาํเนินการแจง้

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารตามวิธีการท่ี สํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนดภายใน 7 วนัทาํการ

นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลง 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลง

การถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 นอกจากน้ี  บริษัทย ังได้กําหนดให้กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีต้องรายงาน 

การมีส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ โดยจะแจง้ในคร้ังแรกท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง และ 

ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยบริษทัจะสอบถามการเปล่ียนแปลงอย่างสมํ่าเสมอเป็นรายปี ผ่านการ

นาํส่งแบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียเพ่ือใชป้ระกอบการปรับปรุงขอ้มูลส่วนไดเ้สียให้เป็นปัจจุบนั 

เพ่ือให้บริษทัมัน่ใจไดว่้าการพิจารณาเขา้ทาํรายการรวมถึงการดาํเนินการต่าง ๆ   มีความโปร่งใสและ 

ไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีอาจขดัหรือแยง้ 

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

ในระดับตําแหน่ งผู ้บริ หารจากองค์กรต่ าง ๆ  จากหลากหลายวิ ชาชี พ ได้แก่   

ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านบริหาร ด้านบัญชี  ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมายซ่ึงมี 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในการท่ีจะเป็นบริษัทชั้นนํา 

ในธุ ร กิ จผลิ ตไฟฟ้ าในประเทศไทยและภู มิ ภาคอาเ ซี ยนท่ี มี การดํ า เ นิ น ง าน 

อันมี ประสิทธิภาพและมีคณะท่ีปรึ กษาคณะกรรมการผู ้มี ความรู้ความเช่ี ยวชาญ 

ในสาขาต่าง  ๆ ไดแ้ก่ เศรษฐศาสตร์ บญัชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพ่ือให้คาํปรึกษาท่ีเป็น

ประโยชน์ทั้งในดา้นเทคนิคและการบริหารงานให้กบับริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงสามารถนาํ
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ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพฒันาและกาํหนดนโยบายทิศทางการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น โดย

คณะกรรมการจะมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร 

ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่าย

บริหารและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ซ่ึง

คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัย่อยจะมีการประชุมเพ่ือทบทวนผลการดาํเนินงาน

ในปีท่ีผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณท่ีกาํหนดหรือไม่อย่างไร 

ตลอดจนแผนการดาํเนินงานในอนาคตเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และแผนการดาํเนิน

ธุรกิจทั้งในระยะส้ันและระยะยาวอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 คณะกรรมการให้ความสาํคญัในการประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ ภารกิจ และ

กลยุทธ์ของบริษทัร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ตลอดจนพิจารณาอนุมติัธุรกรรมท่ีมี

ความสาํคญัและแผนการดาํเนินงานประจาํปีเพ่ือกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจต่อไป  

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร

จาํนวน 1 คนและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 11 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 คน 

(รวมประธานกรรมการบริษทั) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ 

ซ่ึงโครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่าง  

 ๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัไดแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

1.3 กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ

เลือกตั้ งกลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ัง

กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3  

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จั ดการไม่ เ ป็ นบุ คคลเ ดี ยวกันเ พ่ื อเ ป็ นการ 

แบ่ งแยกหน้ า ท่ี ในการกําหนดนโยบายกํากับดู แลและการบริ หารงานประจํา   

โดยคณะกรรมการได้กําหนดอํานาจหน้ าท่ี ของประธานกรรมการอย่ างชัดเจน  

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี

ความสัมพนัธ์ใด  ๆ   กบัฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1.4.1  ประธานกรรมการมีส่วนสําคัญในการให้ความเห็นเร่ืองนโยบายของบริษัท 

ซ่ึงพิจารณาและกาํหนดเป้าหมายจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมไปถึงให้

คาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจ และติดตามการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั

โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั  และสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล

และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
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1.4.2 เป็นผูน้าํการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามระเบียบ

วาระ ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมาย สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดมี้ส่วนร่วมใน

การประชุมและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ี

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั  

1.4.3 เป็นผูน้าํในการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษทั และ

กฎหมาย โดยจดัสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น

อย่างเท่าเทียมกนั และดูแลให้มีการตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส  

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในวางแนวทางการบริหารบริษทั ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมีมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสียทุกภาคส่วนของบริษัท โดยมีรายละเอียดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ปรากฎตามกฎบตัรคณะกรรมการของบริษทั หวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัปฏิบติัหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการตามแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ โดยกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริม 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ 

(1) นโยบายป้องกนัเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ  อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทเป็นสําคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกนั ดงัน้ี 

- กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือรายการเก่ียว

โยงในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงบริษทัจะจดัทาํ

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหารรายนั้น  ๆ  

- หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกรรมการท่ีอาจก่อให้เกิด      ความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทาํรายการให้มีการ

นําเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

และดูแลให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสํานกังาน ก.ล.ต. 

กาํหนด 

- กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระใดจะตอ้งงดออกเสียงและไม่เขา้ร่วมประชุมใน

วาระดงักล่าว 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัและจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
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เพ่ือให้บริษทัเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และจดัให้มี

การเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนกังานทัว่ทั้งบริษทั 

(2) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั มีขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีงามและประพฤติตนอยูใ่น

แนวทางท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ

ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึด

หลกัความซ่ือสัตยสุ์จริตและความโปร่งใสเป็นสําคญั จึงกาํหนดให้มีจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณผูบ้ริหารและพนกังานขึ้น เพ่ือเป็นมาตรฐานเพ่ือใช้

เป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินธุรกิจใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ไดรั้บทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบติั  บริษทัส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีความเขา้ใจหลกัการ

และนโยบายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ   ซ่ึงก่อนเร่ิมงานพนกังานใหม่ทุกคนจะไดรั้บการอบรม

ผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน อีกทั้งบริษทัไดเ้ปิดเผยจรรยาบรรณดงักล่าวไวบ้นเว็บไซต์ของ

บริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดสาํคญัของจรรยาบรรณต่าง ๆ   ดงัน้ี 

- จรรยาบรรณในการดํา เ นินธุรกิจ  ท่ีกําหนดให้บริษัทต้องดํา เ นินธุร กิจ 

ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ การปฏิบติัต่อพนกังาน การสร้างค่านิยมท่ีคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ขององคก์รมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการแจง้เบาะแสหรือขอ้

ร้องเรียน 

- จรรยาบรรณกรรมการ ท่ีกาํหนดให้กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์

สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมดัระวงั แบ่งแยกการดาํเนินธุรกรรมส่วนตัวออก

จากธุรกรรมบริษทัอย่างส้ินเชิง โดยตอ้งรักษาความลบัของบริษทัและไม่เปิดเผย

โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั พร้อมยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ

ของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของท่ีระลึก 

ของขวญั และไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีการเป็นกรรมการเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

- จรรยาบรรณผูบ้ริหารและพนกังาน  ท่ีกาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตน

อ ยู่ ภ าย ใ ต้ กร อบศี ล ธร รมปร ะเพ ณี อั น ดี ง าม แล ะตั ด สิ นใจดํ า เ นิ นการ 

ใด  ๆ  ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์ สุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุด 

ของบริษัท และผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติ 

ต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรม เคารพสิทธิ

และการแสดงออกของพนกังาน และกาํหนดให้พนกังานตอ้งปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัในการทาํงานอย่างเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย ์สุจริต อุตสาหะ หมัน่เพียร และมุ่ง

พฒันาประสิทธิภาพการทาํงานให้ดีย่ิงขึ้น มีทัศนคติท่ีดี ให้ความเคารพผูอ้าวุโสและ

ผูบ้งัคบับญัชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรมเส่ือม

เสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอนัเป็นความลบัท่ีได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ี มีความ
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สามคัคี เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั ปฏิบติังานโดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององคก์ร 

ตลอดจนใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(3) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับ

ปฏิบติัการ จึงไดมี้การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี อาํนาจดาํเนินการอย่างชดัเจนเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและมีสํานกัตรวจสอบภายในเพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบทานให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นให้เกิดประโยชนสู์งสุด และ

มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและขอ้มูล

สารสนเทศและการจดัเก็บดูแลทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ

ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดย

บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ี

บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัวางแผนในการใชผู้ต้รวจสอบบญัชีรายเดียวกนั เพ่ือความสะดวก

ในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงินและมีการกาํหนดให้มีการหมุนเวียน

ผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต.  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัมีการ

กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการดาํเนินงานได ้โดยฝ่าย

บริหารจะมีการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยจะมีการ

ประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการดาํเนินงาน วิเคราะห์

ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและมีการกาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของ

ปัจจยัความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้น  ๆ  อยา่งต่อเน่ืองและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

(4) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเ ส่ียง 

เ พ่ือทําหน้า ท่ี พิจารณาอนุมัติการบริหารความเ ส่ียงของบริษัทและรับท ร าบ 

การบริหารความเส่ียงของบริษทัย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจดัการความ

เ ส่ี ย ง ข อ ง บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย  โ ด ย มี ห น้ า ท่ี ร า ย ง า น ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค 

ดา้นความเส่ียงท่ีสําคญัและความคืบหนา้การดาํเนินการแกไ้ขต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

เป็นรายไตรมาส 

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัมีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามแนวทางนโยบายการบริหารงาน

บุคคล ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารอยูใ่นหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหาร – ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั 

(6) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ 

ผู ้ท่ี เก่ียวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยรายละเอียด 
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การฝึกอบรมอยู่ในหัวข้อนโยบายการพฒันาบุคลากร- การพฒันาขีดความสามารถในการ

ปฏิบติังาน  

(7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมี หน้ าท่ี รั บผิ ดชอบต่ องบการเ งิ นของบริ ษัท โดยได้มอบหมาย 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจดัทาํ

รายงานทางการเ งิ นอย่ างมี คุ ณภาพและถู กต้องตามมาตรฐานทางบัญชี ท่ี เ ป็ น 

ท่ียอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ  

โดยฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผูส้อบบัญชีประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อ

คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั 

รวมทั้ งสารสนเทศทางการเ งิ น (รายงานความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี  งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้ น 

ตามมาตรฐานการบัญชี รั บรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศท่ีสําคัญ ทั้ งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน  

และดาํเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและสมํ่าเสมอ 

 3. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 คณะ เพ่ือติดตามและกํากับดูแล 

การดําเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอซ่ึงประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการได้กําหนดหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง 

การจดัการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

รายนามกรรมการ 

การเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุมในปี 2563 
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ดร. ทนง  พิทยะ 8/8     

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ 8/8 16/16    

ดร.จอน วงศส์วรรค ์ 7/8  4/4   

นายณรงค ์ แสงสุริยะ 8/8   4/4  

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล 8/8  4/4 4/4 3/3 

นายชยัวฒัน์  อุทยัวรรณ์ 8/8 16/16    

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ 8/8  4/4  3/3 
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รายนามกรรมการ 

การเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุมในปี 2563 
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นายประเสริฐ  มริตตนะพร 8/8 16/16   3/3 

นายแวน ฮวง ดาว1 2/2     

นายเดวิด แวน ดาว 2 5/6     

ดร. สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 6/8 15/16    

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 8/8     

นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์ 8/8 16/16  4/4  

หมายเหตุ   :  1     นายแวน ฮวง ดาว พน้จากตาํแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

                     2     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563  มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายเดวิด แวน ดาว เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม  2563 แทนนายแวน ฮวง ดาว ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง 

 

(1) การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทักาํหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลกัประจาํปี

และจัดทาํเป็นแผนการจัดประชุมประจาํปีของบริษทัเพ่ือแจ้งให้กับกรรมการและ

ผูบ้ริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารเข้าร่วมการ

ประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั ซ่ึงตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทักาํหนดให้การประชุม

คณะกรรมการบริษทัจดัขึ้น 3 เดือนต่อคร้ัง รวมทั้งปีมากกว่า 6 คร้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมการ

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ

พิจารณาอนุมัติเร่ืองสําคญัต่าง  ๆ  ภายใต้ขอบเขตอาํนาจการพิจารณาอนุมัติของ

คณะกรรมการบริหารและตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึง

ตรวจสอบการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร  

บริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการบริษทัให้กบักรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลบั เพ่ือให้คณะกรรมการ 

มีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม  

ในปี 2563 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเร่ืองสําคญัต่าง   ๆ 

ทั้งส้ิน 8 คร้ังและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่มี 

ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเขา้ร่วมการประชุมและเป็นประธานในท่ีประชุม 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการพิจารณาวาระการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรรมการท่ีทราบว่า

ตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงมีรายช่ือตามหนงัสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
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ตามท่ีบริษทัไดน้าํส่งให้กบักรรมการและผูบ้ริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าท่ี

ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ดงักล่าว เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน  

โดยการประชุมในปี 2563 มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั  

ครบทั้งคณะเฉล่ียไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 95.83  ของจาํนวนการประชุมทั้งหมด  

นอกจากน้ี บริษัทมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับจํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่าในการประชุม

คณะกรรมการ กล่าวคือ ขณะท่ีคณะกรรมการลงมติในท่ีประชุมตอ้งมีกรรมการอยู่ใน 

ท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

และตอ้งประกอบไปดว้ยประธานกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เป็นตน้ 

   (2)  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานก่อนนาํเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมติั

เร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานภายใต้อาํนาจดาํเนินการตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการทั้งส้ิน 16 คร้ัง ซ่ึงในปีท่ีผ่านมากรรมการบริหาร

เขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมร้อยละ 98.75 ของการประชุมทั้งหมด  

ทั้งน้ี กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในการท่ีจะ 

ไม่เขา้ร่วมการประชุมในวาระท่ีตนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีส่วนไดเ้สีย

อยา่งเคร่งครัด 

สําหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ 

รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้รายงานคณะกรรมการชุดยอ่ย 

  5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุ ดย่อย ทั้ งแบบรายบุ คคลและแบบรายคณะอย่ างน้อยปี ละ 1 คร้ั ง  

ตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการไดน้าํแบบ

ประเ มิ นตนเองของกรรมการ ซ่ึ งจั ดทําโดยตลาดหลักทรั พย์มาใช้ ในการประเ มิ น 

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือเป็นกรอบในการตรวจสอบการ

ปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีกาํหนดไว ้  

โดยการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวขอ้หลกัใน

การประเมินครอบคลุม เร่ืองดงัต่อไปน้ี  
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1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ  

4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ  

5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

ทั้งน้ี ในปี 2563 ผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย

โดยมีคะแนนเตม็ในแต่ละหวัขอ้คือ 4 คะแนน รายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษัท/  

คณะกรรมการชุดย่อย 

ผลประเมินโดยรวมของ

คณะกรรมการ (ร้อยละ) 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของตนเอง (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษทั 3.89 3.88 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 3.94 - 

ในปี 2563 คะแนนประเมินเฉล่ียรวมสูงขึ้นกว่าปี 2562 โดยคะแนนภาพรวมอยูท่ี่ระดบัดี 

เพ่ือประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามท่ีคณะกรรมการบรรษทั 

ภิบาลและบริหารความเส่ียงเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทัสรุปและนาํเสนอผลการประเมิน 

ต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณารับทราบผลการประเมินและกาํหนด

แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพ่ือพฒันา ปรับปรุง 

ให้สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป 

  6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

   ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนโดย

สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ

คน โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหาร-ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

   ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่าย 

   และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั ทั้งน้ีรายละเอียดอยู่ในหวัขอ้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร-ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของ

บริษทั 

   ทั้งน้ี จาํนวนค่าตอบแทนผูบ้ริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ-ค่าตอบแทน

ผูบ้ริหาร 
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  7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

  (1) การอบรมสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการและผูบ้ริหาร

บริษทัอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหาร 

โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัทุกคนผา่นการอบรมหลกัสูตร Director Certification Program (“DCP”) หรือ 

Director Accreditation Program (“DAP”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) 

รวมถึงจดัส่งกรรมการเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่ง

ต่อเน่ือง ทั้งน้ี การอบรมสัมมนาปรากฏรายละเอียดอยู่ในหวัขอ้นโยบายการพฒันาบุคลากร-การ

พฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน 

  (2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ใหม่ เพ่ือให้กรรมการใหม่เขา้ใจ

ธุรกิจและการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสํานักกรรมการผูจ้ดัการจะ

ร่วมกบัฝ่ายบริหารจดัทาํเอกสารแนะนาํบริษทัซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลประวติัความเป็นมา คู่มือ

กรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อาํนาจหน้าท่ีของกรรมการ ผลการ

ดําเนินงานย้อนหลังและโครงการท่ีอยู่ในแผนการพัฒนา รวมถึงกําหนดการจัดประชุม

คณะกรรมการชุดต่าง  ๆ  และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรของ IOD เช่น 

หลกัสูตร DCP หรือ DAP เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร 

  8.  แผนการสืบทอดตาํแหน่ง  

บริษทัจดัให้มีการจดัทาํแนวปฏิบติัการสืบทอดตาํแหน่ง (“Succession Plan”) สําหรับตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและตาํแหน่งงานในสายงานหลกัเพ่ือการสรรหาบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพเขา้มาทดแทนและปฏิบติังานไดอ้ย่างราบร่ืนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และนโยบาย

ของบริษทั โดยมุ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองคก์รโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 

ศกัยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับ

บุคคลท่ีจะทดแทน (“Successor”) ในการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจาํเป็นตาม

ตาํแหน่งงาน เพ่ือสืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารในตาํแหน่งดงักล่าวไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้พ่ือให้การส่งมอบงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและต่อเน่ืองโดยในแต่ละปีจะ

กาํหนดให้มีการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดเพ่ือพฒันาบุคลากรท่ีมีผลการ

ปฏิบัติงานดีและมีศกัยภาพได้เติบโตในตาํแหน่งท่ีสูงขึ้นตามลาํดับขั้นของพนักงาน โดยมี

ขั้นตอนการกาํหนด และสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือก 

Successor ระดบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือก Successor ระดบั

รองกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งรอง
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กรรมการผูจ้ดัการต่อไป และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือก Successor ระดบัผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

สาํหรับการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในชั้นผูบ้ริหารระดบักลางลงมาบริษทัมีการวางระบบดา้นการ

บริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณาค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรมมีการกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การปฏิบติังานของบุคลากร มาตรฐานการ

ปฏิบติังานการพฒันาบุคลากร และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพ่ือติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงาน 

อย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งและกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5 คน เพ่ือทาํหน้าท่ีเป็น 

ผูก้าํหนดแนวทางและการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการ

และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวโดยมีรายละเอียดผู ้ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการบริหารตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีปรากฏ

รายละเอียดในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ–คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการ

กําหนดมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.        คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง

เก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและกาํหนด

นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ   

ของบริษัท การกําหนดหลักเกณฑ์ในการดํา เ นินธุร กิจ  เ พ่ือให้สอดคล้องกับ 

สภาพเศรษฐกิจเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั และ/หรือ  

ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั

ตามนโยบายท่ีกาํหนด  

2.        นาํเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปีของบริษัท การขยายกิจการ การกําหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพ่ือนาํเสนอ

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
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3.        ควบคุมดูแลการดาํเนินงาน และติดตามผล การดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตาม

นโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการ

บริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

4.   พิจารณาการเข้าทํารายการประเภทต่าง  ๆ  ตามระดับอํานาจดําเนินการ (“Table of 

Authority”) อาทิเช่น 

-   พิจารณาอนุมติัการใช้เงินเพ่ือการลงทุน การจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบัน 

 การเงินเพ่ือเปิดบญัชี กู้ยืม จาํนํา จาํนอง คํ้ าประกัน และการอ่ืนใดท่ีเป็นธุรกรรม 

 ตามปกติของบริษทัในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท หรือภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั 

-   กาํหนดโครงสร้างองคก์ร (Organization Chart)  

-   พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง/เลิกจ้าง และกาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 

ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ  

5.        พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาํเนินงานท่ีเป็น

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทัซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป ในวงเงินแต่ละ

รายการไม่เกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมัติในหลกัการไวแ้ล้ว ทั้งน้ี ภายใต้

บงัคบัของหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

รวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการ

ไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

6.        พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ 

เงินปันผลประจาํปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณากลัน่กรอง

นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป แลว้แต่กรณี 

7.        พิจารณาอนุมติัเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย  

8.        มอบอาํนาจให้กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือ บุคคลอ่ืนใด คนเดียวหรือ

หลายคนรวมกนั ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารโดยอยู่ภายใต้

การควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง

หรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนั้น  ๆ  ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะ

กรรมการบริหาร รวมถึงระบุขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและระยะเวลา (ถา้มี) ของผูรั้บมอบ

อาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้บุคคลท่ีไดรั้บ

มอบอาํนาจ มีอาํนาจพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีบุคคลดังกล่าวอาจมีความขดัแยง้ 
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 มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํขึ้น 

กับบริษัท เว้นแต่ เ ป็นการอนุมัติรายการ ท่ี เ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ ์

ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ หรือเป็นรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข

การคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงการเขา้ทาํรายการดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการตามท่ีกาํหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป 

ซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมกาํกับตลาดทุน และ/หรือ

ประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

9.        พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

เวน้แต่เป็นงานท่ีอยู่ภายใต้อาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนของบริษัทท่ีจะเป็นผู ้พิจารณากลั่นกรองเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

10.      พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกปี 

11.      ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ดาํรงตาํแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด โดยมีหนา้ท่ี

ตรวจสอบและควบคุมให้การดาํเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบั

ดูแลและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ พร้อมกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือกาํหนดหน้าท่ี ตลอดจนคุณสมบติั การแต่งตั้ง และวาระการดาํรงตาํแหน่งของ

กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการ

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัและเม่ือครบวาระดาํรงตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณา

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัซ่ึงมีรายละเอียดผูด้าํรง

ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ-คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีคณะกรรมการ

กําหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.     สอบทานให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยเพียงพอ 

2.     อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจาํปี 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 

3.     สอบทานให้บริษทัและบริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณา
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ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด 

ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.     อนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา

ติดตามประเด็นท่ีพบจากรายงานผลการตรวจสอบ   

5.         สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทาน 

ให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในนโยบายการควบคุม 

และกลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 

6.     พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ ง /เลิกจ้างและกําหนดค่าตอบแทนของบุคคลซ่ึงมี 

ความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ 

ผูส้อบบญัชี และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7.     พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  

ตลอดจนรายการไดม้า หรือจาํหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีบริษทัเข้าไปลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

8.     จัดทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท 

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย

ขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน

ของบริษทั  

8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

8.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎบตัร 

8.8 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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9.     ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบดว้ย 

10.     ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่า มีรายการ

หรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

ของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือดาํเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงประเภทรายการ 

หรือการกระทาํท่ีตอ้งรายงาน มีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 10.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ 

ต่อฐานะการเงินผลการดาํเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการ  

และผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไว้

ร่วมกนัหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการแกไ้ข

ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุอนัควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานส่ิงท่ี 

พบเห็นดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการแต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการ

ผู ้จัดการ) 1 คนรวมทั้ งส้ิน 3 คน เพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษทัและได้มีการบริหาร ติดตาม และ

จดัการดา้นความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระ

ดํารงตําแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดผู ้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ 

บริหารความเส่ียง กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นบรรษทัภิบาล 
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1.   กําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั

รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนาํเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้มีการปฏิบติั

ในทุกระดบัต่อไป 

2.  กํากับดูแลให้การดําเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของบริษทัให้สอดคลอ้งกบั ขอ้ 1. 

3.   ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติ 

หรือแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั

ของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ  และนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 

4.   ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกํากับดูแล 

กิจการท่ีดีของบริษทักบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นนาํ 

5.   ดูแลและส่งเสริมให้มีการดาํเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

ให้มีผลอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

6.   ให้ค ําแนะนําแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และคณะทํางานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

7.   รายงานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบอย่างสมํ่าเสมอ และ

ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคัญ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญจะต้องรายงาน 

ต่อคณะกรรมการทนัทีเพ่ือพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

8.        เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและในรายงาน

ประจาํปี โดยตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 

9.        แต่งตั้งคณะทาํงานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ดา้นบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงให้

คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจาํปีของบริษทัและบริษทัย่อยเพ่ือให้มัน่ใจว่า  

มีการระบุความเส่ียงครอบคลุมทั้ งปัจจัยภายในและภายนอก ท่ีส่งผลกระทบกับ 

การดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งพิจารณามาตรการจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี

บริษทัยอมรับได ้    

3. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จ โดยมุ่งเน้นเพ่ิมการให้

ความคาํนึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 
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4. พิจารณาความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษทัท่ีสอดคล้องกับธุรกิจของบริษทั เช่น ด้านการลงทุน  

ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ  

วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและ

เหมาะสมกบัสภาวะการดาํเนินธุรกิจ 

5. รายงานการปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียง และการดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียง 

ต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจาํ ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอยา่งมี

นยัสาํคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

6. แต่งตั้งคณะทาํงานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

1. กาํหนดนโยบายและกรอบการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมถึงใหค้าํแนะนาํ

แก่คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารในเร่ืองการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพ่ือให้สอดคลอ้ง

กบัแนวปฏิบติัสากล แผนการดาํเนินงาน และกลยทุธ์ในระยะส้ันและระยะยาวของบริษทั 

2. กาํหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในระยะส้ัน และระยะยาว รวมถึง

พิจารณาประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัของธุรกิจ (Materiality) ตามแนวทางการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานสากล  

3. กาํกบัดูแล และสนับสนุนงานดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมใน

การดาํเนินโครงการต่าง  ๆ  ภายใตก้รอบการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ภายในและภายนอกบริษทัและบริษทัในเครือ ผ่านการทาํงานของฝ่ายบริหารความยัง่ยืน

องคก์ร และคณะทาํงานดา้นความยัง่ยืนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร 

4. รายงานผลการปฏิบติังานดา้นความยัง่ยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือทราบอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

(4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน เพ่ือทาํหน้าท่ี

นําเสนอบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีในตาํแหน่งกรรมการผู ้จัดการและ

กรรมการ รวมทั้งนาํเสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาอนุมติั และนาํเสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

กลัน่กรองและนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

และเม่ือครบวาระดาํรงตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้กตามมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
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ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน      

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นสรรหา 

1.   พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ดา้นทกัษะวิชาชีพ และความเช่ียวชาญ 

โดย ไม่จาํกดัเพศ ตลอดจนความเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือกรรมการ 

ชุดย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการเพ่ือนําช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือนําเสนอต่อคณะกรรมการ 

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

2.   พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและนําเสนอ 

ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

3.   แต่งตั้งคณะทาํงานไดต้ามท่ีเห็นสมควรและปฏิบติัภารกิจอ่ืน ๆ  ตามท่ีบริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ี การสรรหาบุคคลตามขอ้ 1. และขอ้ 2. ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาและการแต่งตั้ง

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

ดา้นกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การกําหนดค่าตอบแทนและ 

การปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้

สอดคล้องกับผลการดาํเนินงานของบริษทัและอตัราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น  

โดยนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ในการกาํหนดค่าตอบแทนและ 

การปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการและนาํเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. แต่งตั้งคณะทาํงานไดต้ามท่ีเห็นสมควรและปฏิบติัภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษทัมอบหมาย 

 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษทัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทาํหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระหรือในกรณีอ่ืน ๆ รวมทั้งเปิด

โอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็น

กรรมการดังกล่าวอีกทางหน่ึง ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ 
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ประสบการณ์การทาํงาน และภาพรวมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัว่าทกัษะของกรรมการ

ทางด้านใดท่ียงัขาดอยู่ โดยจัดทาํเป็น Board Skill Matrix ซ่ึงช่วยทาํให้การสรรหากรรมการ 

มีความสอดคล้องกับทิศทางการดาํเนินธุรกิจและเป็นไปตามนโยบาย รวมถึงกลยุทธ์ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประเมินความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)  

สรุปไดด้งัน้ี  

หลักเกณฑ์ 
จํานวน

กรรมการ 

อายุ 

35 - 50 ปี 4 

51 - 60 ปี 1 

มากกว่า 60 ปี 7 

เพศ 
ชาย 11 

หญิง 1 

จริยธรรม ความเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม 12 

ความรู้

ความสามารถและ

ประสบการณ์

ทํางาน 

ความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน 5 

ความรู้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ 8 

ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจพลงังาน 3 

ความรู้ดา้นวิศวกรรม 8 

ความรู้ดา้นการบริหารจดัการและบริหารธุกิจ 4 

ความรู้เก่ียวกบัการตลาด และการส่ือสารการตลาด 3 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 4 

ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ 3 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 5 

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสม

ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 ทั้ งในด้านคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ทาํงานและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณากลัน่กรองเห็นชอบเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

แลว้แต่กรณี 

การแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เป็นรายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑก์ารลงมติตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้น 

2. ผูถื้อหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
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3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้ นได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่   

ทั้งน้ีโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ ง 

ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  

ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ือให้ไดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ง

ในคร้ังนั้น 

ทั้ ง น้ีบริษัทจะนําเสนอข้อมูลกรรมการท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการต่อผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วย ประวติั

การศึกษา ประวติัการทาํงาน การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน ๆ รวมถึงจาํนวนคร้ัง 

ท่ีเขา้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษทั เพ่ือประกอบการพิจารณาให้กบัผูถื้อหุ้น 

กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ     

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ตามกฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ีย ังเหลืออยู่  โดยกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่จะอยู ่

ในตาํแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีออกไป 

บริษทัคาํนึงถึงสิทธิ ความสําคญั การมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้นรายย่อยและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น

อย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้น 

ส่วนน้อยท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระ  

รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัผ่านระบบขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 ธนัวาคมของแต่ละปี 

9.3.3 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการและกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงระบุให้คณะกรรมการ 

มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามการเป็นกรรมการ

อิสระตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบบัท่ีไดมี้การแกไ้ข ตลอดจนขอ้บงัคบัของบริษทั

ท่ีว่าดว้ยคุณสมบติัของคณะกรรมการเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ

จาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคดัเลือกเพ่ือแต่งตั้ง

เป็นกรรมการอิสระของบริษทัจะคาํนึงถึงขอ้กาํหนดทางกฎหมาย   

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษทั 

กบักรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนให้ดา้นความรับผิดชอบ
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ระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกับการบริหารงานประจําด้วยมุ่งหมายให้มี 

การถ่วงดุลอาํนาจการดาํเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

9.3.4 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้สนอกรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระผูมี้คุณสมบัติ

เหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการพร้อมทั้ง

กาํหนดค่าตอบแทน โดยอา้งอิงจากอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการทุกปี 

เพ่ือประกอบการเสนอกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

สําหรับการสรรหาผูบ้ริหารในตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ ัดการ กรรมการผูจ้ ัดการจะเป็นผูเ้สนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผูบ้ริหารในระดบัตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการลงไป 

อยูใ่นอาํนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผูจ้ดัการ 

 9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เพ่ือให้บริษัทในฐานะท่ีเป็นบริษัท Holding Company มีการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายและ

หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานกาํกบัดูแล ตลอดจนสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ของตลาดหลกัทรัพย ์และให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการจึงไดก้าํหนด

นโยบายและระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารกาํกบัและควบคุมบริษทัยอ่ย โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

9.4.1 การกําหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

บริษทัไดจ้ดัทาํ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และนโยบายควบคุมและกลไกกาํกบัดูแลกิจการ 

ท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีกาํกบัดูแลให้มีการกาํกบัดูแลกิจการ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกาํกบัดูแลต่าง ๆ  เช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัซ่ึงเป็นบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัและเพ่ือให้การกาํกบัดูแลบริษทัย่อยสามารถนาํไปปฏิบติั

ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น บริษทัจึงไดก้าํหนดให้บริษทัย่อยท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนจดัทาํกฎ

บตัรคณะกรรมการบริษทัย่อย (“Subsidiaries’ Charters”) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง Subsidiaries’ 

Charter จะมีสาระสําคญัสอดคลอ้งกบั Control Policy โดยกาํหนดให้บริษทัยอ่ยต่าง ๆ  ยอมรับ

หลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดขึ้นและนาํไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคบับริษทัย่อยนั้น ๆ  ซ่ึงนโยบาย

ดงักล่าวมีสาระสาํคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การจัดส่งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทท่ีเข้าลงทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูค้ดัเลือกบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยนั้น ๆ  

บริษทัจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเคร่ืองมือ 

ในการควบคุมและกาํหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนไดอ้ยา่ง
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สมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั ซ่ึงเป็นตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑ์อ่ืนใด 

ท่ีเก่ียวขอ้ง และมัน่ใจไดว่้านโยบายและกฎบตัรดงักล่าวจะเป็นกลไกนาํไปสู่การมีระบบ

บริหารจัดการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 

อนัจะทาํให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(2) การกําหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทักาํหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

โดยผูแ้ทนจากบริษทัให้สอดคลอ้งกบัการนโยบายของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของบริษทั 

 (3) การควบคุมและกําหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน  

บริษัทกําหนดให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมต้องแจ้งการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

และรายการได้มาจาํหน่ายไปท่ีมีนัยสําคญั ตลอดจนรายการอ่ืนท่ีเข้าข่ายเป็นรายการ 

ท่ีมีนัยสําคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทัย่อยให้บริษทัทราบโดยก่อนเข้าทาํรายการ

ดงักล่าวบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจากบริษทัก่อนเขา้ทาํ

รายการ เพ่ือให้บริษทัสามารถควบคุมและกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเขา้ศึกษาความเป็นไปได้

ในโครงการใหม่ บริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งนาํเสนอแผนการลงทุน กาํหนดเวลา 

การพฒันาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน 

เพ่ือให้บริษทัสามารถประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนการใชเ้งินและติดตาม

ความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีนัยสําคญัอาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนา

โครงการไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

(4) การควบคุมด้านการเงิน 

 บริษทักาํหนดให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ท่ีนาํส่งผลการดาํเนินงานรายเดือน และ

งบการเงินฉบบัผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูล

ประกอบการจัดทํางบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท 

พร้อมยินยอมให้บริษทัใช้ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือประกอบการจัดทาํงบการเงินรวมหรือ

รายงานผลประกอบการของบริษทั รวมถึงมีหน้าท่ีจดัทาํประมาณการผลการดาํเนินงาน

และสรุปเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนกบัการดาํเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส 

รวมถึงติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษทั พร้อมรายงาน

ประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนัยสําคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบหรือไดรั้บการร้องขอจาก

บริษทัให้ดาํเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 ทั้ งน้ีบริษัทกําหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี (“auditor rotation”)  

ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 9 การกาํกบัดูแลกิจการ 
 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 143 

 

(5) การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 กรรมการและผู ้บ ริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้า ท่ีด้วยความรับผิดชอบ  

ความระมัดระวงัและความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ  

มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั บริษทัยอ่ยนั้น ๆ รวมถึงมีหน้าท่ี

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกนั 

ของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีนัยสําคัญให้แก่ 

บริษทัทราบโดยครบถว้น ถูกตอ้งและภายในกาํหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษทักาํหนด  

  9.4.2 สาระสําคัญของนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแล

กิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้

1. นโยบายการควบคุมดา้นการบริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษัทได้แต่งตั้ งและส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจซ่ึงผา่นการพิจารณาและแต่งตั้งโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือ 

ผู ้มีอ ํานาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ของบริษทั โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1.1 ขอบเขต อาํนาจหน้าท่ี ของคณะกรรมการบริษทัย่อยเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการ

บริษทัย่อยและนโยบายการควบคุมและกลไกการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั โดยใน

การพิจารณาเร่ืองท่ีสําคญัโดยผูแ้ทนของบริษทั ได้แก่ การพิจารณาเข้าทาํรายการท่ี 

เก่ียวโยงกนั การพิจารณาเขา้ทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ี

อยูน่อกเหนืองบประมาณประจาํปี หรือรายการท่ีไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเม่ือ

เข้าทาํรายการแล้วมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยสําคญัตอ้ง

ได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  

เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัเขา้ทาํรายการ   

1.2 ผูแ้ทนของบริษทัจะตอ้งใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย 

และบริษัทร่วมในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบันโยบายการดาํเนินงานของบริษทั 

1.3 กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นอนัจะเป็น

ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้ งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อย 

ไม่ว่าในทอดใด ๆ   ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัย่อยนั้น 

หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทั

ย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

ของบริษทัย่อยนั้น หรือการดาํเนินการอ่ืนใดอนัเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น 

ของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ   ลดลงร้อยละ 10 
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ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น

ของบริษทั ทั้ งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง 

เหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัย่อยการเขา้ทาํ

รายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัย่อย หรือ การเลิกกิจการของ

บริษัทย่อย เม่ือคาํนวณขนาดของกิจการบริษทัย่อยท่ีเลิกนั้นเปรียบเทียบกับ 

ขนาดของบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศการไดม้าจาํหน่ายไปแลว้

อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

1.4 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของ กรรมการ 

และผูบ้ริหารดังกล่าวมีหน้าท่ีแจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึง

ความสัมพันธ์และการทาํธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด 

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อให้เกิด 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของ

บริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวให้แก่บริษทัทราบ 

1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัย่อย

และบริษทัร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว

ใช้ข้อมูลภายในของบริษทัและของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจาก 

การกระทาํตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใดท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสําคญั 

ต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เ พ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู ้อ่ืน  

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. นโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เพ่ือให้บริษทัสามารถควบคุมนโยบายดา้นการเงินของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดอ้ย่างแทจ้ริง  

บริษัทจึงได้กําหนดกลไกการกํากับดูแลด้านการเ งินของบริษัทย่อยและบริษัท ร่ วม 

ผา่นนโยบายและกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนําส่งผลการดําเนินงานรายเดือนและงบการเงิน 

ฉบับผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทํา 

งบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให ้

บริ ษัทใช้ข้อมู ลดังกล่ าวเ พ่ื อประกอบการจัดทํางบการเ งิ นรวมหรื อราย ง าน 

ผลประกอบการของบริษทัประจาํไตรมาสหรือประจาํปีแลว้แต่กรณี 

2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดทํางบประมาณการผลการดําเนินงานและ 

สรุปเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึง

ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและ 

บริษทัร่วมมีหนา้ท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัสําคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ 

หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัให้ดาํเนินการตรวจสอบและรายงาน 
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2.3 บริษทัย่อยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู ้ประกอบการรายอ่ืน ๆ  ต่อบริษัทผ่านรายงาน 

ผลการดาํเนินงานประจําเดือนและบริษทัมีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเข้าช้ีแจงหรือนําส่ง

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าว ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดทนัที

และบริษทัย่อยตอ้งนาํส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานให้กบับริษทัเม่ือ

ไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2563 

บริษทั และบริษทัยอ่ยไดว่้าจา้งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2563

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

 9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) รวมเป็นจาํนวนเงิน 3,655,000.00 บาท ประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั จาํนวน 1,035,000.00 บาท และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ

บริษทัยอ่ย จาํนวน 2,620,000.00 บาท  

 9.5.2 ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) รวมเป็นจาํนวนเงิน 981,809.00 บาท  

9.6 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

  9.6.1 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมีนโยบายการใชข้อ้มูลภายในท่ีเคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

โดยตระหนักถึงความสําคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

ทุกภาคส่วนอยา่งเท่าเทียม บริษทัไดมี้การดูแลการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี ดงัน้ี 

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยขอ้มูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดระดบัชั้นความลบัของขอ้มูลภายในท่ีจะตอ้งป้องกนัไม่ให้ร่ัวไหลออกสู่

บุคคลภายนอกตามความสาํคญัและการใชข้อ้มูลภายในของบุคลากรบริษทัตอ้งอยูภ่ายใน 

กรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น สําหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ   ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชน

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั้นดว้ย  

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลท่ี

จาํเป็นต่อการตดัสินใจและมีความชดัเจนเพียงพอเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น

และนกัลงทุนทัว่ไป 

ทั้งน้ี บริษทัมีหน่วยงานกลางทาํหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุน

สัมพนัธ์ และบริษทักาํหนดให้การร่ัวไหลของขอ้มูลเป็นหน่ึงในปัจจยัความเส่ียงของ
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บริษทัท่ีบรรจุไวใ้นแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัให้มีมาตรการ

ป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหลอยา่งรัดกุมดว้ย 

2. แนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมีมาตรการกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการและ

ผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยท์ุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยต์่อ

สํานักงาน ก.ล.ต. ทันทีท่ีมีการทาํรายการ เพ่ือดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ขั้นตอนการ

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กําหนด

นโยบายและแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลางดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่

น้อยกว่า 1 เดือน เพ่ือป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกนั

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

ทั้งน้ีบริษทัแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินแลว้ 1 วนัของทุกไตรมาส โดยจดัส่ง

เป็นอีเมลเ์พ่ือความสะดวกรวดเร็วท่ีกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบไดอ้ยา่ง

แน่นอน 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรการรักษาความลบัและการใช้ขอ้มูลภายในและมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

ตลอดจนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

9.6.2 รายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู ้บริหารต้องจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ์

ของกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกิน

กว่าร้อยละ 30 ของกรรมการและผูบ้ริหารนั้น ๆ  ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยบ์ริษทัต่อ

บริษทั เพ่ือดาํเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑ์แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ีแกไ้ข มาตรา 59 ประกอบกบัประกาศสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สจ.38/2561 เร่ืองการจัดทาํรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้าํแผน 

และผูบ้ริหารแผน  ทั้งน้ี ในปี 2563 กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือหลกัทรัพยบ์ริษทัรวมถึง

การเปล่ียนแปลงการถือครองให้บริษทัทราบ ซ่ึงไดด้าํเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยต์าม

หลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปล่ียนแปลงการถือครองให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัรับทราบอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาสดว้ย โดยท่ีผ่านมาตั้งแต่บริษทัดาํรงสถานะ

เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์การถือครองและเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทั

โดยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลท่ีถือหุ้น

เกินกว่าร้อยละ 30 รายละเอียด ดงัน้ี 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 

สถานะ 

การถือครอง 

จาํนวนหุ้น  

ณ ตน้ปี (หุ้น) 

จาํนวนหุ้น 

ณ ส้ินปี (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ดร. ทนง  พิทยะ 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

- - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร ซ้ือ - 3,000,000 0.037 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  ซ้ือ 2,000,000 2,000,000 0.025 

ดร. จอน  วงศส์วรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ ซ้ือ 
- 400,000 0.004 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

นายณรงค ์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล - - - - 

 และบริหารความเส่ียง     

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล 

 

ประธานกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

ซ้ือ / 

เพิ่มทุนตามสัดส่วน 

2,680 2,680 0.0000 

 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์ กรรมการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายเดวิด แวน ดาว 1 กรรมการ - - - - 

(นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 )  ขาย 214,824,730 1 201,039,300 2.473 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์

 

กรรมการ  

และกรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ซ้ือ 125,000 170,000 0.002 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นางมณัทนา  เอ้ือกิจขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 

สถานะ 

การถือครอง 

จาํนวนหุ้น  

ณ ตน้ปี (หุ้น) 

จาํนวนหุ้น 

ณ ส้ินปี (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 

นายธิติพฒัน์  นานานุกูล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายเจษฎิน  สุวรรณบุบผา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

นายราเจช รัซดาล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

นางสาวเพญ็พีรยา ความเพียร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

หมายเหต ุ 1 การถือครองหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

9.6.3 การกระทาํผิดดา้นการทุจริตหรือจริยธรรม 

 ในรอบปี 2563 ไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารกระทาํผิดดา้นการทุจริตหรือจริยธรรม รวมทั้ง ไม่มี

กรณีท่ีกรรมการลาออกจากตาํแหน่งเน่ืองจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยบริษัทจัดให้มีการรายงานสรุปผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจต่อ

คณะกรรมการชุดยอ่ยและคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขไม่ให้เกิดการกระทาํความผิดซํ้า 

 สําหรับปี 2563 บริษทัเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 ตลอดจนเอกสารท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะตามหลกัการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ (CG Principle) อย่างครบถ้วน รวมทั้งคณะกรรมการได้

พิจารณาและทบทวนนโยบายของบริษทั แผนการดาํเนินงาน ภารกิจ วิสัยทศัน์ และกลยทุธ์ของบริษทัและบริษทั

ย่อย เพ่ือให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

สอดคลอ้งกบัหลกั CG Code ตามแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2563  ไดพิ้จารณาอนุมติัการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิ

บาลและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี กาํหนดให้มีการทบทวนเป็นประจาํอยา่งน้อย

ปีละ 1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 นอกจากน้ี ไดพิ้จารณาอนุมติัจรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ประกอบดว้ย 

จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัและบริษทัใน

เครือ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนในบริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายดว้ยความยัง่ยืน 

โดยไดเ้ผยแพร่จรรยาบรรณดงักล่าวผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560  

แลว้เป็นส่วนใหญ่ เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1. กาํหนดระยเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี 

2. การกาํหนดสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50  

เน่ืองจากบริษัทเช่ือมั่นว่าคณะกรรมการของบริษัทเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ของกรรมการในการดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเขา้ใจการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษัทได้ดีย่ิงขึ้น ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการให้คาํแนะนําต่อการดําเนินธุรกิจได้อย่างดี และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2563  หนา้ท่ี 150 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมบนแนวทางแห่งความย่ังยืน 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือหลกัการสร้าง

สมดุลระหว่างการดาํเนินงานอนัมีประสิทธิภาพบนหลกัธรรมาภิบาล การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการสานสัมพนัธ์อยา่งย ัง่ยืน

กบัชุมชนท่ีอยูแ่วดลอ้มโรงไฟฟ้า กิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัและบริษทัในเครือ จึงดาํเนินการ

เพ่ือความยัง่ยืนท่ีครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ

อีเอสจี (ESG) ดว้ยความมุ่งมัน่ทุ่มเทกบัการมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ลดผลกระทบจากการดาํเนินกิจการของ

บริษทั รวมถึงการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า ควบคู่กบัการพฒันาสังคม ชุมชนโดยรอบให้อยูร่่วมกนัอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนให้

การสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) 

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั อนัไดแ้ก่ 

 
 

เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นท่ีจะสนับสนุนให้ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุน    

 มีสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 

เป้าหมายท่ี 4 การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป้าหมายท่ี 7 พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมการมีพลงังานสะอาดท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้และมีความเช่ือถือไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

ทนัสมยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   

เป้าหมายท่ี 8 การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

บริษทัและบริษทัในเครือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุมและยัง่ยืน กอปรกบัสร้าง

การจา้งงานสาํหรับทั้งชายและหญิง รวมถึงแรงงานทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าต่อทุกสังคมท่ีบริษทัและบริษทัในเครือเขา้ไปลงทุน 

เป้าหมายท่ี 9 โครงสร้างพืน้ฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 

บริษทัและบริษทัในเครือสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการพฒันา

อุตสาหกรรม ท่ีครอบคลุมและยัง่ยืน และส่งเสริมนวตักรรม 

เป้าหมายท่ี 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน 

บริษัทและบริษทัในเครือมีจุดยืนท่ีจะช่วยทําให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานมีความครอบคลุม ปลอดภัย พร้อมรับความ

เปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  
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เป้าหมายท่ี 12 แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน 

บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะรับรองแผนการผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยืน โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการน้ี ได้

กาํหนดเป็นนโยบายการบริหารจดัการความอยา่งย ัง่ยืน ของบริษทัและบริษทัในเครือ ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศท่ีดาํเนินงาน และเคารพแนวปฏิบติัในระดบัสากล 

2. กาํกบัดูแลกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และมีจริยธรรมท่ีดี โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็น

หลกั  

3. คาํนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการ

ดาํเนินงานเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจ 

4. สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกบันโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยืนของกลุ่มซีเค พาวเวอร์ ให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ตลอดจนส่งเสริมการนาํแนวปฏิบติัอย่างย ัง่ยืนไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือลดผลกระทบจากการดาํเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

(Value Chain)  

5. นํานวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ รักษาส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

ประโยชน์ท่ีย ัง่ยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

6. ยึดหลกัการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ในการมีจิตสํานึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ดา้นทางธุรกิจพลงังานสะอาดของกลุ่มซีเค พาวเวอร์เพ่ือมีส่วนร่วมใน

การยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน อนัจะนาํไปสู่ความยัง่ยืนของส่วนรวม 

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานกลุ่มซีเค พาวเวอร์ทุกคนมีหน้าท่ีสนับสนุน ผลกัดนั และปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบั

นโยบายและกรอบการบริหารจดัการความยัง่ยืนท่ีกาํหนด 

เป้าหมายท่ี 13 การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัการอยา่งเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบท่ี

เกิดขึ้น 

เป้าหมายท่ี 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะเสริมความแขง็แกร่งให้แก่กลไกการดาํเนินงานและหุ้นส่วนความร่วมมือระดบัโลก เพ่ือ

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

นอกจากน้ี หน่วยงานดา้นการบริหารความยัง่ยืนองคก์ร ยงัคงดาํเนินการจดักิจกรรมและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมและความยัง่ยืนภายในองคก์รและสู่สาธารณชนอย่างต่อเน่ือง ภายใตเ้ป้าประสงคใ์นการบริหารความ

ยัง่ยืนขององคก์รท่ีกาํหนดไว ้3 ดา้นหลกั ดงัน้ี 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม  
  

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2563  หนา้ท่ี 152 

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมความยัง่ยืนทางธุรกิจของบริษทัและ

บริษทัในเครือ ผา่นการขยายการลงทุนใน

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานสะอาดสู่

ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  เพ่ือร่วม

สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานให้แก่ภูมิภาค

และ เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดี และเป็นธรรม

แก่ผูถ้ือหุ้น 

รับผิดชอบในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

สังคม ชุมชน ตลอดจนผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 

 

มุ่งมัน่ต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีและ

นวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในการ

ดาํเนินธุรกิจเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มและการดาํเนินงานอนัมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

บริษทัยงัไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานดา้นความยัง่ยืน (CKPower Sustainability Working Team) ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมี

คุณสมบติัหลากหลายภายในองค์กรจากทุกสายงาน คณะทาํงานชุดน้ี ทาํหน้าท่ีรับผิดชอบในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ แนว

ทางการดาํเนินงาน ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพ แผนงาน เคร่ืองมือเพ่ือความยัง่ยืน และแนวทางช่วยในการปฏิบติังานเพ่ือช่วย

ผลกัดนัรวมถึงตรวจติดตามการดาํเนินงานให้คาํแนะแนวในการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ตลอดจนรายงาน

ผลการดาํเนินงานเพ่ือให้มัน่ใจว่า การดาํเนินงานดา้นความยัง่ยืนนั้น ไดส้อดผสานไปกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และ

บริษทัในเครือ รวมทั้งมีการพฒันาท่ีต่อเน่ือง และมีการส่ือสารท่ีชดัเจน คณะทาํงานชุดน้ีมีกาํหนดการประชุมไตรมาสละ

หน่ึงคร้ัง พร้อมรายงานผลการดาํเนินงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และ

คณะกรรมการบริษทัให้รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลผา่นรายงานประจาํปีและรายงานความยัง่ยืน เพ่ือให้

เกิดการกาํกบัดูแลการบริหารธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลกับรรษทัภิบาล ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี, การจดัการและบริหารความเส่ียง และการเปิดเผยขอ้มูลและการรายงาน 

 

นอกจากน้ีในปี 2563 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก United Nation Global Compact หรือ UNGC ซ่ึงเป็นกรอบความร่วมมือ

การพฒันาความยัง่ยืนแห่งสหประชาชาติ โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจตามหลกัสากล 10 ประการ 
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ประเด็นความย่ังยืนท่ีสําคัญและกรอบการดําเนินงาน 

 

1. การบริหารจัดการความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อมและผลการดําเนนิงานในปี 2563 

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีบริษัทมุ่งมั่นจะเป็นผู ้นําในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ทั้ งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  

ผา่นกลยทุธ์นโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดประเภทต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสถียรภาพและ

ความมัน่คงทางดา้นพลงังานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ ทุกโครงการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน ลว้นเป็นโรงไฟฟ้าท่ีดูแลใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลงังานหมุนเวียน 

ท่ีสร้างมลภาวะน้อยท่ีสุด และใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุน 

ในโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ และโรงไฟฟ้าระบบพลงังานความร้อนร่วม เป็นตน้ บริษทัยงัไดมี้การ

ลงทุนและเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนระดบัสากล ตลอดจนควบคุมให้ทุกโรงไฟฟ้าของบริษทัปฏิบติัตาม

กฎหมายและข้อกําหนดด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟ้ืนฟู

สภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน 

นอกจากน้ี บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม จึงกาํหนด

มาตรการป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าโดยทุกโรงไฟฟ้าไดมี้การ

กาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมทั้งจดัส่งพนักงานเขา้รับการอบรมในเร่ืองดงักล่าวเป็นประจาํ 

พร้อมนาํระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001: 2018 มาใชใ้นการ

บริหารจดัการทั้งกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบาํรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธุรกิจ โดย

ปี 2563 บริษทัไม่ไดรั้บรายงานการเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีทาํให้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน และหรือส่ิงแวดลอ้ม

โดยรอบโรงไฟฟ้า  
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บริษทัและบริษทัในเครือไดด้าํเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยสรุป ดงัน้ี 

 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

 
บริษทัไดจ้ดัทาํชุดยูนิฟอร์ม สําหรับพนกังานในกลุ่ม CKPower  โดยนาํนวตักรรมผา้อนุรักษโ์ลก “Cool Mode” ท่ีองคก์าร

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมมือกับสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยผา้ Cool Mode นั้นตอบโจทยใ์นเร่ือง  

“Responsible Production & Consumption” และ “Climate Action”  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ี บริษัทยงั

ไดรั้บมอบเกียรติบตัรจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ในฐานะท่ีเป็นองค์กรลดโลกร้อน ดว้ยการผลิตและใช้เส้ือผา้ 

Cool Mode อีกดว้ย 

 

บริษทั ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากัด 

 

โรงไฟฟ้าพลังนํ้า ไซยะบุรี โรงไฟฟ้าท่ีขับเคล่ือนด้วยธรรมชาติ   

 

“โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี” ภายใตก้ารบริหารจดัการของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั 

ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) เป็นโรงไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดใหญ่แห่งแรกบนแม่นํ้าโขงตอนล่าง และเป็นโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า

ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน สปป.ลาว ไดถู้กกาํหนดอยูใ่นแผนยทุธศาสตร์ การพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานของ สปป. ลาว ตั้งแต่ปี 2016 

ถึงปี 2020 และยงัเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกท่ีไดมี้การศึกษาตามแผนแม่บทของคณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขง (Mekong River 
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Commission: MRC) โดยกลุ่มประเทศลุ่มนํ้ าโขงตอนล่าง ประกอบดว้ย ไทย สปป.ลาว กมัพูชา และเวียดนาม มีขอ้ตกลง

และจุดมุ่งหมายในการบริหารจดัการรวมถึงการใชป้ระโยชน์ในลุ่มนํ้าร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน แผนงานแม่บทโครงการตา่ง ๆ ใน

ลุ่มนํ้ าโขงและแม่นํ้ าสาขาไดรั้บการศึกษาตามกรอบและวิธีการท่ีกาํหนดโดย MRC อยา่งเขม้งวด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ

ขา้มพรมแดนต่อประเทศสมาชิก มีรายละเอียดครอบคลุมถึงแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการ

ออกแบบโรงไฟฟ้าบนแม่นํ้าโขงสายหลกัอีกดว้ย    

 

กว่าร้อยละ 75 ของไฟฟ้าท่ีใช้ในประเทศไทย ผลิตจากกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงประเภททรัพยากรท่ีใช้แลว้หมดไป 

ในขณะท่ีไฟฟ้าพลงันํ้ า อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี เป็นพลงังานหมุนเวียน ปราศจากการใช้เช้ือเพลิง อาศยัความ

ต่างระดบัของนํ้ าและการไหลของนํ้ าเท่านั้น จึงไม่มีความร้อนเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และสามารถลดก๊าซเรือน

กระจกไดป้ระมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อหน่วยไฟฟ้า (kWh) เม่ือเทียบแลว้ โรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี ผลิตไฟฟ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 7,600 

ลา้นหน่วยไฟฟ้าต่อปี มีความสามารถในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึ้ง 3.8 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงเท่ากบัการดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ จากป่าไมป้ระมาณ 2.1 ลา้นไร่ในทุก ๆ ปีของการผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ าจากไซยะบุรี (ขอ้มูลอา้งอิงจาก: 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบนัปลูกป่า ปตท.) 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไชยะบุรี ไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวตัต ์

เป็นโรงไฟฟ้าแบบฝายทดนํ้า (Run-of- River) เป็นตน้แบบความยัง่ยืนทุกดา้นให้กบัโรงไฟฟ้าโครงการอ่ืนในลุ่มนํ้าโขง จาก

การไดรั้บการออกแบบทางวิศวกรรมและควบคุมคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญระดบัสากล ผ่านการพิจารณาความสอดคลอ้งกบั

แนวทางการพัฒนาโครงการในแม่นํ้ าโขงสายหลักจากคณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขง ผ่านขั้นตอนการบอกกล่าวและ

ปรึกษาหารือล่วงหน้าและทาํประชาพิจารณ์ในประเทศสมาชิกตามขอ้ตกลง (The 1995 Mekong Agreement) เพ่ือรวบรวม

ขอ้เสนอแนะ พิจารณาความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญระดบัโลกท่ีแต่งตั้งโดยรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว นอกจากน้ียงัตอ้งผ่าน

การพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน (Peer Review) โดยผูเ้ช่ียวชาญจาก สปป.ลาว อีกดว้ย  
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นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี ยงัมุ่งมัน่ศึกษาและพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร

จดัการตะกอน (Sediment Management) เพ่ือให้ตะกอนขนาดใหญ่และขนาดเล็กในแม่นํ้ าโขงสามารถผา่นกงัหันนํ้ าผลิต

ไฟฟ้าออกไปยงัทา้ยนํ้ าไดโ้ดยสะดวก  มีการศึกษาเพ่ืออนุรักษท์รัพยากรปลาแม่นํ้ าโขงโดยเฉพาะ ออกแบบระบบทางปลา

ผ่านแบบผสม (Multi-System Fish Passing Facilities) เพ่ือปลาทุกสายพนัธ์ุในแม่นํ้ าโขง ทั้งการอพยพลงทา้ยนํ้ าและการ

อพยพขึ้นเหนือนํ้า ระบบนํ้าล่อปลามีทั้งการใชน้ํ้าไหลตามธรรมชาติและเคร่ืองสูบนํ้ าทาํงานเสริมกนั การศึกษาและติดตาม

การอพยพของปลา โดยการใชก้ลอ้งตรวจวดัดว้ยคล่ืนเสียงใตน้ํ้าสามมิติ (3D Hydroacoustic Cameras, DIDSON and ARIS) 

และการสุ่มจับท่ีสถานีตรวจวดัปลา การศึกษาประเมินประสิทธิภาพของปลาผ่านร่วมกับ Charles Sturt University และ

สถาบนัวิจยัการเกษตร ประเทศออสเตรเลีย ศูนยค์น้ควา้การประมง สถาบนัคน้ควา้กสิกรรมและป่าไมแ้ห่งชาติ สปป.ลาว 

(Living Aquatic Resources Research of Lao: LARReC) และมห าวิท ยาลัยแห่ งชาติลาว (National University of Lao: 

NUOL)โดยฝังชิพท่ีตวัปลา (Passive Integrated Transponder: PIT Tag System ) เพ่ือติดตามความเคล่ือนไหวและพฤติกรรม

การอพยพของปลาบริเวณโรงไฟฟ้า และพบว่าปลามากกว่า 80 สายพนัธ์ุสามารถอพยพผา่นไปดา้นเหนือนํ้าไดโ้ดยปลอดภยั   

 

  

 

 

พร้อมนาํหลกัวิศวกรรมศาสตร์สากลมาออกแบบระบบช่องทางเดินเรือ (Navigation Lock) ช่วยให้การเดินทางคมนาคม 

ขนส่ง และท่องเท่ียว ทั้งเรือขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทาํไดอ้ย่างสะดวก ปลอดภยั มีประสิทธิภาพตลอดปี  อีกทั้งมีการนาํ

เทคโนโลยีระดบัโลกมาใชใ้นปี พ.ศ. 2564 อาทิเช่น เคร่ืองตรวจวดัสัณฐานลาํนํ้ า (Automated Bathymetric Drone) ใชก้าร

สะทอ้นคล่ืนเสียงตรวจสอบความลึกของทอ้งนํ้ าหน้าโรงไฟฟ้าเพ่ือติดตามความเปล่ียนแปลงของทอ้งนํ้ า และเคร่ืองวดั

ปริมาณความเขม้ขน้ของตะกอน (Sediment Concentration Monitoring Equipment) ติดตั้งแบบถาวรบริเวณหน้าและทา้ย

โรงไฟฟ้า เพ่ือทาํการเก็บขอ้มูลและศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  ในดา้นความปลอดภยั โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี ออกแบบก่อสร้าง

ตามมาตรฐานความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวระดับสูงสุด (Plant Safety) ท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการเขื่อนใหญ่โลก 

(International Commission on Large Dam: ICOLD)   
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ทั้งน้ี การดาํเนินงานตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง ภายหลงัส้ินสุดการก่อสร้าง และภายหลงัการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

อยา่งเป็นทางการ ทีมวิศวกรส่ิงแวดลอ้มของบริษทัยงัคงติดตามขอ้มูลของแม่นํ้าโขง ทุ่มเทงบประมาณเพ่ือมุ่งเนน้การศึกษา

และพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง  ทั้งส่วนท่ีอยู่เหนือโรงไฟฟ้า ไล่ไปสู่ทา้ยนํ้ าของโรงไฟฟ้าเพ่ือเปรียบเทียบการ

ระบายตะกอนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า โรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี ให้ความสาํคญักบัการผลิตไฟฟ้าอย่างย ัง่ยืนโดยมี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

 

2. การบริหารจัดการความย่ังยืนด้านสังคมและผลการดําเนินงานในปี 2563 

บริษทัร่วมพฒันาชุมชนและสังคมมาโดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์รภาคธุรกิจไทย ดาํเนินธุรกิจดว้ยสาํนึกรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งย ัง่ยืนจึงอยูค่วบคู่ไปกบัการพฒันาองคก์รให้แขง็แกร่ง 

เติบโตอย่างย ัง่ยืน เพ่ือมีส่วนร่วมพฒันาประเทศให้เจริญรุดหน้า นอกจากการคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมไดรั้บผ่านการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัแลว้ บริษทัยงัคาํนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรม

สําหรับชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุน เพ่ือให้เกิดการพฒันาของชุมชนใกลเ้คียง และปลูกฝังจิตสํานึก

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะของพนักงาน เพ่ือเป็นการสานสัมพนัธ์ท่ีเข้มแข็งย่ิงขึ้นกับชุมชน

โดยรอบโรงไฟฟ้า ในปี 2563 บริษทัจึงจดักิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือสานสัมพนัธ์แบบยัง่ยืน ยกระดบัคุณภาพชีวิตให้กบัชาวบา้น

บริเวณรอบโรงไฟฟ้าในเครือ  และยงัไดด้าํเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยยึดหลกัการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม (Good Corporate 

Citizenship) ในการมีจิตสํานึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจ

พลงังานสะอาดของกลุ่มซีเค พาวเวอร์ เพ่ือมีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน อนัจะนาํไปสู่ความยัง่ยืนของ

ส่วนรวม ผา่นกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม  
  

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2563  หนา้ท่ี 158 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19  

บริษัทเล็งเห็นความสําคญัและความจาํเป็นในการช่วยยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยเร็วท่ีสุด และขอส่งกาํลงัใจให้แก่เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข แพทย ์พยาบาล ของไทยและ สปป. ลาว ทุกท่าน โดยบริษทัได้

ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทั้งรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้ผ่านพน้วิกฤติคร้ังน้ีไปดว้ยกนั ผ่านการ

สนบัสนุนดงัน้ี  

 

• บริษัทมอบเงิน จํานวน 2,000,000 บาท เพ่ือสมทบ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)” ในการ

ช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย ์รวมถึงจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และส่ิงของจาํเป็นในการรักษาผูป่้วยโควิด-19  

 

• บริษทัมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ จาํนวน 1,000,000 บาท  เพ่ือสนับสนุนการรับมือและหยุดย ั้งการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกบัสนับสนุนอาหารกล่องจาํนวน 3,000 กล่อง ให้แก่ 

ทีมแพทยแ์ละพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 

 

• ใน สปป.ลาว บริษทัมอบเงินจาํนวน 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว ผ่านสถานเอกอคัรราชทูตไทย 

ณ เวียงจนัทน์ เพ่ือแสดงไมตรีจิตและความห่วงใยท่ีกลุ่มบริษทัให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว เพ่ือใชย้บัย ั้งการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
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• บริษทัไดม้อบถุงปันนํ้ าใจ จาํนวน 400 ถุง ภายใตกิ้จกรรม “พลงัใจท่ีไม่ส้ินสุด” ให้กบั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก

ไทย (อบต. โคกไทย) จ.นครราชสีมา ซ่ึงถุงปันนํ้ าใจบรรจุยารักษาโรค หน้ากากอนามยัชนิดผา้  เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ี

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั มอบให้แก่ผูท่ี้ไม่มีรายได ้ประกอบดว้ย ผูสู้งอายุ ผูพิ้การจาํนวนประชากรประมาณ 

1,000 คน ท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงโรงไฟฟ้า พลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารของ

บริษทัฯ  

 

 
 

• บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  สร้างความร่วมมือกบั บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) บริษทัเคมีภณัฑ์ชั้นนาํ

ระดบัโลก ในกิจกรรม “แยกขวด ช่วยหมอ”โดยให้พนักงานภายในกลุ่มบริษทัฯ ร่วมกนันําขวด PET มาบริจาค โดย

เปล่ียนขวด PET ใช้งานแล้วเป็นเส้นใยรีไซเคิลสําหรับผลิตชุด PPE แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมอบให้กับ

โรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือปกป้องบุคลากรทางการแพทยใ์นขณะปฏิบติัหน้าท่ีรับมือกบัการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ทั้งน้ีมียอดรวมขวดท่ีมาบริจาคทั้งหมด 73 กิโลกรัม สามารถนาํไปผลิตชุด PPE ไดถึ้ง 190 ชุด  
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กิจกรรมปันนํ้าใจช่วยเหลือชาวบ้าน ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

บริษทัไดม้อบถุงปันนํ้ าใจ โดยมีผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั และบริษทัในเครือลงพ้ืนท่ีเพ่ือมอบถุงปันนํ้ าใจจาํนวน 

500 ถุง ให้กบัชาวบา้น ต.โคกไทย อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา ซ่ึงเป็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั  

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัท่ีผา่นมา และผา้ห่มเพ่ือรับมือกบัภยัหนาว  

    

 

โครงการ “ขวด...แลก...สุข” 

 

บริษทัมอบขวดพลาสติก (PET) ท่ีพนักงานในกลุ่มได้รวบรวมผ่านโครงการ “ขวด...แลก...สุข”  ให้แก่ วดัจากแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการจดัการขยะชุมชนอยา่งครบวงจร จดัตั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การจดัการขยะ 

รวมถึงการพฒันาช่องทางการผลิตสินคา้ท่ีเพ่ิมมูลค่าจากการรีไซเคิล เป็นจาํนวนรวม 18,700 ขวด คิดเป็นนํ้ าหนกั 348 

กิโลกรัม เพ่ือนาํเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลเพ่ือผลิตผา้ไตรจีวร โดยสามารถนาํไปผลิตเป็นผา้ไตรจีวรไดท้ั้งส้ิน 1,390 ชุด 

ช่วยสร้างรายไดส้ร้างอาชีพให้แก่ชาวบา้นในชุมชน นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมการคดัแยก และการแปรรูปขยะให้เกิด

มูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มในอนาคตอีกดว้ย 
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โครงการสนับสนุนคอมพวิเตอร์เพ่ือการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร 

 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบับริษทัในเครือ  นาํอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บริจาคให้กบัโรงเรียนวชิรมกุฎ 

(ปริยติัสามญั) วดัมกุฏกษตัริยาราม ซ่ึงเป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรมแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือสนบัสนุนการศึกษา 

ไดพ้ฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีเพ่ือปูรากฐานให้การศึกษาแก่พระภิกษ-ุสามเณร เพ่ือสร้างบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

ท่ีมีความรู้ความสามารถทันต่อวิทยาการทางโลกท่ีรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยสามารถนาํเอาหลกัธรรมทางศาสนา 

ไปประยกุตใ์ห้เขา้ถึงประชาชนอยา่งชาญฉลาดต่อไป 

 

 

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด 

โครงการรณรงค์กําจัดยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก เฮือนเคียงโฮงไฟฟ้าไซยะบุรี 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ 

มีสุขอนามยัท่ีดี และมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัโรคระบาดรวมทั้งเพ่ือเป็นการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จึงจดั “โครงการรณรงค์

กาํจดัยุงลาย ตา้นภยัไขเ้ลือดออก เฮือนเคียงโฮงไฟฟ้าไซยะบุรี” ร่วมกบั สาธารณสุขเมืองนาน และสุขศาลาบา้นเนิน

สว่าง แขวงหลวงพระบาง เข้าดาํเนินการฉีดพ่นกาํจดัยุงลาย และจดักิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนท้องถ่ิน ในการ 

เฝ้าระวงั ป้องกนัการเกิดยงุลาย ให้สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดรั้บในสภาพแวดลอ้มจริง รวมถึงลดอตัราการป่วยและ

การตายจากโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยกิจกรรมจดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 26 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน  2563 

ท่ีผา่นมา 
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โดยสรุปผลภายหลงัการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวพบว่า จาํนวนผูป่้วยดว้ยไขเ้ลือดออก และอตัราการตายดว้ยสาเหตุของ

ไขเ้ลือดออก ลดลงเป็น 0 ราย ค่าดัชนีลูกนํ้ ายุงลายลดลงจากร้อยละ 6.9 เหลือ ร้อยละ 2.5 และมีประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมไดรั้บความรู้ในเร่ืองการป้องกนัและอนัตรายจากไขเ้ลือดออกจาํนวน 200 คน  

      

   บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด 

  

โครงการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลให้กับชุมชน 

บริษทัไดส้นบัสนุนการขดุเจาะบ่อนํ้ าบาดาลให้กบัชุมชน เพ่ือช่วยเหลือการขาดแคลนนํ้ าในการใชอุ้ปโภคบริโภคและใชใ้น

การเกษตรของชาวบา้น ในหน้าแลง้ จาํนวน 3 จุด ไดแ้ก่  โรงเรียนประถมบา้นม่วงสุมแขวงไซสมบูน โรงเรียนมธัยมตน้

บ้านนํ้ าพาวและวัดบ้านนํ้ าพาว แขวงเวียงจันทน์  สปป .ลาว รวมทั้ งทําการปรับปรุงท่ีทําการ ปกส. บ้านโพนพะ 

 ซ่ึงเปรียบเสมือนโรงพกัชุมชนของชาวบ้าน และยงัดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง  

เพ่ือส่งเสริมพฒันาทางการศึกษาและเพ่ิมโอกาสในการศึกษา โดยมีวิศวกรซ่ึงเป็นบุคลากรของบริษทัลงสํารวจพ้ืนท่ี

โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ เพ่ือวางแผนพฒันาอาคารเรียน ห้องสุขา และระบบนํ้ าด่ืม ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ 

แขวงไซสมบูน โรงเรียนใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ห่างออกไปเพียง 25 กิโลเมตร และตรงกบัความตอ้งการกบัทางชุมชน

และโรงเรียน คาดว่าจะดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายในกลางปี 2564  
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โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโพนพะ โรงไฟฟ้าพลังนํ้า นํ้างึม2 

  

บริษทัจดัโครงการซ่อมแซมถนนบา้นโพนพะ โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 โดยดาํเนินการซ่อมแซมถนนหลกัของชุมชน 

ท่ีชาํรุด พร้อมดาํเนินการบาํเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน ด้วยการเก็บขยะสองขา้งทาง และตัดหญ้าตามตลอดเส้นทาง 

ระยะทางรวมประมาณ 25 กิโลเมตร เพ่ือให้ชุมชนมีทศันียภาพท่ีสวยงาม และสร้างการตระหนกัและให้ความสําคญัในการ

รักษาความสะอาดบา้นเมือง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถ่ินฐานของตนเอง  

 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 

กิจกรรมปล่อยปลา 

 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ร่วมกบัการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

จัดกิจกรรมปล่อยปลา  เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์นํ้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย ัง่ยืน  พร้อมมอบ

ทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา เล้ียงอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา  เพ่ือ

สนบัสนุนการศึกษา วางรากฐานการสร้างเยาวชนของชาติ และเพ่ือเป็นกาํลงัใจและสร้างโอกาสดา้นการศึกษาท่ีดีในอนาคต

ให้กบัเยาวชน รวมทั้งเพ่ือเป็นการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอีกดว้ย 
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

  

โครงการห่ิงห้อยปี 5 

โครงการห่ิงห้อยไดถู้กจดัขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 ซ่ึงถือเป็น กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคม โดย กลุ่มบริษทั ซีเค 

พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ โดย “โครงการห่ิงห้อย” น้ี จดัตั้งขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและ

แกไ้ขปัญหาความขาดแคลนให้แก่ชุมชนพ้ืนท่ีห่างไกล และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ไปลงทุนอยา่งย ัง่ยืน ทั้ง

ในประเทศไทย และท่ี สปป.ลาว ซ่ึงเป็นท่ีมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่  ในปี 2563 ไดด้าํเนินกิจกรรมภายใตแ้นวคิด “การพฒันาชุมชน

โดยรอบโรงไฟฟ้าอยา่งย ัง่ยืน”  

บริษทัไดร่้วมกบับริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั และบริษทัในเครือ ซ่ึงทางโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น

นั้นมีแผนพฒันาชุมชนโดยรอบทั้ง 9 ตาํบลในทุก ๆ ปี เพ่ือช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ เป็นโอกาสดีท่ีคร้ัง

น้ีไดร่้วมกนัเขา้ไปให้การสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ แก่ โรงเรียนวดักุฎีประสิทธ์ิ ต.ลาํไทร อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงอยู่

ในรัศมีรอบ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ไม่เกิน 5 กิโลเมตร เพ่ือส่งเสริมพฒันาทางการศึกษาและเป็นการเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนดงักล่าว โดยกิจกรรมท่ีดาํเนินการ ประกอบดว้ย กิจกรรม ปรับปรุง

พฒันาพ้ืนท่ีภูมิทศัน์รอบสวนหย่อม เสาธง และสนามเด็กเล่น  กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทศัน์สวนวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมดา้น

การศึกษาและการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรม เทพ้ืนสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กเล็ก แทนพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงเส่ือมสภาพการ 

ใช้งาน กิจกรรม ทาสีสนามเด็กเล่น เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการเด็ก  กิจกรรม ทาสีอาคารเรียน จาํนวน 2 อาคาร กิจกรรม 

ซ่อมแซมปรับปรุงระเบียงและทางเดิน กิจกรรม ปรับปรุงศาลาหลงัเดิมให้เป็นศาลาอเนกประสงคเ์พ่ือเป็นพ้ืนท่ีสําหรับ 

ใชน้ั่งอ่านหนงัสือ พร้อมมอบหนังสือเสริมพฒันาการภาษาองักฤษสําหรับเด็กประถม อีกทั้งยงั สนับสนุนทุนการศึกษา  

รวมไปถึงการ มอบชุดอุปกรณ์การกีฬาให้กบัเด็กนกัเรียนอีกดว้ย  

 

นอกจากน้ี ทางผูบ้ริหารและพนักงาน  ยงัได้ร่วมกันมอบชุดโต๊ะและเก้าอ้ีสําหรับเด็กอนุบาล ท่ีทําขึ้ นจากกระดาษ

หนังสือพิมพ์ จํานวน 5 ชุด ซ่ึง “โครงการห่ิงห้อย” ได้นําพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทํา Paper Marche จากกระดาษ

หนงัสือพิมพเ์ก่าและส่งมอบเพ่ือให้เด็กเขา้ถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก และยงัเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการรีไซเคิล ทั้งน้ี 

กิจกรรมเหล่าน้ีไดด้าํเนินการเสร็จส้ิน และมีการส่งมอบให้กบัทางโรงเรียนไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา 

  

กิจกรรมท่ีดาํเนินการในปี 2563 น้ี ส่ิงท่ีเหมือนปีท่ีผ่าน ๆ มาคือ เหล่าพนักงานจิตอาสาของบริษทัท่ีมีความรู้ความชาํนาญ

ทางดา้นต่าง ๆ เขา้มาช่วยดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างย ัง่ยืน และส่ิงท่ีพิเศษและแตกต่างมากกว่าปีท่ีผ่าน ๆ มา นั่นก็คือ  

ในปีน้ีได้จัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบ Design Thinking CAWTA (เข้าท่า) แบบ Outward ท่ีเป็นการดึงเอาค่านิยมองค์กร 

ท่ีสําคญัทั้ง 5 ประการมาสอดแทรกตลอดทั้งกิจกรรม กล่าวคือ COACHING AND LEARNING สอนกนัเหมือนพ่ีน้อง, 

ACCOUNTABILITY ทาํให้ดีท่ีสุดและรับผิดชอบในส่ิงท่ีตามมา, WORK ETHICS ถูกตอ้งมาก่อนถูกใจ, TEAMWORK 

รวมพลงั 1+1 ตอ้งไดม้ากกว่า 2 และ ADAPTABILITY เปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิง โดยเร่ิมตั้งแต่การร่วมกันออกแบบการ
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ปรับปรุงภูมิทศัน์ ซ่ึงทกุคนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมสามารถคิดนอกกรอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพ่ือสร้างสรรคใ์ห้เกิดกิจกรรม CSR ตาม

ความฝัน และระหว่างทาํกิจกรรมนั้นพนักงานทุกคนยงัได้นําค่านิยมองค์กรมาปรับใช้ เพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมคร้ังน้ี 

ให้สาํเร็จลุล่วง ดว้ยการมองเห็นเป้าหมายเดียวกนั ทาํใหเ้กิดการร่วมแรงร่วมใจกนั ส่งผลให้กิจกรรมปีน้ีประสบความสาํเร็จ

สมบูรณ์ตามท่ีมุ่งหวงัไว ้

 

   
 

 
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   

บริษทัมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเป็นลูกคา้

หลกั และมีภาคประชาชนเป็นลูกคา้โดยออ้ม บริษทัและบริษทัในเครือจึงตระหนกัดีถึงความสาํคญัในการรับผิดชอบต่อ

ผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนเป็นหลกั ดว้ยการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด

และบริหารจดัการโรงไฟฟ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าไดต้ามสัญญา  ท่ีผา่นมาโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

ไซยะบุรี ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จและเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยอ์ยา่งเป็นทางการ ซ่ึงบริษทั ผา่นการทดสอบจ่ายไฟเขา้สู่ระบบ

ของ กฟผ. ดว้ยมาตรฐานท่ีเขม้งวด ทั้งการทดสอบสมรรถนะการเดินเคร่ืองแยกเป็นแต่ละเคร่ือง (Individual Test) และ

ทดสอบเดินเคร่ืองพร้อมกนัเป็นชุด (Joint Test) เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรีสามารถทาํหนา้ท่ีเป็นโรงไฟฟ้าหลกั ท่ีมีเสถียรภาพสูงสามารถรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ

ประเทศทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงของแตล่ะวนั (Daily Peaking) รวมถึงสามารถทาํ

หนา้ท่ีรองรับสภาวะฉุกเฉินกรณีท่ีมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บริเวณขา้งเคียงเกิดขดัขอ้ง โดยกฟผ.ไดอ้อกหนงัสือรับรองความ

พร้อมของโรงไฟฟ้าให้แก่บริษทัก่อนกาํหนดเปิดการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) ตั้งแต่วนัท่ี 

29 ตุลาคม 2562 นอกจากน้ี การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรีไดด้าํเนินการก่อสร้างเสร็จตรงเวลาอีกดว้ย และท่ีสาํคญั

ท่ีสุดคือ จากเหตุการณ์แผน่ดินไหวในสปป. ลาว เม่ือคร้ังท่ีผา่นมาไดพิ้สูจนใ์หเ้ห็นถึงความแขง็แรงและปลอดภยั (Dam 

Safety) ของโครงสร้างโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษทัในภาวการณ์แผน่ดินไหวไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากโครงสร้างและอุปกรณ์

ทุกส่วนของทั้งโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี ไม่ไดรั้บผลกระทบหรือความเสียหายแตอ่ยา่งใด 

ยงัสามารถเดินเคร่ืองผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กบักฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวตามสัญญาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามปกติ  
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ผลประเมนิการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้า  

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน บริษัทจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจลูกค้า 2 คร้ังต่อปี คือในช่วงมกราคม ถึง 

มิถุนายน และในช่วงกรกฎาคม ถึง ธนัวาคม โดยประเมินลูกคา้รวม 12 ราย ในการประเมินคร้ังแรก บริษทัไดค้ะแนนเฉล่ีย

ท่ี 97.55 จาก 100 คะแนน สาํรวจความพึงพอใจลูกคา้คร้ังท่ี 2 บริษทัไดค้ะแนนเฉล่ียท่ี 99.46 สามารถผา่นเกณฑก์ารประเมิน

จากลูกคา้ทุกราย ทั้ง 2 คร้ัง 

โรงไฟฟ้าพลังนํ้า นํ้างึม 2  

บริษทัจดัให้มีการประเมินความพึงพอใจลูกคา้ ดว้ยเกณฑ์การประเมิน 4 มิติ ไดแ้ก่ ด้านคุณภาพ ด้านการติดต่อส่ือสาร  

ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ของโรงไฟฟ้า ในปี 2563 บริษทัไดค้ะแนนผลสรุปท่ี 100% ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นท่ีพึงพอใจมาก 

และไม่มีขอ้เสนอแนะใด ๆ สาํหรับการประเมินและแบบสอบถามในคร้ังน้ี  

การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษทัและบริษทัในเครือไดด้าํเนินธุรกิจดว้ยการคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ทุกภาคส่วนตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายกาํหนด อีกทั้งเคารพกฎหมายทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ

ค่านิยมต่างๆ โดยยึดมั่นต่อหลักการขององค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

ของบริษทั และบริษทัในเครือทุกคน ร่วมตระหนักถึงความสําคญั และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกดา้นตลอดจนสังคม 

ชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงสําหรับในการจา้งงานนั้น บริษทัไม่ไดปิ้ดกั้นการจา้งงาน

บุคคลพิการและยงัจา้งงานบุคลากรอายมุากกว่า 60 ปีบริบูรณ์อีกดว้ย เน่ืองจากเลง็เห็นถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ

ในงานเฉพาะดา้น และยงัตอ้งการสนับสนุนการกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aging Society) ของประเทศไทย 

เพ่ือให้ผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปี ยงัคงมีการจา้งงาน อน่ึง บริษทัมุ่งมัน่คงสนับสนุนให้พนักงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจาํหรือพนักงานรายวนั ใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย  

โดยสิทธิดงักล่าวจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น อนัรวมไปถึงการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือ จะตอ้ง

ดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวอ้ย่างถูกตอ้งและปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม เคารพและคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน  

ปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายแรงงานและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัในเครือ 

เปิดช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้พนกังานเสนอแนะ และร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน ซ่ึงพนักงานสามารถใช้เป็น

ช่องทางในการร้องเรียนหรือแจง้ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณ การกระทาํผิดกฎหมาย พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การประพฤติมิชอบของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากร

เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์ร  
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัให้ความสาํคญักบับุคลากรเสมอมา เพราะเช่ือว่าพลงัในการขบัเคล่ือนองคก์รให้ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายและ

เติบโตอย่างย ัง่ยืนไดใ้นอนาคต ตอ้งอาศยัการบริหารทรัพยากรบุคคลดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัในการจา้งงาน  

ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด ทั้งยงัไม่ใช้แรงงานบังคบัและไม่ใช้แรงงานเด็ก 

บริษทัจึงยึดในหลกักฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย 

พร้อมกบัมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบติังาน

ของพนักงานและพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทัประกอบดว้ย รวมถึงการจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

ให้แก่พนกังานในระดบัท่ีแข่งขนัไดก้บับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั อาทิ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล

และการตรวจสุขภาพประจาํปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ  และท่ีสําคญัไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน บริษัทยงัจัดให้มี

สภาพแวดลอ้มท่ีคาํนึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั้งการจดัสันทนาการให้แก่พนกังานอีกดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ลง็เห็นความสําคญัต่อการพฒันาบุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง และสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาส

เติบโตและกา้วหน้าในสายงานอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยก ผ่านการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นกบัการปฏิบติังาน รวมถึงการ

อบรมอ่ืน ๆ เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน โดยในปี 2563 บริษทัยงัคงมีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและ

พนกังานในรูปแบบดชันีช้ีวดัผลสําเร็จ (KPIs) เพ่ือให้ผลการประเมินมีความชดัเจน เป็นธรรม และสามารถนาํผลประเมิน

ดงักล่าวมาประกอบการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารและพนักงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการสนับสนุน 

ให้ผูบ้ริหารและพนกังานนาํหลกัการ Kaizen มาใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองผ่าน

กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นั้น บริษทัยงัคงส่งเสริมให้เกิดขึ้นทัว่ทั้งองคก์รตลอดทั้งปี  

นอกจากน้ี บริษัทได้รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้น 

ให้สามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานในชีวิตประจาํวนัพร้อมนาํหลกัการความยัง่ยืน และเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ร่วมดว้ย 

ความปลอดภัย ชีวอนามัย และการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ   

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่ือเป็นการสกดักั้นและป้องกนัการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพ่ือความปลอดภยัของพนกังานและผูป้ฏิบติังานภายในสํานกังานและ

พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม ซีเค พาวเวอร์ ทั้ งในประเทศไทย และในสปป.ลาว บริษัทได้มี 

แนวทางการรับมือกบัเหตุการณ์อย่างทนัท่วงที เพ่ือจดัการลดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย โดยไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานซ่ึงประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารและตวัแทนพนกังานจากทุกสายงาน เตรียมการรองรับและ

ตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งติดตามข่าวสารประเมินสถานการณ์
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อยา่งใกลชิ้ด พิจารณาวางแผนดาํเนินการอยา่งเหมาะสม และกาํหนดมาตรการป้องกนัเป็นไปตามมาตรฐานองคก์ารอนามยั

โลกและกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งคล่องตวั ทนัต่อสถานการณ์  

คณะทาํงานฯ ไดท้าํการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Assessment) เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงบริษทัในเครือฯ โดยให้ความสาํคญักบักิจกรรมหลกัในบริษทัอาทิเช่น 

การปรับเปล่ียนรูปแบบการรับ-จ่ายเช็คเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ การอนุมัติเอกสารทางอีเมล การส่ือสารทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน เช่น การแจง้เล่ือนกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี การ

แจง้มาตรการป้องกันต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าให้กบัผูท่ี้เก่ียวข้อง การประสานการจดัส่งใบแจ้งหน้ีและการส่งของสําหรับ

บริษทัคู่คา้และผูจ้ดัจาํหน่าย การจดัตั้งกลุ่มการส่ือสารภายในองคก์รผา่นแอพพลิเคชัน่ Line เพ่ือส่ือสารอย่างทนัท่วงที การ

นําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการประชุมโดยติดต่อผ่าน โปรแกรมการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงเข้ามาทดแทนการ

ประชุมแบบเผชิญหน้า และการจดัเตรียมอุปกรณ์ดา้นสารสนเทศเพ่ือรองรับการปฏิบติังานจากท่ีบา้น (Work From Home) 

รวมไปถึงการดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนักงาน อาทิ ตรวจวดัอุณหภูมิพนกังานและจดัวางแอลกอฮอล์

ทุกจุดทางเขา้ออกอาคาร สาํนกังานทุกชั้น รวมถึงท่ีโรงไฟฟ้าทุกแห่ง มีการทาํความสะอาดจุดสัมผสัร่วมต่าง ๆ รวมถึงการ

อบโอโซนเพ่ือฆ่าเช้ือในพ้ืนท่ีสํานักงานทั้งหมด และโรงไฟฟ้าทุกแห่งเป็นประจาํทุกสัปดาห์ จดัระเบียบให้มีการเวน้

ระยะห่างในการใชลิ้ฟท ์รวมไปถึงการจดัส่งพนกังานเพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สาํหรับมาตรการในพ้ืนท่ีทุกโรงไฟฟ้า ให้เขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าภายใตก้ารบริหารจดัการทุกแห่งของบริษทั เป็นเขตหวงห้าม

ขั้นสูงสุด และจาํกดัการเขา้ออกอยา่งเคร่งครัด ในขณะทาํงาน หากพนกังานมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส มีไข ้

ไอ คดัจมูก เจ็บคอ หายใจติดขดั เป็นหวดั ให้รีบพบแพทยใ์นประจาํโรงไฟฟ้าทนัที จาํกดัการเขา้-ออกของบุคคลภายนอก 

หากเป็นกรณีฉุกเฉินและจาํเป็นให้ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าเป็นผูพิ้จารณาเป็นกรณี ๆ แต่จะตอ้งผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์

ประจาํโรงไฟฟ้าก่อน และให้งดการรวมกลุ่มเพ่ือทาํกิจกรรมทุกประเภทภายในโรงไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด โดยบริษทัออก

ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัได้กาํหนดมาตรการเชิงรุก ซ่ึงอาจดูเขม้ขน้กว่าภาครัฐ เช่น มาตรการห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือการห้าม

เดินทางข้ามจังหวดัในประเทศไทย และสปป. ลาว ดังนั้ นการส่ือสารเพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงความรุนแรงและ

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัถึงแนวทางปฎิบติัต่าง ๆ ของบริษทั และพร้อมให้ความร่วมมือเพ่ือผ่าน

พน้วิกฤตในคร้ังน้ีไปดว้ยกนัได ้ซ่ึงส่งผลให้ยงัไม่พบผูติ้ดเช้ือในบริษทัแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี บริษทัยงัคงห่วงใยต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจาํโรงไฟฟ้าทุกแห่งทั้งในไทย และ สปป.ลาว โดยไดจ้ดัส่ง

เคร่ืองอุปโภคบริโภครวมทั้งอุปกรณ์ป้องกนั อาทิ หนา้กากอนามยั แอลกอฮอล ์ใหก้บัพนกังานทุกคนเพ่ือเป็นการสร้างขวญั

และกาํลงัใจให้พนกังานอีกดว้ย ซ่ึงจะเห็นว่าบริษทั ไดมี้มาตรการการบริหารจดัการในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบริษทัจะยงัคงปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัต่าง ๆ 
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ท่ีได้วางไวอ้ย่างต่อเน่ือง จนกว่าจะมีวคัซีนป้องกันท่ีใช้ได้อย่างแพร่หลาย พนักงานทุกคนต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

ปรับวิธีการทาํงาน เพ่ือเขา้สู่ชีวิตวิถีใหม่ในการทาํงาน (New Normal) 

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าไซยะบุรี  

ในปี 2563 เป็นปีแรกท่ีบริษัทได้เร่ิมดาํเนินการผลิตและขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยอ์ย่างเป็นทางการได้เต็มปี บริษัทจึงได้

ดาํเนินการดา้นความปลอดภยัท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดต่าง ๆ ทั้งกฎหมายสปป. ลาวและกฎหมายไทย เพ่ือให้พนกังานมี

ความตระหนักในเร่ืองมาตรการควบคุมและป้องกนัในการทาํงานอยู่เสมอ เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นและให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนความปลอดภยัอยา่งมืออาชีพ พนกังานเขา้ใหม่และผูรั้บเหมาทุกคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม

ดา้นความปลอดภยัก่อนเขา้ทาํงาน รวมไปถึงการฝึกอบรมความปลอดภยัดา้นต่าง ๆ เช่น การอบรมดบัเพลิง การอบรมปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้น รวมไปถึงการทบทวนการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการ

ควบคุมและป้องกนัก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน โดยไดน้ําวิธี Job Safety Environment Analysis (JSEA) มาประยุกต์ใช้กบัระบบ

ใบอนุญาตในการทาํงาน และกระบวนการทาํงานท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงไดมี้การส่ือสารให้พนกังานและผูรั้บเหมาท่ีเก่ียวขอ้ง

ทราบ เพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งน้ี ในปี 2563 จากรายงานสถิติดา้นความปลอดภยั

ของบริษทัพบว่าเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury, LTI) กบัพนกังานจาํนวน 1 ราย ทาํให้บริษทัมีความมุ่งมัน่

พฒันาการดาํเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั ให้เขม้ขน้ย่ิงขึ้นจากการเรียนรู้จากอุบัติเหตุท่ีเคยเกิดขึ้นอย่างเป็น

ระบบ เพ่ือติดตามและเฝ้าระวงัความสอดคลอ้งตามวิธีปฏิบติัท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยมีเป้าหมายให้อุบติัเหตเุป็นศูนยใ์นปีถดัไป 

 โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน  

ตามท่ีบริษทัไดต้ระหนกัและให้ความสาํคญัในการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัและการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัต่าง ๆ 

ทั้งในส่วนของพนกังานและผูรั้บเหมา ในปี 2563 ส่งผลให้สถิติดา้นความปลอดภยัของบริษทั ไม่มีรายงานการเกิดอุบติัเหตุ 

ถึงขั้นหยุดงานกบัพนกังานและผูรั้บเหมา บริษทัยงัคงดาํเนินการฝึกซ้อมแผนดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ การอบรมปฐม

พยาบาล การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เช่น สารเคมีร่ัวไหล หม้อนํ้ าระเบิด การอบรมความปลอดภยัในการทาํงาน

เก่ียวกบัไฟฟ้า และการจดักิจกรรมวนัความปลอดภยัควบคู่กบักิจกรรมกีฬาสีตา้นยาเสพติด เพ่ือให้พนกังานมีความตระหนกั

ในเร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานตลอดเวลา 

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย  

ในปี 2563 ไม่มีรายงานการเกิดอุบติัเหตุใด ๆ นอกจากนั้นบริษทัยงัไดด้าํเนินการอบรมฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ

หนีไฟ ประจาํปี และไดฝึ้กและทบทวนการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิง และวิธีการดบัเพลิง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัปฏิบติัตามกฎหมาย 

และหลกัมาตรฐานสากล                   
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 โรงไฟฟ้าพลังนํ้า นํ้างึม 2  

ในปี 2563 ตามท่ีบริษทัไดป้รับปรุงการทาํงานและจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั ทาํให้ไม่มีรายงานการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้น

หยดุงานเกิดขึ้น บริษทัยงัคงให้ความสําคญัในการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั โดยไดพ้ฒันาระบบใบขออนุญาตทาํงาน

แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Work Permit System) มาประยุกต์ใชใ้นงานซ่อมบาํรุงรักษาประจาํปีของโรงไฟฟ้า นอกจากนั้น ใน

ปีน้ีบริษทัยงัคงดาํเนินฝึกซ้อมแผนดบัเพลิงและอพยพหนีไฟประจาํปี อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการ

ทบทวนขั้นตอนการปฏิบติังาน รวมถึงมีการทบทวนมาตรการควบคุมป้องกนัและตอบโตภ้าวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นได ้

สถิติจาํนวนอุบติัเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Fatality) และ อุบติัเหตุถึงถึงขั้นหยดุงาน (LTI) ของบริษทัในเครือฯ 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อุบติัเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Fatality)  
• พนกังาน 0 0 0 

• ผูรั้บเหมา 0 0 0 

อุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน (LTI)  

• พนกังาน 0 1 1 

• ผูรั้บเหมา 0 1 0 

 

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  

 

ดว้ยความมุ่งมัน่สร้างสรรคแ์ละพฒันาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าตน้แบบแห่งแม่นํ้ าโขงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มสูงสุด โรงไฟฟ้า

พลงันํ้า ไซยะบุรี ไม่เพียงเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั นาํเสนอนวตักรรมการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าแบบ  

Run-of-River แห่งแรกในภูมิภาค   แต่บริษทัยงัมุ่งมัน่ในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และความสําเร็จในดา้นต่าง 

ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วนผ่านการเย่ียมชมโรงไฟฟ้า การบรรยายใหข้อ้มูลในการดาํเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้าง 

ระหว่างการก่อสร้าง     และภายหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพลงังานสะอาด 

พลงังานหมุนเวียน และนวตักรรมในการประหยดัพลงังานและการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า ซ่ึงมีความจาํเป็นต่อเสถียรภาพ

ดา้นพลงังานของประเทศในอนาคต อีกทั้งได้เขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมและ

เทคโนโลยีดา้นพลงังานต่าง ๆ โดยวิศวกรของบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ บริษทัมุ่งเน้นการพฒันาดา้นการศึกษา เพ่ือส่งเสริม

ความรู้ให้แก่เยาวชนรอบโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนสนบัสนุนเป้าหมายการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDG) ขอ้ท่ี 4 เร่ืองการศึกษาท่ีเท่าเทียม อย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากน้ีบริษทัยงัได้

ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือดาํเนินโครงการการเปล่ียนแปลงองค์กรหรือธุรกิจโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

เคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงให้ธุรกิจมีความพร้อมในโลกดิจิทลัมากขึ้น (Digital Transformation) ไดน้าํ SAP 
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S/4 HANA มาใชพ้ร้อมโซลูชัน่ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงาน และลดความซับซ้อนดา้นไอทีในองคก์ร รวม

ไปถึงการปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงานภายในองคก์ร สําหรับปรับปรุงกระบวนการทาํงานเดิมและเตรียมพร้อมเพ่ือการ

เติบโตในอนาคต ควบคู่กับการปรับกระบวนการทาํงานให้ทันสมัย ด้วยการใช้ Industry Framework ซ่ึงเป็นรูปแบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับกระบวนการทาํงานของธุรกิจ (Industry standard model for business processes) เพ่ือให้

บริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายของการทาํดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชัน่ไดต้ามแผนและตามงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้จนสามารถ

บรรลุผลของโครงการไดด้ว้ยคุณภาพท่ีสูง และสามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ยา่งราบร่ืน 

สําหรับในปี 2563 บริษทัไดมี้การคิดโครงการและนวตักรรม ทาํการศึกษา ปรับปรุง และทดลองเพ่ือหยดุการใชง้าน Gas 

Compressor ในช่วงเวลาท่ีตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตํ่าให้เหลือเพียง 1 เคร่ือง เน่ืองจากโดยปกติโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจน

เนอเรชั่น จะออกแบบให้ Gas Compressor เดินเคร่ือง 2 เคร่ืองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมแรงดันก๊าซก่อนเข้าห้องเผาไหม ้

ในเคร่ืองกงัหันก๊าซ ทั้งในช่วงเวลาท่ีตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงและในช่วงเวลาท่ีตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตํ่า ซ่ึงในช่วง 

ท่ีตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตํ่าน้ีเอง อตัราการใชก๊้าซในการผลิตไฟฟ้าตํ่าลงดว้ย ก๊าซท่ีอดัขึ้นมาจาก Gas Compressor เหลือ

จากการใชง้าน ทาํให้เกิดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าท่ีใชข้บั Gas Compressor  จึงเกิดการคิดคน้ของพนกังานท่ีจะช่วยลดการ

ใช้พลงังานไฟฟ้าในส่วนน้ีลง จากผลการทดลองและเดินเคร่ืองจริงปริมาณก๊าซจากการเดิน Gas Compressor 1 เคร่ือง 

เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงท่ีตอ้งการพลงังานไฟฟ้าตํ่า ทาํให้บริษทัลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในช่วงดาํเนินโครงการน้ี 

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธนัวาคมปี 2562 ไดป้ระมาณ 396,253 หน่วย และสามารลดค่าใชจ้่ายจากการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ในปี 2562 ไดป้ระมาณ 1 ลา้นบาท  ทั้งน้ีจากการคิดคน้นวตักรรมน้ี ทาํให้บริษทัไดรั้บรางวลั ASIAN POWER AWARDS 

2020 อีกด้วย นับว่าเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะทําให้พนักงานมีกําลังใจและมีแรงกระตุ้นท่ีจะคิดค้นโครงการและนวตักรรม 

ท่ีสามารถลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มในการดาํเนินกิจการของบริษทัต่อไป  

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัเช่ือมั่นว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละเป็นปัจจยัสาํคญัในการส่งเสริมความสําเร็จในภาพรวมของบริษทั ในฐานะท่ีเป็นองคกร์หน่ึงท่ีมี

ความรับผิดชอบตอ่สังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่าย บริษทัจึงไดยึ้ดถือและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีผา่นการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนักงาน โดยกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั (Corporate Governance Policy) ตามหลกัเกณฑ์การกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลอดจนให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับบริษทัจด

ทะเบียนตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี นโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมเร่ืองท่ีสําคญัตาม

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่า

เทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึง 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัดงักล่าวให้มีความเหมาะสมและ

เป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการปรับเปล่ียนอยา่งสมํ่าเสมอ  

ในการน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ดว้ยประสงคท่ี์จะส่ือสารเจตนารมณ์

การดาํเนินงานตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจและยึดถือปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง อนัจะทาํให้เกิดความเช่ือมัน่แก่

ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนขององคก์ร มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และบริษทัมีการเติบโต

ตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน     

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าท่ีตอ้งสร้างกลไกท่ีแน่ใจไดว่้าการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และตอ้งตระหนกัว่าการทุจริตคอร์รัปชนั  แมเ้พียงระดบับริษทัหรือบริษทัย่อยจะ

ส่งผลกระทบเสียหายต่อการดาํเนินงาน ความเช่ือมัน่ และภาพรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น บริษทัและบริษทัย่อย 

จึงเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสเป็นธรรม เพ่ือผลตอบแทนท่ีดี มัน่คง 

และเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้น และคาํนึงถึงประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอย่างแทจ้ริง บริษทัจึงไดก้าํหนดมาตรการ

ดาํเนินการเพ่ือต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั   ดงัน้ี 

1) การกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทได้ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน   และสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร 

ทุกระดบัของบริษทัและบริษทัย่อยมีจิตสํานึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั   จึงไดก้าํหนดนโยบายต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชนั  ผ่านทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไป

ลงทุน (Control Policy) รวมไปถึง แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ี

ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ กาํหนดให้บุคลาการของบริษทัและบริษทัในเครือถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง

ส่ือสารและบงัคบัใชน้โยบายดงักล่าวกบัพนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของ

บริษทั  

ในการน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั รายละเอียดอยู่ในหัวขอ้การ

กาํกบัดูแลกิจการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็นสากล และใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามหลกัธรรมาภิบาล  

2)  การใช้ข้อมูลภายใน การคํานึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย ตลอดจนหน้าท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดก้าํหนดนโยบายการ

เข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีและบุคลากรทุกหน่วยงาน 

รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย และเพ่ือกาํกบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัจึงไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) มีหน้าท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรกเม่ือไดรั้บการแต่งตั้ง โดยจะตอ้ง

รายงานต่อสํานกังานก.ล.ต. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือ ขายโอนหรือรับโอนภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอน

หลกัทรัพยด์งักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลภายใน

ดงักล่าวโดยกาํหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร

ความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลจาํนวนหุ้นท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร 

ถือครองไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย  

ทั้ งน้ี  บริษัทได้ดําเนินการท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ตามนโยบาย 

ท่ีกาํหนดไว ้โดยจดัให้มีการอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของบริษัท เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั   รวมทั้งให้บุคลากรของบริษทัสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยป้องกนั 

และตรวจสอบการทุจริตในองคก์ร  

3) การจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชนั   

บริษทัให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุก

กิจกรรมของบริษทั รวมถึงพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของตลาด

หลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”) ทั้ งน้ี บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เพ่ือดาํเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดบัหน่วยงานของทั้งบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือทบทวนและ

ตรวจสอบกระบวนการทาํงานและกาํหนดมาตรการจดัการกรณีตรวจพบขอ้พิรุธท่ีสุ่มเส่ียงเขา้ข่ายเป็นการทุจริต

หรือคอร์รัปชนั  ในบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกบริษทั เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือไดรั้บแจง้เบาะแส

หรือขอ้ควรสงสัย เพ่ือให้สามารถแน่ใจไดว่้าทุกขั้นตอนการดาํเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใส

ตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนอยา่งครบถว้น 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน ท่ีมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาจาํหน่ายไปให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมทั้งสอบทานให้บริษทัมีระบบการ

ควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมมาตรการลงโทษบุคลากรผูก้ระทาํ

ทุจริตคอร์รัปชนั  ตามลาํดบัขั้นตอน  

ทั้ งน้ี  บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลและควบคุมเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียง 

จากการทุจริต สรุปไดด้งัน้ี 

1. บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม

การดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีบริษทัจดัตั้งขึ้น เพ่ือสอบทาน
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ให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิด 

การทุจริตหรือคอร์รัปชนั  ในบริษทัและบริษทัยอ่ย  

2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (whistleblower) และรายงานต่อผู ้บริหารและ

คณะกรรมการบริษทั หรือไดรั้บแจง้เบาะแสหรือขอ้ควรสงสัย เพ่ือให้สามารถแน่ใจไดว่้าทุกขั้นตอน

การดาํเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนอยา่งครบถว้น 

3. จัดให้มีการไต่สวนเพ่ือหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วม         

กรณีพบว่ามีการกระทาํความผิดจริงจะนาํเสนอผลการตรวจสอบต่อตน้สังกดั สายงานทรัพยากรบุคคล 

และกรรมการผูจ้ ัดการ และดาํเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรได้แก่ การตักเตือนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร การเลิกจา้ง ตลอดจนการดาํเนินการทางกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งยติุธรรม 

 

4) การกาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสและมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส (Whistleblower) 

บริษทัเปิดช่องทางการร้องเรียนท่ีน่าเช่ือถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณ การกระทาํผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการกระทาํทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล

ในองคก์ร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนกังานและบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ  

ในปัจจบุนั บริษทัไดก้าํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสผา่น 3 ช่องทาง ดงัน้ี 

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

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

หรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี ir@ckpower.co.th 

3) แจง้ทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการคุม้ครองสาํหรับผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียน ในแนวปฏิบติัดา้นการมีส่วน

ร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเป็นมาตรการคุม้ครองในการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั และการจาํกดักลุ่มผู ้

รับทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น พร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั เพ่ือสร้างความมัน่ใจและ

ความรู้สึกปลอดภยัให้แก่ผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

 1)  ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือไม่ประสงคอ์อกนามหากการเปิดเผยนั้น

      จะทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใด ๆ 

  2)  บริษทัถือว่าขอ้มูลเป็นความลบัจะเปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็นแก่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ในการแกไ้ข

       ปัญหาและบรรเทาความเสียหายโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแสหรือ 

                                    ขอ้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

http://www.ckpower.co.th/th/ir
mailto:directors@ckpower.co.th
mailto:ir@ckpower.co.th
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  3)  กรณีท่ีผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไดรั้บความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิด ความเดือดร้อน

       เสียหาย ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษทักาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ี 

      เหมาะสมได ้

  4) ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและ

      เป็นธรรม 

  5) บริษทัจะเขา้แกไ้ขและบรรเทาความเสียหานท่ีเกิดขึ้น ภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์าง

     กฎหมาย โดยในปี 2563 ท่ีผา่นมาบริษทัไม่ไดรั้บแจง้เร่ืองร้องเรียนแต่อยา่งใด  

 

เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัต่อประเด็นการทุจริตคอร์รัปชนั ใน

ปี 2563 บริษัทยงัได้นํานโยบายแนวทางการงดรับและให้ของขวญัของบริษัทและ

บริษทัในเครือ มาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง และแจง้ไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มของบริษทั

ให้ไดรั้บทราบอย่างทั่วถึง รวมไปถึงผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของบริษทัอีกดว้ย  

เพ่ือตอกย ํ้าเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนในการบริหารจดัการภายในองค์กรดว้ยแนวคิด ความ

อดทนต่อการทจุริตเท่ากบัศูนยใ์นทุกกรณี   

5) การกาํหนดนโยบายป้องกนัการทุจริตจากภายนอกองคก์ร 

บริษทัส่ือสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานนาํนโยบายการกาํกบัดูแลไปใชก้บัการติดต่อประสานงานกบัคู่คา้และ

บุคคลภายนอก เพ่ือปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน   และผลกัดนัให้คู่คา้ หรือบุคคลภายนอกท่ีติดต่อกบับริษทั

และบริษทัย่อยปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  ของบริษทัอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน  อย่างเป็นรูปธรรม โดยกาํหนดมาตรการลงโทษทางวินยักบัพนกังานท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํทุจริตคอร์รัปชนั  อย่างเขม้งวดและยกเลิกการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้หรือบุคคลภายนอก

ดงักล่าวอยา่งเด็ดขาด 

6) การกาํหนดความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั  ในแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

บริษทักาํหนดให้การทจุริตคอร์รัปชนั  เป็นหน่ึงในปัจจยัความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั

เพ่ือใหทุ้กหน่วยงานตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทจุริต รวมถึงเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

ขั้นตอนการดาํเนินงาน โดยคณะทาํงานการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินความ

เส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัทุกไตรมาส และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล

และบริหารความเส่ียงเพ่ือพิจารณา รวมถึงนาํเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจและควรเฝ้าระวงัติดตามอยา่งใกลชิ้ด หาก

ตรวจพบความเปล่ียนแปลงหรือขอ้ควรพิจารณาท่ีมีนยัสาํคญั คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง

จะนาํเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเส่ียงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

 

การประเมินรายช่ือหุ้นย่ังยืน ปี 2563 (THSI)   

ในปี 2563 เป็นอีกปีท่ีเป็นความภาคภูมิใจของซีเค พาวเวอร์ โดยบริษทัไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่รายช่ือหุ้นย ัง่ยืน (THSI) ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรท่ีมีการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน มีการใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 

และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นพฒันาการบริหารจัดการธุรกิจให้

เติบโตอยา่งย ัง่ยืนและสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่คงต่อเน่ืองในระยะยาว ตลอดจนการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

    

 
การประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Thai Institute of Directors: IOD)  

ในปี 2563  บริษทัไดรั้บผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในระดบั 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent) จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าบริษทัมีการ

กํากับ ดูแ ลต อ บ โจท ย์เร่ืองค วาม โป ร่งใส  ดู แล เป็ น ธรรม กับ ผู ้เ ก่ี ยวข้อง แล ะเปิ ด เผยสาม ารถต รวจส อบ ได ้ 

ซ่ึงเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวงัและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู ้ลงทุนทั้ งในและ

ต่างประเทศ 

 

 

รางวัล IR Magazine Awards  

บริษทัไดรั้บรางวลั IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management ในภูมิภาค South East Asia จากนิตยสาร IR 

Magazine ดา้นการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้าและส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี สปป.ลาว 
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รางวัล Asian Power Awards 2020 

บริษัทได้รับรางวลั Asian Power Awards 2020 ระดับ Silver  รางวลัการยกระดับส่ิงแวดล้อมแห่งปีและโรงไฟฟ้าก๊าซ

ธรรมชาติแห่งปีของประเทศไทย ดา้นการคิดคน้โครงการและนวตักรรมยกระดบัส่ิงแวดลอ้มจากนิตยสาร Asian Power 

นิตยสารชั้นนาํดา้นอุตสาหกรรมไฟฟ้าของเอเชีย 

 

เกียรติบัตรองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก 

บริษทัไดรั้บมอบเกียรติบตัรจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกและสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในฐานะท่ีเป็น

องค์กรลดโลกร้อน ดว้ยการนาํนวตักรรมผา้อนุรักษโ์ลก “Cool Mode” มาใชใ้นการจดัทาํชุดยูนิฟอร์มสําหรับพนักงานใน

กลุ่ม CKPower  ซ่ึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

บริษทัสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงอย่าง

ต่อเน่ือง โดยใชม้าตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

ในการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมดา้นการดาํเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน 

(Financial Control) และการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance Control) นอกจากน้ีบริษทั

ใชม้าตรฐานสากลของ Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) ในการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในและความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานและประเมินระบบการปฏิบติังานในส่วนงานต่าง ๆ ของบริษทั

และบริษทัในเครืออยา่งเป็นอิสระ ตามแผนงานตรวจสอบภายในท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทั จากรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร โดยใช้แบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สํานักงาน 

ก.ล.ต.)  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม 

สามารถสรุปแยกตามองคป์ระกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control 

Environment) การประเมินความเ ส่ียง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ไดด้งัน้ี 

• สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารยึดมั่นเจตนารมณ์การ

ดาํเนินธุรกิจท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ยึดมัน่ต่อคุณธรรมและ

จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย

กําหนดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในท่ีดี ผ่านทางจรรยาบรรณ นโยบาย ค่านิยมองค์กร รวมถึง

โครงสร้างของบริษทัและสายการรายงานท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีมีการกาํหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบติัเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร และส่ือสารให้พนกังานไดรั้บทราบและปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั 

• การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร

ความเส่ียงทาํหน้าท่ีกาํหนดกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจาํปี

ของบริษทัและบริษทัในเครือ  รวมทั้งกาํกบัดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงและรับทราบรายงานผลการ

บริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัในเครือแต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียงท่ี

ประกอบไปดว้ยฝ่ายบริหารและพนกังานทุกสายงาน ทาํหนา้ท่ีระบุความเส่ียง ประเมินความเส่ียง จดัทาํแผนการ

บริหารความเส่ียง นาํเสนอแผนการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาสต่อ

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง   

• การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities)  บริษทัและบริษทัในเครือ กาํหนดตารางอาํนาจดาํเนินการไว้

อย่างเหมาะสม และส่ือสารให้พนักงานรับทราบผ่านทาง Intranet มีการจดัทาํแนวทางปฏิบติังานในกระบวนการ

ทาํงานท่ีสําคญั เช่น บญัชี การเงิน จดัซ้ือ เป็นตน้  มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการอนุมติัรายการ 
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การบนัทึกบญัชี และการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั  รวมถึงมีแผนกตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีสอบทาน

ระบบการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการของบริษทัและบริษทัในเครือ ตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ความเช่ือมั่นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัในเครือมี

ประสิทธิผล สามารถช่วยให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และลดโอกาสเกิดการทุจริตได ้

• ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication)  บริษทัมีระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารขอ้มูลกบัคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและทนัเวลา สามารถนํา

ขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจและปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร ประกาศบริษทัผา่น

ทาง Email และระบบ Intranet รวมทั้งนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการส่ือสารขอ้มูลแก่พนักงานภายในบริษทั 

เช่น Microsoft Team  ระบบ Digital Signage รวมทั้งใชร้ะบบ SAP ในการบริหารจดัการขอ้มูลบริษทั  สําหรับ

ช่องทางการส่ือสารกบับุคคลภายนอก บริษทัส่ือสารขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซต ์www.ckpower.co.th เพ่ือให้ผูมี้ส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายรับทราบข่าวสารของบริษทัได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นปัจจุบัน นอกจากน้ี บริษทักาํหนด

แนวทางสําหรับพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

(Whistleblower) ไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแล โดยบริษทัมีมาตรการคุม้ครองและเก็บขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแสเป็น

ความลบั  

• ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  บริษทัมีแผนกตรวจสอบภายในซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ตาม

มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice 

of Internal Auditing : IIA) โดยแผนกตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบตามความเส่ียง (Risk-Base Audit 

Plan)  และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานฝ่ายบริหารกรณีท่ีมีขอ้เสนอแนะ

หรือประเด็นท่ีตรวจพบให้มีการปรับปรุง แกไ้ขให้เหมาะสม นอกจากน้ีฝ่ายกาํกบัดูแลและกฎหมาย ทาํหน้าท่ี

ติดตามการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในปี 2563 ไม่พบ

รายงานว่า บริษทัฝ่าฝืนหรือไม่ไดป้ฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัแต่อยา่งใด 

 การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัให้ความสําคญัในการนาํระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจให้มัน่คง ย ัง่ยืน และเกิดประโยชน์ต่อผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลและทบทวนการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งบริษทัและบริษทัในเครือ 

รวมทั้งติดตามความเส่ียงสาํคญัท่ีมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทั  

คณะทํางานบริหารความเส่ียงของบริษัท และบริษัทในเครือ ประกอบด้วยผู ้บริหารและพนักงานทุกสายงาน ได้แก่  

สายงานวางแผนธุรกิจ สายงานวิศวกรรม ฝ่ายเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า เป็นตน้ รับผิดชอบในการจดัทาํ 

แผนการบริหารความเส่ียงเป็นรายปี โดยมีการประเมินความเส่ียงทั้ ง 5 ด้าน คือ 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

2. ด้านการเงิน (Financial Risk) 3. ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) 4. ด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบั 

(Compliance Risk)  และ 5. ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (Environment and Social  Risk) และพิจารณาปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น รวมทั้งกาํหนด Risk appetite/Risk tolerance (ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได)้ 

และตวัช้ีวดัดา้นความเส่ียง มาตรการจดัการความเส่ียง โดยใช้ COSO ERM Framework เป็นกรอบในการบริหารความ

เส่ียงขององคก์ร และรายงานผลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส เพ่ือประเมินและติดตามมาตรการจดัการความเส่ียง
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ว่ายงัเป็นปัจจุบนัและสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  นอกจากน้ี บริษัทมอบหมายให้แผนก

ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบการติดตามและสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยแยกการทาํงานเป็นอิสระกบั

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง รวมทั้งแต่งตั้งหน่วยงานภายในท่ีดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทั ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูล และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบเป็นรายไตรมาส 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

แผนกตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ ในการสอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เส่ียง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล ของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างเป็นระบบ และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทาํงานดา้นการตรวจสอบ

ภายในในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกับบริษทั รวมทั้งไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานดา้น

ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง และไดรั้บวุฒิบตัรผูต้รวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional 

Internal Auditor of Thailand) และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทั สามารถปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว

ไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ของบริษทั จะตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ

ภายใน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั) 

หวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน  

บริษทัมอบหมายให้ นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – สายงานควบคุมและกาํกบัดูแล

ธุรกิจ ซ่ึงควบคุมการดาํเนินงานของฝ่ายกาํกบัดูแลและกฎหมาย ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัของบริษทัให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั)   
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีความรู้

ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ดา้นบญัชี การเงิน และวิศวกรรม จาํนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.จอน วงศ์สวรรค ์(กรรมการอิสระ) 

 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล (กรรมการอิสระ) และดร.ภทัรุตม์ ทรรทรานนท์ (กรรมการอิสระ)  

เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต และความรับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

โดยกาํหนดไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีการทบทวนกฎบตัรอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้

เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้

ประชุมร่วมกนั จาํนวน 4 คร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง และมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่

มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมจาํนวน 1 คร้ัง เพ่ือสอบถามถึงขอบเขต วิธีการตรวจสอบ และประเด็นสําคญัท่ีผูส้อบบญัชีพบระหว่างการ

ปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ  

 การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2563 

ของบริษัท และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู ้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร โดยสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน  

การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีสําคญั รวมถึงประมาณการทางบญัชี ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงิน การเปิดเผย

ข้อมูลท่ีเพียงพอเหมาะสม รวมถึงการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ โดยในปี 2563 ผูส้อบบัญชีแสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ในรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  งบการเงินของบริษทั และบริษทัในเครือ มีความถูกตอ้งเช่ือถือ

ได้ ในสาระสําคญัตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคญักบัระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทาง

ปฏิบติัของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึงสนบัสนุนให้บริษทั และ

บริษทัในเครือปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดต่าง ๆ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีสอบทาน และ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2563  

บริษทัและบริษทัในเครือ ไม่ไดรั้บการรายงานการปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งจากผูส้อบบญัชีและแผนก

ตรวจสอบภายในแต่อยา่งใด 

3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนุนให้แผนกตรวจสอบภายในปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 

และรายงานผลการปฏิบติังานตรงต่อคณะกรรมการตรวสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายในรายปี 

พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส การติดตามประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบ และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดยใน

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การทํางานของแผนกตรวจสอบภายในมี

ประสิทธิภาพ และปฏิบติังานตามมาตรฐานสากล   

4. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานการปฏิบติังานของบริษทั และบริษทัในเครือ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 

 

ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงภาระ

ผูกพนัท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทาํสัญญากับบุคคลภายนอก นอกจากน้ียงัคาํนึงถึงการปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 
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ส่งเสริมการป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชนั โดยบริษทัจดัให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนทั้งภายใน และภายนอก

บริษทัอย่างเพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งจดัให้มีระบบการรับเร่ืองร้องเรียน ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส 

5. การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทาน

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ือให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาํหนดของ

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันว่าได้ดําเนินการตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม และไม่มีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. การพิจารณา คัดเลือก/เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน

การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้ง  

นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813) หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัต์กุล (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 3844) หรือนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523) คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบ

และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2563 ทั้ ง น้ีผู ้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู ้สอบบัญชีตามรายช่ือผู ้สอบบัญชี 

ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ีบริษทัปฏิบติัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน เร่ืองการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีท่ีปฏิบัติงานสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินของบริษทัมาแลว้ 7 รอบบญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษัทได้ เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีต่อกัน ทั้งน้ีในปี 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 

3  สิงหาคม 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่มีความเห็น  

หรือขอ้สังเกตอ่ืนใด เพ่ิมเติมจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใชค้วามรู้ความสามารถในปฏิบติังาน

อยา่งระมดัระวงัรอบคอบ เป็นอิสระ ในการให้ความเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั 

รายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบัหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมาตรฐานการายงานทางการเงิน 

มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

 

 

           (ดร. จอน วงศส์วรรค)์ 

                                  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 

จาํนวน 3 ท่าน โดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ) เป็นประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 

(กรรมการอิสระ) และนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์(กรรมการ) เป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และแต่งตั้งหน่วยงาน

ภายในท่ีดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขต และความรับผิดชอบ ท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยกาํหนดไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  ในปี 

2563 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  โดยเพ่ิมเติมหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เพ่ือส่งเสริมการพฒันาดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการเติบโตของบริษทั คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประชุมร่วมกนัจาํนวน 4 คร้ัง ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงทุกคนเขา้

ร่วมประชุมทุกคร้ัง และรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส เพ่ือกาํกบัดูแลและติดตามความกา้วหนา้

ในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สนบัสนุนการบริหารความเส่ียงของบริษทั และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและต่อเน่ือง 

การปฏิบติังานของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง สรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

ด้านบรรษัทภิบาล 

1. เห็นชอบการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทั

และบริษทัในเครือ ยึดมัน่หลกัธรรมภิบาล   

2. สนบัสนุนการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใชพิ้จารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา 

และแผนการดาํเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน  

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในเร่ือง 

• การประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพ่ือส่งเสริมให้มีการจดัประชุมท่ี

คาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นตามแนวทางบรรษทัภิบาลท่ีดี โดยในปี 2563 บริษทัไดค้ะแนนประเมินเฉล่ียร้อยละ 100  

• การเขา้ร่วมโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยในปี 2563 บริษทัไดผ้ลการประเมินเฉล่ีย

โดยรวม ท่ีร้อยละ 91 อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ”  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ร่วมประเมิน ท่ีร้อยละ 83  

และสูงกว่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษทํจดทะเบียนท่ีอยูใ่นดชันี SET100 

ด้านบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจาํปีของบริษทัและบริษทัในเครือ เพ่ือให้มัน่ใจว่า มีการระบุความเส่ียงครอบคลุมทั้งปัจจยั

ภายในและภายนอก ท่ีอาจส่งผลกระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งพิจารณามาตรการจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ี

บริษทัยอมรับได ้และพิจารณาแนวทางการควบคุมความเส่ียง เพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นไดอ้ยา่งทนัเวลา 

2. ติดตาม และกาํกบัดูแลผลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส โดยไดรั้บรายงานการบริหารความเส่ียงจากคณะทาํงานบริหาร

ความเส่ียงของบริษทัและบริษทัในเครือ ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

3. ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร เพ่ือให้พนักงานทุกระดบัตระหนักถึงเร่ืองการบริหารความเส่ียงและ

เช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงาน โดยในปี 2563 บริษทัและบริษทัในเครือไดส่ื้อสารแนวทางดา้น



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)                                         หนา้ท่ี 184 

ความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงให้แก่คณะทาํงานบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทั

ในเครือ (ไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการ) เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาความรู้เร่ืองความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

ด้านการพฒันาอย่างย่ังยืน 

1. กาํกบัดูแล และสนับสนุนงานดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยสอบทานนโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยืนและให้ความเห็น

เก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งพิจารณาอนุมติัประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัของธุรกิจ (Materiality) เพ่ือ

กาํหนดกลยทุธ์ และเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั ตามแนวปฏิบติัสากล 

2. ส่งเสริมและมุ่งเน้นเร่ือง การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม สังคมและบรรษทัภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) 

โดยในปี 2563 บริษทัไดรั้บรางวลั หุ้นย ัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. รับทราบรายงานความคืบหนา้การดาํเนินงานดา้นความยัง่ยืน ของบริษทั และบริษทัในเครือ เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม

การพฒันาอย่างย ัง่ยืนดาํเนินงานต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยในปี 2563 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโก

ลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations Global Compact) เพ่ือให้บริษทัยึดหลกัปฏิบติัสากลในการดาํเนินงาน และ

ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนภายในองคก์ร  เขา้ร่วมโครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ เพ่ือการบริหารจดัการขยะภายในบริษทั

อยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งจดักิจกรรมแยกขวด...ช่วยหมอ โดยเปล่ียนขวด PET เป็นชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์เพ่ือสนบัสนุน

และส่งเสริมการทาํหนา้ท่ีของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

โดยสรุปคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่า บริษทัและบริษทัในเครือยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจ

อย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยึดมัน่หลกัธรรมภิบาล และจดัใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญั ส่งเสริมให้การ

ดาํเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ตลอดจนพิจารณาปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น 

รวมทั้งสนบัสนุนงานดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีเป็นระบบ โดยให้ความสําคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environment) สังคม (Social) และ 

ธรรมาภิบาล (Governance) เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน    

 

 

 

(นายณรงค ์ แสงสุริยะ) 

      ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)                                         หนา้ท่ี 185 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ 

และกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

ดร. ภทัรุตม์ ทรรทรานนท์ และนายประเสริฐ มริตตนะพร เป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนไดแ้ต่งตั้งนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 3 คร้ัง 

โดยไดพิ้จารณาเร่ืองสาํคญัต่าง ๆ  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1. พิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง 

ตามวาระทั้ง 4 คน ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และได้รับการเสนอช่ือ 

ให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามท่ีไดด้าํรงตาํแหน่งเดิมอยูก่่อนหนา้ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ย  

2. พิจารณาการแต่งตั้ งบุคคลเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน โดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ซ่ึงมีความ

เหมาะสมทั้งทางดา้นวยัวุฒิและคุณวุฒิ อีกทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายแทนตาํแหน่งเดิมท่ีว่างลง 

3. พิจารณากําหนดรางวัลประจําปี 2562 และค่าตอบแทนประจําปี 2563 สําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเอง 

ของคณะกรรมการ รวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 โดยเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั  

4. พิจารณากาํหนดรางวลัประจําปี 2562 และค่าตอบแทนประจําปี 2563 สําหรับกรรมการผูจ้ ัดการโดยคาํนึงถึงความ

เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัและเปรียบเทียบ

กบับริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนัดว้ย  

5. พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน สอดคล้องตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีประกาศใช้ในปัจจุบัน  

โดยได้เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและประกาศใช้เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบ โปร่งใส เท่ียงธรรม 

และเป็นอิสระ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นสําคญั 

 

                             (ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล) 

           ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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12.  รายการระหว่างกัน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2563 ภายใตห้ลกัการพิจารณา

การเขา้ทาํรายการ ดงัน้ี 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกนัของบริษทั บริษทัยอ่ย กบั บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

มีเง่ือนไขการค้าทั่วไปในลกัษณะเดียวกันกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 

ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

(Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั          

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

1. พิจารณาว่ารายการท่ีเกิดขึ้นเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ระหว่าง บริษทั บริษทัย่อย กบับริษทั/บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย ตามคาํนิยามบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

2. กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คาํนวณมูลค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเปรียบเทียบกบัสินทรัพยท่ี์มีตวัตน

สุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพ่ือพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ รายการธุรกิจ

ปกติของบริษทั รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะส้ัน รายการเก่ียวกบั

สินทรัพยห์รือบริการ และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน   

3. กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทธุรกิจปกติของบริษทัและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการ

บริษทัอนุมัติหลกัการโดยกาํหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดาํเนินการ โดยรายการดังกล่าวต้องเป็น

รายการตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป คือ เ ง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายการท่ีผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะตอ้งสรุปรายการดงักล่าวให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ  

4. กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืน จะพิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภทและอาํนาจดาํเนินการตามท่ี

สํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด ซ่ึงทุกรายการตอ้งผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญัเสมือนกบัการทาํรายการกบั

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุ้นทุกราย และนาํเสนอรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั

หรือผูถื้อหุ้นตามลกัษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการทาํรายการ

ระหว่างกนัจะไม่สามารถอนุมติัหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้  
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นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมีการทาํรายการระหว่างกนัเกิดขึ้นอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเน่ืองจากรายการ 

ในปัจจุบนั เช่น สัญญาซ่อมบาํรุง สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติและนํ้ าดิบ สัญญาจา้งบริหาร เป็นตน้ โดยจะเป็นไปตาม

ลกัษณะการคา้ปกติและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นการทาํรายการประเภทดงักล่าวว่ามีความจาํเป็น สมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการ  

และราคาท่ีกาํหนดมีความเหมาะสมเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย เพ่ือมิให้มีเง่ือนไข

แตกต่างจากการทาํรายการประเภทเดียวกนักบับุคคลภายนอก และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ของบริษทัแลว้ 
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1. ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับริษัท/บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด 

(มหาชน)  (CKP หรือ บริษัท) 

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

(Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

จากพลงังานประเภทต่างๆ และให้บริการงานท่ีปรึกษาและ

บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  

เอนเนอร์จี จํากัด  (SEAN) 

ถือหุ้นร้อยละ 61.33 โดย CKP SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด  (NN2) ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN 

(สัดส่วนการถือหุ้นโดยออ้มของ 

CKP ใน NN2 เท่ากบัร้อยละ 46) 

NN2 เป็นบริษทัแกนของ CKP 

NN2 เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้า โดย

เป็นผูไ้ด้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทาน

โรงไฟฟ้าพลังนํ้ า  นํ้ า งึม  2 มีกําลังการผลิตไฟฟ้า 615  

เมกะวตัต์ โดยโครงการตั้งอยู่ท่ีแขวงไซสมบูน นครหลวง

เวียงจนัทน์ สปป.ลาว 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน 

จํากัด  (BIC) 

ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าจาก

โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเช้ือเพลิง มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 238 เมกะวตัต์ ( BIC1 : 

118 และ BIC2 : 120) และไอนํ้ า 20 ตนัต่อชัว่โมง (สําหรับ BIC1)

โครงการตั้ งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อํา เภอ 

บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท บางเขนชัย จํากัด (BKC) ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP BKC เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า

พลงัแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 7 โครงการ มีกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้า 14.7 เมกะวตัต ์ 

บริษัท ซีเคพ ีโซล่าร์ จํากัด  ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพ่ือเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จํากัด  ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพ่ือเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จํากัด  ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพ่ือเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท วิส โซลิส จํากัด  ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพ่ือเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จํากัด  ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพ่ือเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
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รายละเอียดของรายการระหว่างกนัสําหรับปี 2563 

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

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพฒันา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษทั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP เน่ืองจาก CK เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 30.671 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของ CKP ทั้งน้ี CK และ CKP  

มีกรรมการร่วมกนัจาํนวน 4 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นายณรงค ์แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

การเช่าพื้นท่ีสํานักงานบริษัทและบริการ 

ส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารวิริยะถาวร  

• ค่าเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน 

• ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า 

• หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

• เจา้หน้ีอ่ืน 

• ลูกหน้ีเงินประกนั 

 

 

 

- 

1.98 

88.37 

0.67 

2.61 

 

 

10.82 

- 

- 

 0.84 

2.20 

 

 

10.36 

- 

- 

0.19 

2.05 

 

 

CKP และ BIC ได้ใช้พ้ืนท่ีชั้ น CH, ชั้ น 17, ชั้ น 18 และชั้ น 20  

ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ีสํานกังานและ

อตัราค่าสาธารณูปโภค เป็นอตัราปกติท่ี CK เรียกเก็บจากผูเ้ช่า

ทัว่ไป  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

การเช่าพื้นท่ี Virtual Private Server 

• ค่าเช่า 

• เจา้หน้ีอ่ืน 

 

0.60 

0.05 

 

0.60 

0.05 

 

0.60 

0.05 

 

BIC ได้เช่าพ้ืนท่ี Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี 

นบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 หรือตามระยะเวลาการเช่าท่ีอาจ

ขยายออกไปเน่ืองจากการต่ออายสัุญญา โดยหากคู่สัญญาไม่มีการ

บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ  

1 ปี โดยอตัราค่าเช่าเป็นอตัราปกติท่ี CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป 

และพิจารณาถึงความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ 
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2. รายการระหว่าง CKP และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จาํกดั (CHK) 

CHK เป็นบริษทัจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เน่ืองจาก CHK ถือหุ้นทั้งหมด

โดย CK จึงทาํให้ CHK เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งของ CK ดงันั้น CHK กบั CKP จึงมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั และ CHK เขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี CHK และ CKP ไม่มีกรรมการ

ร่วมกนั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์  

• ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

223.66 

 

 

 

NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ดําเนินการปรับปรุง ยกระดับ และ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงให้เป็นระดับ 500 กิโลโวลต์ 

ระยะเวลาก่อสร้างแลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดย

เป็นการปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 

เพ่ือให้สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงสามารถรองรับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีมีสัญญาซ้ือขายกับ 

กฟผ. ได ้
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

การว่าจ้างซ่อมแซมถนนภายในโรงไฟฟ้า - 12.76 - NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ภายในโรงไฟฟ้า โดยดาํเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือน

พฤษภาคม 2562 ซ่ึงราคาตามสัญญาเป็นราคาท่ีมีเง่ือนไขทาง

การคา้ปกติ  
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3.          รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (TTW)  

 TTW ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้ าประปา เน่ืองจาก TTW เป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 24.982 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 

ของ CKP ดงันั้น TTW จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี TTW และ CKP มีกรรมการร่วมกนัจาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) ดร. ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และ (3) ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรา

นนท ์

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

การซ้ือขายนํ้าประปา 

• ค่านํ้าประปา 

• ค่าบาํบดันํ้าเสีย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

47.20 

3.05 

4.36 

 

50.47 

3.26 

4.16 

 

45.88 

2.97 

4.47 

BIC ได้ทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปา (อตัราค่านํ้ าประปาตามประกาศ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และบาํบดันํ้ าเสียกบั TTW 

สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 และ 2 ตั้งแต่ช่วง

ดําเนินการก่อสร้าง และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์จนถึงปัจจุบัน 

รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขายนํ้าประปาเพ่ือการดาํเนินธุรกิจตามปกติ 

และเป็นรายการท่ีมีการจ่ายตามสัญญา 

การขายไฟฟ้า 

• รายไดข้ายไฟฟ้า 

• ลูกหน้ีการคา้ 

 

 

13.61 

1.13 

 

7.16 

1.16 

 

- 

- 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาของ BKC ทาํสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากบั TTW โดยรายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขายท่ีอา้งอิงกบั

ราคาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นเง่ือนไขทางการคา้

ปกติ 
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4. รายการระหว่าง CKP กบั บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BEM) 

BEM ดาํเนินธุรกิจเป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นท่ี 2) และส่วนต่อขยายต่าง ๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เน่ืองจาก BEM เป็นหน่ึงใน 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 17.593 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของ CKP ดงันั้น BEM จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี BEM 

และ CKP มีกรรมการร่วมกนัจาํนวน 1 ราย ไดแ้ก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

เพิม่สัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL 

• เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

- 

 

- 

 

2,065.00 

 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ของ 

CKP ได้มีมติอนุมัติการซ้ือหุ้นของ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด 

(“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็น

มูลค่ารวมประมาณ 2,065.00 ลา้นบาท จาก BEM ทั้งน้ี ราคาซ้ือขายเป็น

ราคาท่ีผ่านการเจรจาต่อรองระหว่าง CKP และ BEM และเป็นราคาท่ี

สมเหตุสมผล อา้งอิงไดจ้ากความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของ

ทั้งผูซ้ื้อ (CKP) และผูข้าย (BEM) ท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัของทั้งสองบริษทั 
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5. รายการระหว่าง CKP กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) 

XPCL ดาํเนินการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี ซ่ึงตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 CKP เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ XPCL โดยถือหุ้นร้อยละ 37.50 ของ

ทุนจดทะเบียนของ XPCL ดงันั้น XPCL จึงถือเป็นบริษทัร่วมของ CKP ทั้งน้ี XPCL และCKP มีกรรมการร่วมกนัจาํนวน 5 ราย ไดแ้ก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(3) นาย

ธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์(4) นายเดวิด แวน ดาว และ (5) นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

รายได้บริหารโครงการ 

• รายไดบ้ริหารโครงการ 

• รายไดอ่ื้น 

• ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัร่วม 

• รายไดค้า้งรับ 

 

 

158.27 

3.43 

14.33 

- 

 

149.10 

3.21 

14.79 

0.18 

 

119.87 

3.00 

11.38 

0.07 

 

XPCL ไดท้าํสัญญาว่าจา้ง CKP ในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า

พลงันํ้ า ไซยะบุรี โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL ทั้งใน

ด้านบุคลากรผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการ

บริหารจดัการ ให้คาํปรึกษา และสนบัสนุนงานดา้นต่าง ๆ อาทิ 

การให้คาํปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจดัการบุคลากร การ

ดาํเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารเงิน การจดัทาํบญัชี เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การกาํหนดค่าบริหารโครงการ ไดผ้่านการเจรจาต่อรอง

และพิจารณาโดยผูมี้อาํนาจอนุมติัแลว้ ซ่ึงราคาดงักล่าวมีความ

เหมาะสมและสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดเ้ทียบเคียงและอา้งอิง

จากอัตราค่าจ้างบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

รายได้จากการให้กู้ยืม 

• เงินให้กูยื้ม 

• ดอกเบ้ียรับ 

• ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

 

3,000.00 

166.92 

221.23 

 

3,000.00 

33.94 

54.31 

 

- 

- 

- 

 

CKP ได้เข้าทําสัญญาให้ กู้ ยืมกับ XPCL ตามรายละเอียด

เ ง่ือนไขเดิมท่ีกําหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน 

(Sponsors Support Agreement) โดยมีอตัราดอกเบ้ียและอตัรา

การชาํระคืนเป็นอตัราเดียวกบัเงินกูยื้มท่ีเป็นสกุลเงินบาทจาก

ธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่ XPCL ซ่ึงเป็นเง่ือนไขการให้กูยื้มปกติ

ของธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือ ทั้งน้ี XPCL จะชาํระเงินให้กูยื้มและ

ดอกเบ้ียน้ี จากเงินสดคงเหลือภายหลังจากท่ีได้ปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดในสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวของธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือ

ของ XPCL ครบถว้นแลว้ 
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6. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว (PTS) 

PTS ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายเดวิด แวน ดาว เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี PTS และ CKP มีกรรมการร่วมกนั

จาํนวน 1 ราย ไดแ้ก่ นายเดวิด แวน ดาว 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ

ชี วิ ตของประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบจาก

โรงไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้างึม 2 (Implementation of 

EMP4&RAP5 during Operation Phase) 

• ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

 

4.80 

5.47 

 

 

 

 

4.80 

3.53 

 

 

 

 

4.80 

7.95 

 

 

 

 

NN2 ว่ าจ้าง  PTS เ พ่ือดํา เ นินการดูแลรักษา ส่ิงแวดล้อม 

จดัเตรียมเสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก

การเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ให้

อพยพมายงัเมืองเฟือง รวมถึงฝึกอาชีพให้ประชาชน ซ่ึงเป็นการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัมปทานกบัรัฐบาล สปป.ลาว 

 
4 EMP: Environmental Management Plan 
5 RAP: Resettlement Action Plan 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและพฒันาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า

พลังนํ้า นํ้างึม 2 – โครงการปลูกยางพาราเพ่ือ

ฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยู่และแผนพฒันาประชาชน 

(Implementation of EMP&RAP during Operation 

Phase) (Para-Rubber) 

• ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ 

• เจา้หน้ีการคา้ 

• เงินประกนัผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

- 

16.25 

0.72 

 

 

 

 

 

 

 

- 

16.25 

0.72 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 

16.25 

0.72 

 

 

 

 

 

 

NN2 ว่าจ้าง PTS ให้ดาํเนินการฝึกอาชีพและฟ้ืนฟูชีวิตความ

เป็นอยู่ให้กบัประชาชนท่ีไดรั้บกระทบและอพยพมายงัเมือง

เฟืองเพ่ิมเติมโดยการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีซ่ึงไดรั้บการจดัสรร

จากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน โดยเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

สัญญาสัมปทาน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

• ค่าใชจ้่ายบริหาร 

• เจา้หน้ีอ่ืน 

 

 

2.02 

1.51 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานในการติดต่อประ

สานงานกับหน่วยงานต่างๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เช่น ค่าเดินทาง ค่ารับรอง เป็นต้น ซ่ึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ 
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7. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (RATCH) 

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าท่ีเป็นแกนนาํของกลุ่มบริษทั RATCH ในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกับ

เป้าหมายการพฒันาและการขยายกิจการท่ีมุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ 

CKP ดงันั้น RATCH จึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี RATCH และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

การจ้างท่ีปรึกษางานปฏบิัติการเดินเคร่ือง

และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังนํ้า นํ้างึม 2 

• ค่าบริการปรึกษางานปฏิบติัการ

เดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา 

 

 

 

25.00 

 

 

25.00 

 

 

25.00 

 

 

NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN ไดท้าํสัญญาบริการปรึกษางานเดินเคร่ือง

และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 กับ RATCH โดยกําหนดให้ 

RATCH เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาโครงการ งานเก่ียวกบัเอกสารของ

สัญญา แนะนาํดา้นเทคนิคและการก่อสร้าง การจดัซ้ืออะไหล่ และอุปกรณ์

อ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับธุรกิจโดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

หมดอาย ุหรืออตัราผลตอบแทนมีค่าไม่นอ้ยกว่าท่ีตกลงกนัในสัญญา แลว้แต่

เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน ทั้งน้ี การกาํหนดค่าตอบแทนของสัญญาดงักล่าวได้

ผา่นการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผูมี้อาํนาจอนุมติัแลว้ ซ่ึงราคาดงักล่าว

มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดเ้ทียบเคียงและอ้างอิงจาก

อตัราค่าจา้งบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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8. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย  กบั บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จาํกดั (มหาชน) (GPSC) และ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) 

GPSC เป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้ า และนํ้ าสําหรับอุตสาหกรรมให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เน่ืองจาก GPSC ถือหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ BIC ดงันั้น GPSC จึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ BIC และเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของ CKP ทั้งน้ี GPSC 

และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียมและดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม เน่ืองจาก 

ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.816 ของทุนจดทะเบียนของ GPSC ปตท. จึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ GPSC และเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี ปตท. และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

การซ้ือก๊าซธรรมชาตกิบั ปตท.  

• ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

2,948.42 

230.48 

 

3,334.15 

262.60 

 

3,163.16 

302.01 

 

BIC ทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. จาํนวน 2 สัญญา (สาํหรับโรงไฟฟ้า

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2) โดยสัญญาดงักล่าวเป็นรูปแบบสัญญา

มาตรฐานสําหรับการขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 

(SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุสัญญา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมใชก๊้าซธรรมชาติ

เพ่ือการคา้ โดยสัญญาระบุให้ซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 

85 ของปริมาณรวมทั้งปีคาํนวณจากสูตรท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงราคาตามสัญญา

เป็นราคาท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติท่ี ปตท. ขายให้กบัโรงไฟฟ้าอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัทุกราย 

 
6 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 จาก www.set.or.th 
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9. รายการระหว่าง CKP และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั (BLDC)  

BLDC ประกอบธุรกิจบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขท่ี 308) แยกจากถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองจิก และหมู่ท่ี 16  

ตาํบลบางกระส้ัน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เน่ืองจาก BLDC และ CKP มีกรรมการร่วมกนั 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และ (2) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ดงันั้น 

BLDC จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

การเช่าพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือวางท่อ

ก๊าซ  

• ค่าเช่าท่ีดิน  

• ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า 

• หน้ีสินสัญญาเช่า 

 

 

- 

0.10 

3.92 

 

 

0.22 

- 

- 

 

 

0.22 

- 

- 

 

 

BIC ไดเ้ช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ  โดย

มี วตัถุประสงคใ์นการก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน การบริการรักษา

และซ่อมบํารุงระบบท่อ  (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ)  ซ่ึงเป็น

วตัถุดิบหลกัของ BIC โดยเป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่า

พ้ืนท่ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

การเช่าพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือวางท่อ 

ไอนํ้า และปักเสาไฟฟ้า  

• ค่าเช่าท่ีดิน  

• ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า 

• หน้ีสินสัญญาเช่า 

 

 

 

- 

0.58 

22.58 

 

 

1.32 

- 

- 

 

 

1.32 

- 

- 

 

 

BIC ได้เช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปักเสา

ไฟฟ้า 22 กิโลโวลต ์และวางท่อไอนํ้า เพ่ือขายไฟฟ้า และไอนํ้ า

ให้ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ี

เป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ใน

ลกัษณะเดียวกนัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั 

การเช่าพื้นท่ีเพ่ือวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 

กิโลโวลต์  

• ค่าเช่าท่ีดิน  

• ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า 

• หน้ีสินสัญญาเช่า 

 

 

 

- 

0.56 

22.67 

 

 

0.90 

- 

- 

 

 

0.90 

- 

- 

 

 

BIC ไดเ้ช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการ

วางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ เพ่ือขายไฟฟ้าให้

ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีเป็น

ราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ใน

ลกัษณะเดียวกนัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

บันทึกข้อตกลงใช้พื้นท่ีติดตั้งสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศ (AQMs)  

• ค่าเช่าท่ีดิน 

• ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า 

• หน้ีสินสัญญาเช่า 

• เจา้หน้ีการคา้ 

• เงินประกนั 

 

 

 

 - 

0.02 

 0.77 

- 

0.01 

 

 

0.03 

- 

- 

0.01 

0.01 

 

 

0.03 

- 

- 

- 

0.01 

 

 

BIC ได้เช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือวตัถุประสงค์ในการติดตั้งสถานี

ตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบอตัโนมติั (AQMs) โดยราคาค่าเช่าท่ีดิน

เป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ใน

ลกัษณะเดียวกนัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั 

บันทึกข้อตกลงให้ใช้พืน้ท่ีเพ่ือวางระบบ

สายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์  

• ค่าเช่าท่ีดิน  

• ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า 

• หน้ีสินสัญญาเช่า 

 

 

 

- 

1.38 

56.00 

 

 

2.22 

- 

- 

 

 

2.22 

- 

- 

 

 
 

BIC ไดเ้ช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการ

วางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ เพ่ือขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าท่ีเป็นราคาท่ี BLDC 

เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนัใน

พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

ค่าบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวก และ

ค่าบริการสาธารณูปโภค 

• ค่าใชจ้่ายการบริการ 

• เจา้หน้ีการคา้ หรือ เจา้หน้ีอ่ืน 

 

 

 

0.75 

0.06 

 

 

0.70 

0.06 

 

 

0.70 

0.06 

 
 

 

BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ดาํเนินงานบาํรุงรักษา จัดหาส่ิงอาํนวย

ความสะดวก และให้บริการเก่ียวกบัสาธารณูปโภคต่าง ๆ  โดย

อัต ร า เ รี ย ก เ ก็ บ ดัง ก ล่ า ว เ ป็ น ไ ป ต าม ป ร ะ ก า ศ ก า ร นิ ค ม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย BLDC จะเรียกเก็บ

ค่ าบ ริการในอัตราดังกล่าวจากผู ้ประกอบการในนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย 

บันทึกข้อตกลงเพ่ือชําระค่าก่อสร้างเข่ือน

ป้องกันนํ้าท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 

• ค่าบริการ 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

0.85 

0.08 

 

 

0.85 

0.08 

 

 

0.64 

0.08 

 

 

BIC ไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือชาํระค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกนั

นํ้ าท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  โดยสัญญามี

ระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2571 

โดยค่าบริการอา้งอิงราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากลูกคา้ภายใน

นิคมอุตสาหกรรมของ BLDC 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

การเช่าพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นพื้นท่ี

สํานักงานและบ้านพกัพนักงาน 

• เงินประกนั 

 

 

0.68 

 

 

0.68 

 

 

0.68 

                            

 

 

BIC ทําสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้าง

สํานักงานและเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลา

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 ระยะเวลา 32 

เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดย

ปัจจุบนัดาํเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยและไดท้าํการ

ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างและคืนพ้ืนท่ีดงักล่าวให้กบั BLDC  แลว้ 
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10. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL) 

GOL เป็นผูใ้ห้สัมปทานโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 แก่ SEAN (ซ่ึงต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วนัเดินเคร่ืองไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดย NN2  

มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษใีห้กบั GOL ตามระยะเวลาและอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาสัมปทาน ซ่ึง NN2 ไดเ้ร่ิมจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวให้กบั GOL แลว้ นบัตั้งแต่

วนัเร่ิมดาํเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้ (26 มีนาคม 2554) โดย GOL เป็นผูถื้อหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ซ่ึง EdL ถือหุ้นใน บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ในสัดส่วน 

ร้อยละ 51 และ EDL-Gen ถือหุ้น NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซ่ึง NN2 เป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของ CKP ดงันั้น GOL จึงเขา้ข่าย

เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั CKP ทั้งน้ี GOL และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)  

• ค่าตอบแทนสัมปทาน 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

59.59 

31.91 

 

104.85 

41.23 

 

133.11 

88.10 

 

NN2 ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอตัราท่ีกาํหนดให้แก่ GOL ซ่ึงการเขา้

ทาํสัมปทานดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการทาํสัญญากบัภาครัฐ

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการ

กาํหนดราคาท่ีชดัเจน และผา่นการพิจารณาอนุมติัเขา้ทาํรายการโดยผูมี้อาํนาจ

อนุมติัของ NN2 แลว้  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

ภาษ ี

• ภาษี 

• ค่าภาษีคา้งจ่าย 

• ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ายล่วงหนา้ 

• สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 

(20.05) 

- 

1.34 

20.05 

 

11.90 

- 

1.34 

- 

 

44.29 

10.06 

- 

- 

 

NN2 มีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีให้กบั GOL ตามเง่ือนไขแห่งสัญญาสัมปทานจาก

วนัเร่ิมดาํเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้ (วนัท่ี 26 มีนาคม 2554) จนถึงวนัส้ินสุด

อายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้างึม 2 โดย NN2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็น

เวลา 5 ปีแรก นบัแต่วนัท่ีเร่ิมดาํเนินการขายไฟฟ้าในช่วงตน้ โดย NN2 เร่ิมเสีย

ภาษีให้แก่ GOL ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2559 สําหรับปีปัจจุบัน NN2 มีผล

ขาดทุนทางภาษีสามารถยกไปใชเ้ป็นเครดิตภาษีเงินได ้3 ปี 

สัญญาเช่าการเงิน - สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 

• รายไดด้อกเบ้ียตามสัญญาเช่าเงินทุน 

• รายไดค้่าบริหาร 

• ค่าผา่นสาย 

• ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า 

• ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

• ลูกหน้ีอ่ืน 

• หน้ีสินสัญญาเช่า 

 

344.73 

4.80 

119.18 

0.74 

3,831.18 

184.30 

25.16 

 

351.81 

4.80 

216.89 

- 

3,859.79 

81.56 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 NN2ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานี

ไฟฟ้าย่อยนาบงกบั GOL โดย GOL จะเช่าทรัพยสิ์นของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง

ทั้งหมดจาก NN2 ตามอตัราค่าเช่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาดงักล่าวมี

ผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวันท่ีส้ินสุดอายุสัมปทาน

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้างึม 2 และในวนัเดียวกนั NN2 ไดล้งนามในสัญญาเช่ือมต่อ

และผ่านสายกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามอตัรา

ค่าผ่านสายท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายสัุมปทานโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 
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11.  รายการระหว่างบริษทัยอ่ยกบั รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) 

EdL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต จดัให้ไดม้า และจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งนาํเขา้และส่งออกพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ี EdL ยงัทาํหน้าท่ีพฒันาโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดว้ย เน่ืองจาก EdL เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 51 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ NN2 โดยถือ

หุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของ CKP ทั้งน้ี EdL และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

การบริการด้านปฏิบัตกิารบํารุงรักษาสถานี

ไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า  

• ค่าบริการภายใตสั้ญญาดาํเนินการ

ให้บริการดา้นปฏิบติัการและบาํรุงรักษา

สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและระบบสายส่ง

ไฟฟ้า 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

12.23 

 

 

 

0.97 

 

 

11.80 

 

 

 

4.30 

 

 

18.86 

 

 

 

1.58 

 

 

NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและ

บํารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้าจาก

โครงการไปยงัจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโล

โวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง และสายส่ง

ไฟฟ้า 500 กิโลโวลตจ์ากสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงมายงัจุดขายไฟฟ้า

ก่ึงกลางแม่นํ้าโขง โดย EdL เป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบสายส่ง

ไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งการเขา้ทาํ

สัญญาดงักล่าวกบัหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการกาํหนดราคาท่ีชดัเจน 

และผ่านการพิจารณาอนุมติัเขา้ทาํรายการโดยผูมี้อาํนาจอนุมติัของ 

NN2 แลว้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

การส่งพนักงานจาก EdL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2  

• ค่าใชจ้่ายการบริหาร 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

1.21 

0.20 

 

1.14 

0.10 

 

1.14 

0.10 

 

EdL ผู ้ถื อ หุ้ น ร าย ใ ห ญ่ ข อ ง  EDL- Gen จัด ส่ง พนักงานเข้า

ปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จํานวน 1 รายในตําแหน่งผู ้อ ํานวยการ 

(General Manager – General Affair) ทาํหน้าท่ีดูแลงานระบบส่ง

ของสถานีไฟฟ้านาบง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจาํเดือนให้กบั EdL ตามท่ี EdL และ 

NN2 กาํหนดร่วมกนั  

ค่าใช้จ่ายสํานักงาน 

• ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

• เจา้หน้ีอ่ืน 

 

0.13 

0.02 

 

0.15 

0.01 

 

0.13 

- 

 

ประกอบด้วยค่าไฟฟ้าสําหรับการใช้งานท่ีสํานักงานใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็น

รายการตามปกติท่ีทาง GOL คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
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12. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 

EGAT เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ RATCH โดยถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ RATCH และ RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทั

ยอ่ยของ CKP ดงันั้น EGAT จึงถือเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี EGAT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ EGAT 

• รายไดค้่าขายไฟฟ้า 

• ค่านาํเขา้ไฟฟ้า (Import Energy)  

• ลูกหน้ีการคา้ 

• รายไดอ่ื้น 

• ลูกหน้ีอ่ืน 

• หน้ีสินระยะยาวอ่ืน 

 

1,716.60 

18.51 

131.54 

0.06 

0.11 

309.86 

 

3,048.03 

17.01 

416.60 

0.09 

0.15 

289.60 

 

3,949.29 

12.46 

461.68 

0.01 

0.16 

270.75 

 

NN2 ขายไฟฟ้าให้กบั EGAT ท่ีราคาและปริมาณท่ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement: PPA) ระหว่าง NN2 กับ EGAT โดย PPA มีอายุ  

25 ปีนบัจาก COD 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

ค่างานจ้างเหมาภายใต้สัญญาบริการปฏบิัติการและ

บํารุงรักษา (OMA)6

7 ของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า นํ้างึม 2 

• ค่าจา้งงานภายใตสั้ญญา 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

112.90 

12.75 

 

 

109.61 

9.13 

 

 

106.87 

8.87 

 

 

NN2 ว่าจ้าง  EGAT ในการดํา เ นินงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติัการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 สัญญา ซ่ึง

การเข้าทาํสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบติัในการ

กาํหนดราคาของ EGAT ท่ีชดัเจน 

 

ค่างานจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อมบํารุงรักษา

ใหญ่ (MMA)7

8 ของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า นํ้างึม 2 

• ค่าจา้งงานเหมาภายใตสั้ญญา MMA 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

44.02 

3.67 

 

 

 

21.37 

3.56 

 

 

 

52.54 

4.38 

 

 

NN2 ว่าจ้าง  EGAT ในการดํา เ นินงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติัการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 สัญญา ซ่ึง

การเข้าทาํสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบติัในการ

กาํหนดราคาของ EGAT ท่ีชดัเจน 

 
7 OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance 
8 MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

ค่างานซ่อมบํารุงอ่ืน 

• ค่าซ่อมแซมบาํรุงรัษา 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

0.69 

- 

 

0.59 

- 

 

1.64 

0.36 

 

NN2 ว่าจา้ง EGAT ในการดาํเนินการงานซ่อมบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซ่ึงค่าจ้างดังกล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธี

ปฏิบติัในการกาํหนดราคาของ EGAT ท่ีชดัเจน 

ค่างานซ่อมแซมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกบังาน Partial 

Overhaul 

• ค่างาน 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

1.95 

1.95 

 

 

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดาํเนินงาน Partial Overhaul เพ่ิมปี 

2561 ซ่ึงค่าจา้งดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดจ้ากการเจรจา

ต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบติัในการกาํหนดราคาของ EGAT ท่ี

ชดัเจน 

ค่าใช้จ่ายงานส่ือสารภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

• ค่างาน 

 

0.89 

 

- 

 

0.75 

 

NN2 ทําสัญญากับ EGAT เ พ่ือใช้บริการโทรศัพท์สายตรง

สําหรับการส่ือสารของเจา้หน้าท่ี EGAT โดย NN2 จะพิจารณา

ความจาํเป็นเพ่ือต่ออายสัุญญาคราวละ 1 ปี 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

ค่างานจ้างเหมางานบริการปฏบิัตกิารและ

บํารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโล

โวลต์ 

• ค่าดาํเนินการ 

• เจา้หน้ีการคา้ 

• เจา้หน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

2.02 

- 

- 

 

 

 

- 

3.49 

- 

 

 

 

15.28 

- 

2.16 

 

 

 

NN2 ว่าจา้ง EGAT ในการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัการและบาํรุงรักษาสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง ซ่ึงราคาค่าจา้ง

งานเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบ

วิธีปฏิบติัในการกาํหนดราคาของ EGAT ท่ีชดัเจน 
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13. รายการระหว่าง CKP กบั บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั (LPCL) 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ CKP ไดมี้มติอนุมติัการซ้ือหุ้นของ LPCL สัดส่วนร้อยละ 42.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL จาก บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว (PTS) โดย

กรรมการผูจ้ดัการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ PTS เป็นกรรมการ CKP ไดแ้ก่ นายเดวิด แวน ดาว ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 CKP และ LPCL มีกรรมการร่วมกนัจาํนวน 5 ราย ไดแ้ก่ (1) 

ดร. ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(3) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์(4) นายเดวิด แวน ดาว และ (5) นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

ลงทุนใน LPCL 

• เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

12.82 

 

- 

 

- 

 

เ งินลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของ  LPCL  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา

โครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า หลวงพระบาง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ซ่ึงเป็นการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าซ่ึง

เป็นธุรกิจหลกัของ CKP โดยราคาซ้ือขายเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

รายได้บริหารโครงการ 

• รายไดบ้ริหารโครงการ 

• รายไดค้า้งรับ 

 

 

5.00 

5.00 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

LPCL ไดท้าํสัญญาว่าจา้ง CKP ในการบริหารจดัการโครงการไฟฟ้าพลงั

นํ้า หลวงพระบาง โดย CKP จะให้การสนบัสนุน LPCL ทั้งในดา้นบุคลากร

ผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการ ให้คาํปรึกษา 

และสนับสนุนงานดา้นต่าง ๆ อาทิ การให้คาํปรึกษาทางวิศวกรรม การ

บริหารจดัการบุคลากร การดาํเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารเงิน การ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 

จดัทาํบญัชี เป็นตน้ ทั้งน้ี การกาํหนดค่าบริหารโครงการ ไดผ้่านการเจรจา

ต่อรองและพิจารณาโดยผูมี้อาํนาจอนุมัติแล้ว ซ่ึงราคาดังกล่าวมีความ

เหมาะสมและสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดเ้ทียบเคียงและอา้งอิงจากอตัรา

ค่าจา้งบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบญัชีงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5813 บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และนาํเสนอเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือ

เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ทั้งน้ีงบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบการเงินท่ีนาํเสนอประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

• งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,586,577,697 4.1 4,214,184,164 6.6 8,899,070,502 13.3 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น 507,165,600 0.8 - - - - 

เงินลงทุนชัว่คราว 1,647,791,836 2.6 694,854,506 1.1 - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,313,450,266 2.1 1,292,196,206 2.0 1,054,439,611 1.6 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

- 

 

- 

 

87,265,115 

 

0.1 

 

153,746,218 

 

0.2 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 61,817,692 0.1 61,473,814 0.1 60,857,672 0.1 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 1,517,045 0.0 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 65,395,684 0.1 7,645,773 0.0 305,186 0.0 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 90,451,581 0.1 248,616,077 0.4 396,457,899 0.6 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,272,650,356 10.0 6,606,235,655 10.3 10,566,394,133 15.8 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 1,034,530,094 1.7 459,335,947 0.7 459,574,027 0.7 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 3,054,308,219 4.8 3,221,229,452 4.8 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 

 ชาํระภายในหน่ึงปี 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3,772,521,935 

 

 

5.9 

 

 

3,677,435,521 

 

 

5.5 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 319,665,842 0.5 343,735,530 0.5 356,827,929 0.5 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,154,499,380 17.8 11,971,263,062 18.6 12,353,789,560 18.4 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

– ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 

 

4,282,493,769 

 

6.9 

 

4,387,131,688 

 

6.8 

 

4,126,196,192 

 

6.2 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

– ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 ของบริษทัยอ่ย 

 

 

5,484,217,972 

 

 

8.8 

 

 

4,858,296,229 

 

 

7.6 

 

 

4,597,947,902 

 

 

6.9 

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 3,075,480,261 4.9 105,057,547 0.2 14,186,000 0.0 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 21,096,265,056 33.8 19,108,398,692 29.8 18,082,605,400 27.0 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,483,396,592 15.2 9,246,964,400 14.4 8,919,433,627 13.3 
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รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - 386,221,583 0.6 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 93,684,692 0.1 83,720,684 0.1 74,947,102 0.1 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 113,859 0.0 - - 20,053,318 0.0 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 206,104,304 0.3 193,960,183 0.3 181,609,037 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,230,451,821 90.0 57,584,694,116 89.7 56,472,056,650 84.2 

รวมสินทรัพย์ 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771 100.0 67,038,450,783 100.0 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 875,620,455 1.4 690,088,222 1.1 620,000,253 0.9 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - - 31,554,262 0.0 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

1,519,657,611 

 

2.4 

 

522,494,325 

 

0.8 

 

544,789,275 

 

0.8 

หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 2,100,000,000 3.3 4,999,362,074 7.5 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,325,541 0.0 170,779 0.0 2,682,615 0.0 

เงินประกนัผลงาน 1,478,077 0.0 1,647,613 0.0 1,316,905 0.0 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 80,632,479 0.1 79,350,431 0.1 75,510,496 0.1 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,487,714,163 4.0 3,393,751,370 5.3 6,275,215,880 9.4 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

12,732,914,091 

 

20.4 

 

6,178,407,594  

 

9.6 

 

5,637,603,846 

 

8.4 

หุ้นกู ้– สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15,428,902,210  24.7 18,709,860,714  29.1 19,323,681,690 28.8 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

362,598,752 

 

0.5 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7,937,056  0.0 -  - - - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 52,883,302  0.1 64,538,746  0.1 83,123,032 0.1 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับการร้ือถอน -  - 8,064,827  0.0 8,382,637 0.0 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 270,752,440  0.4 289,602,186  0.5 309,857,421 0.5 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28,493,389,099  45.6 25,250,474,067  39.3 25,725,247,378 38.4 

รวมหนี้สิน 30,981,103,262  49.6 28,644,225,437  44.6 32,000,463,258 47.7 
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รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 14.8 9,240,000,000 14.4 9,240,000,000 13.8 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 7,370,000,000 11.8 8,129,382,039  12.7 8,129,382,729 12.1 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 9,522,332,101 15.2 13,319,242,296  20.7 13,319,245,746 19.9 

กาํไรสะสม       

จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 107,480,923 0.2 135,968,184  0.2 167,134,494 0.2 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,101,156,516 1.8 1,635,211,021  2.5 1,785,754,588 2.7 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 232,457,595 0.4 328,879,305  0.5 372,897,000 0.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 18,333,427,135 29.3 23,548,682,845  36.7 23,774,414,557 35.5 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 13,188,571,780 21.1 11,998,021,489  18.7 11,263,572,968 16.8 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,521,998,915 50.4 35,546,704,334  55.4 35,037,987,525 52.3 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771  100.0 67,038,450,783 100.0 
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• งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

รายไดจ้ากการขาย       

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 8,852,227,341  97.1 8,127,561,349  91.9 6,427,885,532 89.4 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือ

ไฟฟ้า 

 

97,696,320  

 

1.1 

 

95,427,840  

 

1.1 

 

99,096,000 

 

1.4 

รายไดค้่าบริหารโครงการ 119,872,867  1.3 153,896,815  1.7 168,073,159 2.3 

รายไดอ่ื้น       

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 1,662,393  0.0 2,296,842  0.0 10,823,109 0.2 

รายไดท้างการเงิน 19,220,526  0.2 413,532,653  4.7 474,222,610 6.6 

อ่ืนๆ 25,783,622  0.3 49,788,981  0.6 8,217,091 0.1 

รายได้รวม 9,116,463,069  100.0 8,842,504,480  100.0 7,188,317,501 100.0 

ตน้ทุนขาย       

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํ้ า 5,538,925,319 60.8 5,964,821,158 67.5 5,380,048,918 74.8 

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดั

จาํหน่าย 

 

521,283,824 

 

5.7 

 

521,283,824 

 

5.9 

 

521,283,824 

 

7.3 

ตน้ทุนการบริหารโครงการ 88,435,523 1.0 90,772,698 1.0 88,549,669 1.2 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 465,145,790 5.1 442,336,300 5.0 427,675,145 5.9 

ค่าใช้จ่ายรวม 6,613,790,456 72.5 7,019,213,980 79.4 6,417,557,556 89.3 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงุทนใน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม ต้นทุนทาง

การเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

 

2,502,672,613  

 

 

27.5 

 

 

1,823,290,500  

 

 

20.6 

 

 

770,759,945 

 

 

10.7 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 40,320,085  0.4 40,869,688  0.5 40,692,399 0.6 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (33,650,551) (0.4) 392,234,624  4.4 366,701,923 5.1 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,509,342,147  27.5 2,256,394,812  25.5 1,178,154,267 16.4 

ตน้ทุนทางการเงิน 1,100,426,415 12.1 1,161,294,032 13.1 996,360,515 13.9 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 44,859,885 0.5 12,277,780 0.1 (15,912,220) (0.2) 

กําไรสําหรับปี 1,364,055,847 15.0 1,082,823,000 12.2 197,705,972 2.8 
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รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง       

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เผ่ือขาย 

 

3,774,412  

 

0.0 

 

(19,185,248) 

 

(0.2) 
- - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแส

เงินสด 

 

164,814,963  

 

1.8 

 

9,063,166  

 

0.1 
- - 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (2,517,743) (0.0) (113,859) (0.0) - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 77,633,970  0.9 (36,579,484) (0.4) 68,804,990 1.0 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

ในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได้ 

 

243,705,602  

 

2.7 

 

(46,815,425) 

 

(0.5) 

 

68,804,990 

 

1.0 

       

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง       

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,895,117 

 

0.0 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม - - - - (3,209,652) (0.0) 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(1,314,535) 

 

(0.0) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 243,705,602 2.7 (46,815,425) (0.5) 67,490,455 0.9 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,607,761,449 17.6 1,036,007,575 11.7 265,196,427 3.7 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)       

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 599,068,450  6.6 768,901,766  8.7 404,714,326 5.6 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 

 

764,987,397  

 

8.4 

 

313,921,234  

 

3.6 

 

(207,008,354) 

 

(2.9) 

 1,364,055,847  15.0 1,082,823,000  12.2 197,705,972 2.8 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 750,657,819  8.2 716,830,284  8.1 469,609,033 6.5 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 

 

857,103,630  

 

9.4 

 

319,177,291  

 

3.6 

 

(204,412,606) 

 

(2.8) 

 1,607,761,449  17.6 1,036,007,575  11.7 265,196,427 3.7 
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• งบกระแสเงินสด 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กาํไรก่อนภาษี 1,408,915,732 1,095,100,780  181,793,752 

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม

ดาํเนินงาน 
   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,553,597,442 1,517,820,856 1,560,758,654 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (40,320,085) (40,869,688) (40,692,399) 

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 33,650,551  (392,234,624) (366,701,923) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันํ้าภายใตส้ัญญา

สัมปทาน 

 

7,373,958  

 

- 

 

- 

ขาดทุนจากการจาํหน่าย / ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,169,955  3,846,903  635,492 

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 15,494,079  (1,375,155) 653,333 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - (3,434,387) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - (4,824) 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายใน 

การออกหุ้นกู ้

 

11,399,205  

 

32,277,979 

 

25,142,897 

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 521,283,824  521,283,824 521,283,824 

รายไดท้างการเงิน -  (385,752,226) (453,777,960) 

ตน้ทุนทางการเงิน 1,078,735,111  871,694,329 955,887,816 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,471,934  14,330,378 25,134,693 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน

ดําเนินงาน 

 

4,603,771,706  

 

3,236,123,356  

 

2,406,678,968 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (153,098,940) 22,563,719  237,629,739 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (14,481,777) (358,040) 616,142 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 200,381,279  169,770,898  (149,414,665) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (39,658,908) 3,966,915  4,173,940 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (162,711,662) (58,967,752) (27,296,710) 

เงินประกนัผลงาน 773,997  169,536  (330,708) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,714,491  (1,282,048) (3,839,937) 

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,007,800) (2,674,934) (4,655,290) 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 73,116,718  -  - 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,526,799,104  3,369,311,650  2,463,561,479 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ่ายดอกเบ้ีย (205,570,007) (219,488,422) (215,087,925) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (38,104,298) (25,245,114) (3,207,184) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,283,124,799  3,124,578,114  2,245,266,370 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมขึ้น) (157,372,583) 507,165,600  - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมขึ้น) (57,634,169) 575,194,147  (238,080) 

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 622,919,311  933,752,082  - 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - 696,776,672 

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง -  432,000,000  373,340,197 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น -  (3,000,000,000) - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น - (681,464,240) - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น (3,274,654,000) (481,474,125) (12,824,700) 

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมขึ้น (469,094,275) (171,427,302) (47,855,542) 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพ่ิมขึ้น (10,287,774) -  - 

อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (103,505,350) (74,634,544) (52,898,417) 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,916,982  6,140,636  3,501,894 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย - - 4,717,305 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึ้น (44,904,792) (969,900) (2,523,472) 

เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12,000,000  16,800,000  27,600,000 

จ่ายตน้ทุนทางการเงินส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหว่าง

ก่อสร้าง (150,877,917) (4,122,915) (2,805,164) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,631,494,567) (1,943,040,561) 986,790,693 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง (1,625) - - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (4,164,644,863) (7,812,120,374) (522,494,325) 

ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า - - (29,613,703) 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า - - (9,330,200) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 9,500,000,000  6,000,000,000 5,600,000,000 

ชาํระคืนหุ้นกู ้ (4,000,000,000) (600,000,000) (2,100,000,000) 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู ้ (206,443) - - 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (31,172,527) (39,460,111) (7,974,321) 

จ่ายดอกเบ้ีย (814,595,901) (772,740,877) (703,297,809) 

เงินปันผลจ่าย (165,643,460) (206,360,000) (243,881,461) 

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (578,637,121) (679,770,150) (530,035,913) 

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั -  4,556,292,234 4,140 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (254,901,940) 445,840,722 1,453,376,408 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (7,631,112) 228,192 (547,133) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 389,097,180 1,627,606,467 4,684,886,338 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,197,480,517 2,586,577,697 4,214,184,164 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,586,577,697 4,214,184,164 8,899,070,502 
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• อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 32.5 25.6 16.5 

อตัรากาํไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (%)(1)(2) 50.3 42.1 45.4 

อตัรากาํไรสุทธิ (%)(1)(2) 6.6 2.2 5.6 

กาํไรต่อหุ้น (บาท)(2) 0.081 0.025 0.050 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม (เท่า) 0.98 0.81 0.91 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม (เท่า) 0.76 0.62 0.60 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%)(2) 3.3 0.9 1.7 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)(2) 1.0 0.3 0.6 
 

(1) รวมส่วนแบ่งจากกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 

(2) ไม่รวมการรับรู้กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้เพียงคร้ังเดียวในปี 2562 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัในการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ผลกัดนัให้บริษทัมีระบบการบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมทั้งสนบัสนุนทรัพยากร และเคร่ืองมือท่ีสําคญั 

ในกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงิน เพ่ือให้รายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง ครบถว้น สะทอ้นฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษทั เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุนทัว่ไป และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และ 

มีความรู้ความสามารถ  ทาํหน้าท่ีสอบทานเพ่ือให้มีความมั่นใจว่าบริษทัมีการจดัทาํรายงานทางการเงินอย่างครบถว้น 

ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการ

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ และ/หรือ ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า งบการเงินประจาํปี 2563 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใชน้โยบาย

บญัชีท่ีเหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั รอบคอบ และใช้ประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั้งมีการ

เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเ ง่ือนไข โดยงบการเ งินได้แสดงฐานะทางการเงิน  

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบัญชี 

ท่ีรับรองทัว่ไป 

 

 

 

 

 

            ดร. ทนง พิทยะ  นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์

           ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
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14.     การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

รายได้รวม 

รายไดร้วมปี 2563 ลดลงร้อยละ 18.8 YoY สาเหตุหลกัมาจาก 

(1) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ลดลงร้อยละ 43.7 YoY เน่ืองจากปริมาณนํ้าสะสม 

ณ ตน้ปี 2563 มีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน และปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่าง

เก็บนํ้ าระหว่างปี 2563 ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย โดยโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ประกาศให้ปี 

2563 เป็นปีแลง้ และประกาศความพร้อมจ่ายอยา่งระมดัระวงัตลอดปี 2563 เพ่ือรักษา

ระดบันํ้าปลายปี 2563 ใหเ้พียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564  

(2) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้าของ BIC ลดลงร้อยละ 7.3 เน่ืองจาก               ราคา

ก๊าซธรรมชาติเฉล่ียในปี 2563 ต ํ่ากว่าปีก่อนซ่ึงส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้าในส่วนของ 

Energy Payment ปรับลดลง การหยุดเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมแซม Gas Turbine ของ

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 ในเดือนมกราคม 2563 และความตอ้งการใช้

ไฟฟ้าและไอนํ้าของลูกคา้อุตสาหกรรมบางส่วนลดลง  

กําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการดําเนินงานปกติ 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัในปี 2563 เพ่ิมข้ึน 212.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 110.8 YoY เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติของปี 2562 ซ่ึงไม่

รวมรายการรับรู้กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงคร้ังเดียวของ XPCL ในไตรมาส 4 ปี 2562  

โดยสาเหตุหลกัของการเติบโตของกาํไรสุทธิในปี 2563 มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจาก

เงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเตม็ปี ในปี 2563 ภายหลงัจากเร่ิม

ดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือปลายเดือนตุลาคม 2562 

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินสดรับจากการออก

หุ้นกูจ้าํนวน 4,000 ลา้นบาทของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือทดแทนหุ้นกู้

เดิมท่ีจะครบกาํหนด รองรับแผนการซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ดาํเนินธุรกิจ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

หนี้สิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.7 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการออกหุ้นกูข้องบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึนตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ท่ีเร่ิมใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม 2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงร้อยละ 1.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของส่วน

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยจากการรับรู้ผลการดาํเนินงานท่ี

ลดลงและการจ่ายปันผลของ NN2  

 

หน่วย: ล้านบาท 

รายได้รวม 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานะการเงนิ 
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เหตุการณ์สําคัญในรอบปี 2563 จนถึงปัจจุบัน 
 

การขายหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2563 ของ บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด (“NN2”) 

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 NN2 ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

โดยขายให้กบัผูล้งทุนในวงจาํกดั (Private Placement) รวม 600 ลา้นบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีครบกาํหนดและเพ่ือลดตน้ทุน

ทางการเงิน โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จาํกดั (“ทริสเรทติ้ง”) จดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ีอนัดบั “A” แนวโนม้ “คงท่ี” และจดั

อนัดบัเครดิตหุน้กูข้อง NN2 ทุกชุด รวมถึงชุดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีท่ีอนัดบั “A” แนวโนม้ “คงท่ี” 

การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานปี 2562 

เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2653 ออกไปอย่าง

ไม่มีกาํหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส้ินสุดลง และมีมติอนุมติัจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดาํเนินงานปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รวมถึงกาํหนดให้วนัท่ี 27 เมษายน 2563 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจ่ายเงิน

ปันผลแลว้ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 แลว้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 

2563 

การคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยทริสเรทติง้ 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษทัท่ีอนัดบั “A” แนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี” พร้อมทั้งคง

อนัดบัเครดิตหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัของบริษทัท่ีอนัดบั “A-” แนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี” 

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท (CKP-W1) คร้ังสุดท้าย ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสําคญัท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (CKP-W1) ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิคร้ัง

สุดทา้ยจาํนวน 690 หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 4,140 บาท โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 

2563 โดยเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้บริษทัมีทุนจดทะเบียน

จาํนวน 8,129.4 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 13,319.2 ลา้นบาท 

การขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจํานวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีมติอนุมติัใหข้ยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวน

เงินคงคา้งไม่เกิน 20,000 ลา้นบาทจากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับลงทุนขยายธุรกิจและเพ่ิม

ความสามารถในการบริหารจดัการสภาพคล่อง และการชาํระคืนหน้ีของบริษทั 

โรงไฟฟ้าพลังนํ้า ไซยะบุรี ผลิตไฟฟ้าได้เต็มกําลังการผลิตเป็นคร้ังแรก 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2563 โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็กาํลงัการผลิตเป็นคร้ังแรก จากปริมาณนํ้าไหลผา่น

โรงไฟฟ้าเฉล่ียท่ีสูงข้ึนตามปริมาณฝนท่ีตกเพ่ิมข้ึนใน สปป.ลาว โดยสามารถผลิตไฟฟ้าไดใ้กลเ้คียงกาํลงัการผลิตสูงสุดอย่าง

ต่อเน่ืองในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน 2563 
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การขายหุ้นกู้คร้ังท่ี 2/2563 ของ NN2 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 NN2 ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2563 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จาํนวนรวม 1,000 ลา้นบาท เพ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ีครบกาํหนด แบ่งเป็น 

 หุน้กูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 ต่อปี จาํนวน 400 ลา้นบาท 

 หุน้กูอ้าย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.60 ต่อปี จาํนวน 600 ลา้นบาท 

โดยทริสเรทติ้งจดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ีอนัดบั “A” แนวโน้ม “คงท่ี” และจดัอนัดบัเครดิตหุน้กูชุ้ดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี

ท่ีอนัดบั “A” แนวโนม้ “คงท่ี” 

การเข้าซ้ือหุ้นในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จํากัด (“LPCL”) 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษทัซ้ือหุน้ของ LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียน จากบริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว เป็น

มูลค่ารวม 12.82 ลา้นบาท เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดแ้ละพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้า หลวงพระบาง ท่ีแขวงหลวงพระบาง สปป. 

ลาว 

การขายหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2563 ของบริษัท 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2563 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ

หุ้นกู ้จาํนวนรวม 4,000 ลา้นบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีจะครบกาํหนดในไตรมาส 2 ปี 2564 และซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนใน

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แบ่งเป็น 

 หุน้กูอ้าย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.31 ต่อปี จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

 หุน้กูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.62 ต่อปี จาํนวน 1,500 ลา้นบาท 

 หุน้กูอ้าย ุ7 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.76 ต่อปี จาํนวน 1,500 ลา้นบาท 

โดยทริสเรทติ้งจดัอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษทัท่ีอนัดบั “A” แนวโน้ม “คงท่ี” และจดัอนัดบัเครดิตหุน้กูชุ้ดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี

ท่ีอนัดบั “A-” แนวโนม้ “คงท่ี” 

การชําระเงินเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL 

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 บริษทัไดช้าํระเงินเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL จาํนวน 2,170.56 ลา้นบาท ตามมติอนุมติั

ของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าหลวงพระบาง 
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รางวัลในปี 2563 
 

การเข้าร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย (United Nations Global Compact: UNGC) 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 บริษทัได้เขา้ร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations 

Global Compact: UNGC) เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ UNGC ในดา้นสิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และ

การต่อตา้นการทุจริต นอกจากน้ี บริษทัยงัดาํเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติ (United Nations 

Sustainable Development Goals: UNSDGs) โดยในปัจจุบนัไดร้วมเป้าหมายดงักล่าวจาํนวน 8 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมาย

เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

รางวัล Asian Power Awards 2020 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 บริษทัไดรั้บรางวลั Asian Power Awards 2020 ระดบั Silver ใน 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 Natural Gas-fired Power Project of the Year 

 Environmental Upgrade of the Year – Thailand 

โดยบริษทัไดคิ้ดคน้โครงการและนวตักรรมท่ีสามารถลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม และ

ลดค่าใชจ้่ายจากการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได ้

ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายช่ือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจําปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่รายช่ือหุน้ย ัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจาํปี 

2563 โดยตลาดหลกัทรัพย ์สะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล

ของบริษทั 

ได้รับคะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ (Excellent) 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดรั้บคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ในโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการ

บริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

รางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management 

เ ม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับรางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตจ้ากการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ าและส่ิงแวดลอ้มและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

พลงันํ้า ไซยะบุรี 
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ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
 

บริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากมีคู่สัญญาซ้ือไฟฟ้า

หลกัคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยถึงแมว้่าลูกคา้อ่ืน ๆ จะเป็นลูกคา้อุตสาหกรรม แต่ส่วน

ใหญ่ไม่ไดอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์อยา่งรุนแรง 

ดา้นการดาํเนินการผลิตไฟฟ้า บริษทัไม่มีการหยุดการผลิตไฟฟ้าจากสถานการณ์ COVID-19 แต่อย่างใด โดยบริษทัดาํเนินการ

ตามมาตรการดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด รวมถึงการงดให้บุคคลภายนอกเขา้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าทุกโรงของ

บริษทัโดยเด็ดขาด 

ดา้นสภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ี บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2563 จาํนวน 8,899.1 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 4,684.9 ลา้นบาทจากส้ินปี 2562 และมีอตัราส่วนหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.60 เท่า ซ่ึงตํ่า

กว่าขอ้กาํหนดของหุ้นกูท่ี้ใหค้งอตัราส่วนไม่ให้เกิน 3.00 เท่า สะทอ้นถึงการมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอสําหรับการบริหารจดัการ

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ค่าใชจ้่ายทางการเงิน รวมถึงการลงทุนในการขยายธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ได้

เบิกใชก้บัสถาบนัการเงินรวม 9.5 พนัลา้นบาท เพ่ือรองรับการบริหารสภาพคลอ่งและการไถ่ถอนหุน้กูห้ากมีเหตุจาํเป็นอีกดว้ย 

 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2563 

รายการ 
รายปี (ล้านบาท) เปล่ียนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 8,223.0 6,527.0 (1,696.0) (20.6) 

รายไดค้่าบริหารโครงการ 153.9 168.1 14.2 9.2 

ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าเงินทุน 351.8 344.7 (7.1) (2.0) 

รายไดอ่ื้น 111.5 137.7 26.2 23.5 

รวมรายได้ 8,840.2 7,177.5 (1,662.7) (18.8) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (7,019.2) (6,417.5) (601.7) (8.6) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (143.8) 407.4 551.2 383.3 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 2.3 10.8 8.5 369.6 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 1,679.5 1,178.2 (501.3) (29.8) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,161.3) (996.4) (164.9) (14.2) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (12.3) 15.9 28.2 229.3 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (313.9) 207.0 520.9 165.9 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 192.0 404.7 212.7 110.8 

รายการรับรู้กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเพียงคร้ังเดียว (One-time) 576.9 - (576.9) (100.0) 

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 768.9 404.7 (364.2) (47.4) 
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รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน้ํา 

(ล้านหน่วย)/(ตัน) 
เปล่ียนแปลง 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
เปล่ียนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 

 NN2 1,684.9 920.1 (764.8) (45.4) 3,048.0 1,716.6 (1,331.4) (43.7) 

 BIC 1,560.8 1,535.7 (25.1) (1.6) 4,967.7 4,604.8 (362.9) (7.3) 

 BKC 15.5 20.1 4.6 29.7 144.8 157.8 13.0 9.0 

รวม 3,261.2 2,475.9 (785.3) (24.1) 8,160.5 6,479.2 (1,681.3) (20.6) 

 

รายได้จากการขายไอนํ้า 

  BIC 87,486 74,026 (13,460) (15.4) 62.5 47.8 (14.7) (23.5) 

รวมทั้งหมด 8,223.0 6,527.0 (1,696.0) (20.6) 

 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้าในปี 2563 ลดลงร้อยละ 20.6 YoY โดยมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 

NN2: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 43.7 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีลดลง เน่ืองจากปริมาณ

นํ้าสะสม ณ ตน้ปี 2563 มีปริมาณนอ้ยกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน และปริมาณนํ้าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้าระหว่างปี 2563 ต ํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 

โดยโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้างึม 2 ประกาศใหปี้ 2563 เป็นปีแลง้ และประกาศความพร้อมจ่ายอยา่งระมดัระวงัตลอดปี 2563 เพ่ือรักษา

ระดบันํ้าปลายปี 2563 ใหเ้พียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 

 

ปริมาณนํ้าไหลเข้าและระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า นํ้างึม 2 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า นํ้างึม 2 

 
 

ประเภทไฟฟ้า 
รายปี (ล้านหน่วย) เปล่ียนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

Primary Energy (PE) 1,674.5 915.7 (758.8) (45.3) 

Secondary Energy (SE) 4.2 - (4.2) (100.0) 

Excess Energy (EE) - - - - 

Test Energy (TE) 6.2 4.4 (1.8) (29.0) 

รวม 1,684.9 920.1 (764.8) (45.4) 

 

BIC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BIC ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 7.3 YoY เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียในปี 2563 ต ํ่ากว่าปี

ก่อน ซ่ึงส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ปรับลดลง การหยุดเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมแซม Gas Turbine ของ

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 ในเดือนมกราคม 2563 และความตอ้งการใช้ไฟฟ้าบางส่วนของลูกคา้อุตสาหกรรม

บางส่วนลดลง 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอนํ้าของโรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน 
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ผู้ซ้ือไฟฟ้า 
รายปี (ล้านหน่วย) เปล่ียนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

กฟผ. 1,250.3 1,235.9 (14.4) (1.2) 

ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 310.5 299.8 (10.7) (3.4) 

รวม 1,560.8 1,535.7 (25.1) (1.6) 

 

BKC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BKC ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.0 YoY เน่ืองจาก (1) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 

มีการเปล่ียนแผงโซลาร์เซลล์ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ทาํให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมดีข้ึน (2) โรงไฟฟ้าพลงั

แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาภายใตก้ารลงทุนของ BKC จาํนวน 5 แห่ง กาํลงัการผลิตรวม 4.1 เมกะวตัต ์เร่ิมทยอยผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในระหว่างปี 2562 และ (3) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินภายใต้

การลงทุนของ BKC อีก 1 แห่ง กาํลงัการผลิต 2.7 เมกะวตัต ์เร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในช่วง

ปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ส่งผลใหป้ริมาณการขายไฟฟ้าในปี 2563 เพ่ิมข้ึน YoY 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้การลงทุนของ BKC 

 
 

รายได้ค่าบริหารโครงการ 

บริษทัรับรู้รายไดค่้าบริหารโครงการในปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 YoY สาเหตุหลกัมาจากการปรับเพิ่มอตัราค่าบริหารโครงการ

ต่าง ๆ ตามสัญญา 

 

ดอกเบีย้รับจากสัญญาเช่าเงินทุน 

ดอกเบ้ียรับตามสัญญาเช่าเงินทุนในปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.0 YoY ตามการลดลงของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน จากการทยอย

รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงระหว่างบริษทักบัรัฐบาลลาว 
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รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นในปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.5 YoY ส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียจากการใหเ้งินกูย้มืแก่ XPCL ตามรายละเอียดเง่ือนไขเดิม

ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดยบริษทัเร่ิมใหเ้งินกูย้มืแก่ XPCL ในเดือนสิงหาคม 

2562 และในปี 2563 มีการรับรู้ดอกเบ้ียเตม็ปี ทั้งน้ี ณ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืจาก XPCL มียอดเงินตน้รวม 3,000 ลา้นบาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

รายการ 

รายปี 

(ล้านบาท) 
เปล่ียนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํ้ า 5,964.8 5,380.0 (584.8) (9.8) 

ค่าเชื้อเพลิง 3,334.2 2,948.4 (385.8) (11.6) 

ค่าเส่ือมราคา 1,484.0 1,500.7 16.7 1.1 

ค่าดาํเนินการและซ่อมบาํรุง 724.1 644.8 (79.3) (11.0) 

ค่าผ่านสาย 216.9 119.2 (97.7) (45.0) 

ค่าสัมปทาน 104.9 59.6 (45.3) (43.2) 

อ่ืน ๆ 100.7 107.3 6.6 6.6 

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 521.3 521.3 - - 

ตน้ทุนบริหารโครงการ 90.8 88.5 (2.3) (2.5) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 442.3 427.7 (14.6) (3.3) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงาน 7,019.2 6,417.5 (601.7) (8.6) 

 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานในปี 2563 ลดลงร้อยละ 8.6 YoY โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 ค่าเช้ือเพลิงของ BIC ลดลงร้อยละ 11.6 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าและราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียท่ีลดลง 

 ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 YoY จากการรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 ท่ีเร่ิมใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นหลกั 

 ค่าดาํเนินการและซ่อมบาํรุงลดลงร้อยละ 11.0 YoY ส่วนใหญ่มาจากในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 มีค่าซ่อมบาํรุงใหญ่ (Major 

Overhaul) ของ BIC และค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีลดลงในปี 2563 เป็นหลกั 

 ค่าผา่นสาย (Wheeling Charge) ลดลงร้อยละ 45.0 YoY ตามปริมาณการส่งไฟฟ้าของ NN2 ท่ีลดลง YoY 

 ค่าสัมปทานลดลงร้อยละ 43.2 YoY ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดข้ายไฟฟ้าท่ีลดลงของ NN2 

 ต้นทุนบริหารโครงการลดลงร้อยละ 2.5 YoY และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 3.3 YoY จากกิจกรรมการ

ดาํเนินงานท่ีลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 และการบริหารจดัการค่าใชจ้่าย 
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ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 

รายการ 
รายปี (ล้านบาท) เปล่ียนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 40.9 40.7 (0.2) (0.5) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (184.7) 366.7 551.4 298.5 

รวม (143.8) 407.4 551.2 383.3 

รายการรับรู้กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเพียงคร้ังเดียว (One-time)(1) 576.9 - (576.9) (100.0) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 433.1 407.4 (25.7) (5.9) 

(1) กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพียงคร้ังเดียว (one-time) ของ XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  

 

ปี 2563 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมจาํนวน 407.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 

551.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 383.3 YoY สาเหตุหลกัมาจากมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเตม็ปี ในปี 2563 ภายหลงัจากเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือปลายเดือนตุลาคม 2562 

 

ปริมาณนํ้าไหลผ่านเฉล่ียต่อเดือน และปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า ไซยะบุรี 
 

 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

บริษทัมีค่าใชจ้่ายทางการเงินในปี 2563 ลดลงร้อยละ 14.2 YoY ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุน้กูข้อง NN2 เพ่ือจ่ายคืนเงินกู้

จากสถาบนัการเงินทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2562 การทยอยชาํระคืนเงินตน้ของบริษทัยอ่ย และอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับตวัลดลง YoY 
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หน่วย: ล้านบาท 

รายได้ 

 

 

 

 

EBITDA(2) 

 

 

 

 

 

กําไรสุทธิ(2) 

 

(488)

968 

2562 2563

1,565 

12,067 
2 

13 

1,567 

12,080 

2562 2563

1,340

11,095

86%
92%

2562 2563

(2) ไม่รวมกาํไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงคร้ังเดียว 

ปริมาณการขายไฟฟ้า 
ปี 2562: 834.7 ล้านหน่วย 

ปี 2563:  6,301.4 ล้านหน่วย 
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กําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ในภาพรวม กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในปี 2563 เพ่ิมข้ึน 212.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 110.8 YoY เม่ือ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติของปี 2562 ซ่ึงไม่รวมรายการรับรู้กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงคร้ังเดียวของ 

XPCL ซ่ึงเกิดข้ึนในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยสาเหตุหลกัของการเติบโตของกาํไรสุทธิในปี 2563 มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจาก

เงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเต็มปี ในปี 2563 ภายหลงัจากเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือปลายเดือน

ตุลาคม 2562 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

เปล่ียนแปลง 

เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 64,190.9 67,038.5 2,847.6 4.4 

หน้ีสิน 28,644.2 32,000.5 3,356.3 11.7 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 35,546.7 35,038.0 (508.7) (1.4) 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกูจ้าํนวน 

4,000 ลา้นบาทของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ีจะครบกาํหนด รองรับแผนการซ้ือสินทรัพยห์รือ

ลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.7 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการออกหุน้กูข้องบริษทั เม่ือวนัท่ี 

25 พฤศจิกายน 2563 และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ท่ีเร่ิมใชต้ั้งแต่เดือน

มกราคม 2563 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงร้อยละ 1.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของส่วนของผูมี้ส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยจากการรับรู้ผลการดาํเนินงานท่ีลดลงและการจ่ายปันผลของ NN2  
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การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,899.1 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 4,684.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 111.2 จากส้ินปี 2562 

 

งบกระแสเงินสด ปี 2563 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,245.3 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 986.8 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,453.3 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.5) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 4,684.9 

 

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่มาจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน เงินสดรับจากสัญญาเช่า

เงินทุน และเงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน ส่วนใหญ่เงินสดรับจากหุน้กูข้องบริษทัและบริษทัย่อย สุทธิกบัการจ่ายคืนเงินกูแ้ละ

การไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

(3) ไม่รวมรายการ one-time 

(4) ไม่รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ความสามารถในการทํากําไร 
รายปี 

เปล่ียนแปลง 
2562 2563 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 25.6 16.5 (9.1) 

อตัรากาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา 

   และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA Margin) (%) 

 

43.7 

 

39.7 

 

(4.0) 

อตัรากาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา 

   และค่าตดัจาํหน่าย + ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

และบริษทัร่วม (EBITDA Margin including Share of Profit) (%)(3) 

 

 

42.1 

 

 

45.4 

 

 

3.3 

อตัรากาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน (%)(3) 2.2 5.6 3.4 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 8.7 5.6 (3.1) 

   กาํไรต่อหุ้นจากการดาํเนินงาน (บาท)(3) 0.025 0.050 0.025 

   กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.010 0.050 (0.040) 

ความสามารถในการชําระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เปล่ียนแปลง 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม (เท่า) 0.81 0.91 0.10 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วน 

   ของผูถ้ือหุ้นรวม (เท่า)(4) 

 

0.62 

 

0.60 

 

(0.02) 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เปล่ียนแปลง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 1.68 (0.27) 
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ปี 2563 อตัรากาํไรขั้นตน้ และ EBITDA Margin ลดลง YoY โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ท่ีลดลง 

ขณะท่ีอตัรากาํไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ี

ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (EBITDA Margin including Share of Profit) และอตัรากาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน YoY 

จากการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเตม็ปี ในปี 2563 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนหน้ีสินรวมตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก (1) การออกหุน้

กูข้องบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 และ (2) ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจากการลดลงของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัย่อย ขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมลดลงเล็กน้อยจากส้ินปี 2562 

สาเหตุหลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจากเงินสดรับจากการดาํเนินงาน 

 

อตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัลดลงจากส้ินปี 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากหุน้กูท่ี้จะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 4,000 ลา้น

บาทของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีแผนท่ีจะใช้เงินจากการออกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ประมาณ 2,000 ลา้นบาทร่วมกบัการออกหุ้นกูชุ้ด

ใหม่ในระหว่างปี 2564 เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดดังกล่าว (Rollover) นอกจากน้ี บริษทัยงัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ได้เบิกใช้กบัสถาบนั

การเงินรวมประมาณ 9.5 พนัลา้นบาท เพ่ือรองรับการบริหารสภาพคลอ่งและการไถ่ถอนหุน้กูห้ากมีเหตุจาํเป็นอีกดว้ย 

 



- ลงลายมือชื�อ -

- ลงลายมือชื�อ -

- ลงลายมือชื�อ -



เอกสารแนบ  1

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ของบริษทั 

 1. ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ชว่งเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร.ทนง พิทยะ 73 - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- ประธานกรรมการ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 2561- ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.ส.ขอนแก่นฟู้ดส์

- กรรมการอิสระ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ - กรรมการอิสระ

 23 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 2561 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.พร็อพเพอร์ตี เพอร์เฟค

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 2555-ส.ค. 2563 - ประธานกรรมการ บมจ.สแกน อินเตอร์

มหาวิทยาลยัโยโกฮามา ประเทศญีปุ่ น - กรรมการอิสระ

- หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 2551-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการอิสระ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

2553-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

ธ.ค.2563 -ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์ 

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

ประสบการณ์ทาํงานสดัส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

เอกสารแนบ 1 (1/18)



ชว่งเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

ประสบการณ์ทาํงานสดัส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 75  - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาเทคโนโลยีการจดัการ 0.062 บิดา การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- ประธานกรรมการบริหาร อุตสาหกรรม วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 2558-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

  23 สิงหาคม 2555 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) และ - ประธานกรรมการบริหาร

- กรรมการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

  3 มิถุนายน 2554 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) - กรรมการ

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น 2550-ปัจจุบนั - กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสียง บมจ.ช.การช่าง

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2546-ปัจจุบนั - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

มหาวิทยาลยันครพนม 2537-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2537-2558 - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2549-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว

- ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) - กรรมการ

มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญีปุ่ น 2547-2558 - ประธานกรรมการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ*

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) - ประธานกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญีปุ่ น - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่น 10/2560 2537-2558 - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ*

สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) - กรรมการ

- หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 366  การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ธ.ค.2563-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์ 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.)  รุ่น 4/2550 - กรรมการ

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน   2553-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 - กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2550 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชนั

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 2549-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการ

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 2547-ปัจจุบนั -  ประธานกรรมการบริหาร บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการ

2531-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ทีดินบางปะอิน

หมายเหต ุ  * บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และจดทะเบียนเปลียนชือเป็น บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
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3. ดร. จอน วงศส์วรรค ์ 46 - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์   0.005 - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัดุ๊ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2562- ปัจจุบนั - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หัวหนา้ฝ่าย Investment บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร

- กรรมการอิสระ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์    Solutions

  24 ธนัวาคม 2561 มหาวิทยาลยัดุ๊ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา   สายงานทีปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล  

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง) 2553- 2562 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หัวหนา้ฝ่ายเฮดจ์ฟันด ์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   สายงานลงทุนและคา้หลกัทรัพย ์ 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 157/2562 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - ไม่มี -

4. นายณรงค ์แสงสุริยะ 76 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2559 -ปัจจุบนั - ผูบ้ริหารอาวุโส บมจ.ช.การช่าง

  และบริหารความเสียง - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 2555-ปัจจุบนั - กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสียง

  14 มกราคม 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

- กรรมการ 2550-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร

  26 กนัยายน 2554 2544-ปัจจุบนั - กรรมการ

2544-2559 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

  กลุ่มงานปฏิบติัการ

2543-2559 - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดบับลิว

- กรรมการ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

2549-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2

- กรรมการ

2547-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

- กรรมการ

2524-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชนั

2552-2559 - ประธานกรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชนั
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5. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 72 ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจ  0.000 - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- ประธานกรรมการสรรหา - มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย โคสต ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2557 -ปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แปซิฟิกไพพ์

  และกาํหนดค่าตอบแทน - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ - กรรมการอิสระ                      

- กรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

- กรรมการอิสระ - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 2553-ปัจจุบนั - ประธานทีปรึกษาคณะกรรมการ บจ.ไดกา้ (ไทย)

  23 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

- กรรมการบรรษทัภิบาล  - หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562

  และบริหารความเสียง สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

  14 มกราคม 2556 - หลกัสูตร Boards that make Difference  (BMD) รุ่น 6/2561

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Role of Compensation Committee รุ่น 19/2557

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตรต่อเนือง 4 ปี   “Chemical Risk Assessment Method”

The Oversea Human Resource & Industry Development 

Association (HIDA), Japan สนบัสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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6. ดร.ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท์ 62 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการสรรหาและ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2563- ปัจจุบนั - ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ทีทีดบับลิว

 กาํหนดค่าตอบแทน - ปริญญาโท วิศวกรรม (โยธา) 2561- ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัยงัส์ทาวน์ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา -  กรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ - ปริญญาตรี  วิศวกรรม (โยธา)

21 กุมภาพนัธ์ 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสูตรLeadership Succession Program (LSP) รุ่นที 1

มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียน

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 271/2562 2561-ก.ค.2563 กรรมการ  บจ. ประปาปทุมธานี

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2559 – 2561 ปลดักรุงเทพมหานคร

- หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที 34/2562 2558 – 2559 รองปลดักรุงเทพมหานคร

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2557 - 2558 ผูอ้าํนวยการสาํนกัการโยธา กรุงเทพมหานคร

- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2556 - 2559 กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รุ่นที 18/2562

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

เอกสารแนบ 1 (5/18)



ชว่งเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

ประสบการณ์ทาํงานสดัส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

7. นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ 64 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการบริหาร สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2563-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล

  9 มิถุนายน 2558 - Master of Science (Mathematics and Computer Science) 2563-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป

- กรรมการ University of Louisville, Kentucky, U.S.A. 2562-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ. ทีบีเอสพี

  9 เมษายน 2558 - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 2561-ปัจจุบนั  - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง บมจ.แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส์ แอนด ์พรอพเพอร์ตี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  - กรรมการอิสระ

- หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2561 2561-ปัจจุบนั  - ทีปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2557-2561  - กรรมการบรรษทัภิบาล

- หลกัสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 7/2561  - กรรมการบริหารความเสียง

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  - กรรมการบริหาร

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 20  - กรรมการ

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ  - กรรมการผูจ้ดัการ

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่น 3 2559-2562  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยบริติช ซีเคียวริตี พรินติง

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการ  - กรรมการ

และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่น 12 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

สถาบนัพระปกเกลา้ 2563-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ  บมจ.ซีวิลเอน็จิเนียริง 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ 2563-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ  บจ. MDCUS

รุ่น 6 สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ 2562-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 1 2561-ปัจจุบนั - ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการคลงั สภากาชาดไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2559 - ปัจจุบนั - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555 2559-ปัจจุบนั - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2558 - ปัจจุบนั - กรรมการทีปรึกษา คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่น 18/2545 2558-ปัจจุบนั - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในพระบรมราชูปภมัภ์

เอกสารแนบ 1 (6/18)



ชว่งเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

ประสบการณ์ทาํงานสดัส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

8 นายประเสริฐ มริตตนะพร 64 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการสรรหาและ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2559 -ปัจจุบนั - ผูบ้ริหารอาวุโส บมจ.ช.การช่าง

 กาํหนดค่าตอบแทน - ปริญญาตรี สาขาบญัชี 2553-ปัจจุบนั - กรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิงแวดลอ้ม

 14 มกราคม 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2550-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร

- กรรมการบริหาร - หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553 2549-ปัจจุบนั - กรรมการ

 23 สิงหาคม 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2552-2559 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร

- กรรมการ - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  (หลกัสูตร วตท.)  รุ่น 9/2552 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

 24 มิถุนายน 2554 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 2550-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชนั

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2547-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

เอกสารแนบ 1 (7/18)



ชว่งเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

ประสบการณ์ทาํงานสดัส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

9. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 46 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ - ไม่มี - บุตร การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัเซาทเ์ทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 2558-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง

- กรรมการ - ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ พี - กรรมการ

  23 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลยัดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

- ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสูตร Executive Program on the Rule of Law and Development การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

(RoLD) รุ่น 1/2560 2560-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง

สถาบนัเพือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย 2560-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ช.การช่างเรียลเอสเตท

- หลกัสูตร Workshop for Emerging Leaders on the Rule of 2559-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชนั

Law and Policy ปี 2560 2559-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. มหาศิริ สยาม

สถาบนัเพือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกบั 2559-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ช.การช่าง โฮลดิง

The Institute for Global Law and Policy Harvard Law School 2559-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.) รุ่น 22    2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ทีดินบางปะอิน

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ชลเวทยโ์ยธา

- หลกัสูตร Company Secretary Forum (R-CSF) รุ่น 1/2556 2554 - 2559 - กรรมการ บจ. บางเขนชยั

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Special Seminar (RSS) รุ่น 1/2554 การดาํรงตาํแหน่งในสมาคม

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2562-ปัจจุบนั - กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย

- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 2562-ปัจจุบนั - กรรมการ ชดุที 23 สมาคมนิสิตเก่าอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy ปี 2551

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

เอกสารแนบ 1 (8/18)



ชว่งเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

ประสบการณ์ทาํงานสดัส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

10. นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ 59 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ) - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการ มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม ประเทศองักฤษ 2548-ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล  

 1 มีนาคม 2559 - ปริญญาโท การตน้ทุน - กรรมการอิสระ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

- ปริญญาตรี การบญัชี ธ.ค.2563-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - กรรมการ

- หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นที 9  2563-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั - กรรมการ

(คปภ.) - กรรมการผูจ้ดัการ

- หลกัสูตรบริหารจดัการดา้นความมนัคงขนัสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที 10 2560-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.บางเขนชยั

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 2559-มี.ค. 2563 - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2

- หลกัสูตรวิทยาการตลาดทุน  (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที 24 - กรรมการ

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน - กรรมการผูจ้ดัการ

- หลกัสูตรพฒันานกับริหารประจาํปี 2556 รุ่นที 9 2559-มี.ค. 2563 - กรรมการบริหาร บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (มูลนิธิ สวค.) - กรรมการ

- หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy - กรรมการผูจ้ดัการ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.เชียงราย โซล่าร์

- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที 25/2551 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.นครราชสีมา โซล่าร์

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2552-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชนั 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 61/2548

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 10/2548

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

เอกสารแนบ 1 (9/18)
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ประสบการณ์ทาํงานสดัส่วน

การถือ
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บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

11. นายเดวิด แวน  ดาว 37 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์มหภาค 2.473 - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการ มหาวิทยาลยัรัฐจอร์เจีย  มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ไม่มี -

1 มีนาคม 2563 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

มหาวิทยาลยัเอมอรี  มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2563-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

- กรรมการ

(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 2563-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2

- กรรมการ

2563-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

- กรรมการ

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์

ธ.ค.2563 -ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร

2561 - ธ.ค.2563 - กรรมการผูจ้ดัการ

2558 - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ลาว โคคาโคลา บอทลงิ 

2553 - ปัจจุบนั - ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บจ. พีที จาํกดัผูเ้ดียว

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 173/2563 

เอกสารแนบ 1 (10/18)



ชว่งเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

ประสบการณ์ทาํงานสดัส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

12. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ 42 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ - ไม่มี - บุตร การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการบรรษทัภิบาลและ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ - ไม่มี -

 บริหารความเสียง - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  (เกียรตินิยมอนัดบั 1) นอ้ง การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

- กรรมการผูจ้ดัการ มหาวิทยาลยัดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ธ.ค.2563 -ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์

- เลขานุการบริษทั - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552 - กรรมการบริหาร

 1 กรกฎาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการผูจ้ดัการ

- กรรมการบริหาร 2563-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. บางเขนชยั

 23 สิงหาคม 2555 2559-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชนั 

- กรรมการ 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์

3 มิถุนายน 2554 - กรรมการ

2553 - มี.ค. 2563 - กรรมการผูจ้ดัการ

2549-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ. ไฟฟ้านาํงึม 2

- กรรมการ

นายแวน ฮวง ดาว 61 - ปริญญาตรี - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการ วิทยาลยัเทคนิคแห่งแอตแลนตา้ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ไม่มี -

22 กนัยายน 2559 ดาํรงตาํแหน่ง การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

 ถึงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2563 2553 - ก.พ. 2563 - กรรมการบริหาร บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

- กรรมการ

2551 - ก.พ. 2563 - กรรมการบริหาร บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

- กรรมการ

2551 - ก.พ. 2563 - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2

- กรรมการ

เอกสารแนบ 1 (11/18)



1.2 ผูบ้ริหาร

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ 53 - ปริญญาเอก Geology and Paleontology 0.0017   - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวศิวกรรม มหาวทิยาลยัโคโลญจน์ สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนั - ไม่มี -

1 กรกฎาคม 2560 - ปริญญาโท Geology and Paleontology การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

มหาวทิยาลยัโคโลญจน์ สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนั 2556 - ผูอ้าํนวยการโครงการ บจ. เพอรี เอ็นเนอร์ย ี(ประเทศไทย)

- ปริญญาตรี Geology and Paleontology 2553 - 2556 - ทปีรึกษาดา้นสุขภาพอนามยัและ

มหาวทิยาลยัโคโลญจน์ สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนั ความปลอดภยั

2. นางมณัทนา เอือกิจขจร 54 - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- รองกรรมการผูจ้ดัการ - งานวางแผนธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ. -  เม.ย. 2560 - กรรมการบริหาร บมจ. อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์

  2 พฤษภาคม 2560 - กรรมการ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ - ประธานเจา้หนา้ที สายงานการเงนิ

2557 - ก.พ. 2560 - กรรมการบริหาร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ - กรรมการบริหารความเสียง

- ประธานเจา้หนา้ที สายงานการเงนิ

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 2554 - 2557 - กรรมการบริหาร

- ประธานเจา้หนา้ที สายงานการเงนิ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

- หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 93/2554 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ไทคูณ แทรคเตอร์ จาํกดั

- โครงการอบรมประกาศนียบตัร CFO รุ่น 4/2548

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

ประสบการณ์ทาํงาน

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั(%)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

- หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 173/2556

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

-  หลกัสูตร พลงังานสาํหรับผูบ้ริหาร รุ่น 3/2560

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- หลกัสูตร Stategic CFO in Capital Market รุ่น 1/2558

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)

- ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัชี

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

- ปริญญาโท สาขาการบญัชี

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี

เอกสารแนบ 1 (12/18)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั(%)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

3. นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล 48 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง - ไม่มี -

  สายงานสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

 1 มีนาคม 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2555 - 2556 - ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

- หลกัสูตร เลขานุการบริษทั คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 2/2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 17/2553 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

เอกสารแนบ 1 (13/18)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั(%)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

4 นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง 45 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง - ไม่มี -

สายงานควบคุมและกาํกบัดูแลธุรกิจ - ปริญญาตรี บญัชี การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

1 มีนาคม 2560 มหาวทิยาลยักรุงเทพ ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.บางเขนชยั

- หลกัสูตร Effective Minutes Taking รุ่น 43/2562 2555 - 2560 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2555 - 2560 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ. เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จ ี

- หลกัสูตร Director Cerficate Program (DCP) รุ่น 237/2560 2555 - 2560 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ. ไฟฟ้านาํงมึ 2

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตรพนืฐานเลขานุการบริษทั รุ่น 2/2559 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย

- หลกัสูตรผูป้ฏิบตัิงานเลขานุการบริษทั  รุ่น 2/2559 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย

- โครงการอบรมเพอืรบัประกาศนียบตัร CFO รุ่น 19/2558

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์

- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร และการบญัชีภาษีอากร

ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ.2553

- หลกัสูตรมาตราฐานบญัชีทุกฉบบั รุ่น 7/2550 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์

เอกสารแนบ 1 (14/18)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั(%)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

5. นายธิติพฒัน์ นานานุกูล 42  - ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ New York University ประเทศสหรฐัอเมริกา 2558 - 2560 - ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล 

 สายงานการเงินและบญัชี - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 2554 - 2558 - ผูอ้าํนวยการ -  ฝ่ายลงทุน บมจ. ทุนภทัร 

 5 มิถุนายน 2560 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- หลกัสูตรทีปรึกษาทางการเงิน

สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย

- หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่น 7/2561

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาทมีีผลต่องบการเงิน

- การเตรียมความพร้อมรายงานก๊าซเรือนกระจกสาํหรับบริษทัจดทะเบียน

- ระบบควบคุมภายในสาํหรับบริษทั IPO

- การอบรมบญัชีเชิงปฎิบตัิการ การรวมธุรกิจ

- การอบรมบญัชีเชิงปฎิบตัิการ การจดัทาํงบการเงนิรวม

- สร้างความเขา้ใจและประเด็นหลกั TFRS for NPAEs ทงัหมด

ปี 2563

เอกสารแนบ 1 (15/18)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม

ประสบการณ์ทาํงาน

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

6. นายเจษฎิน สุวรรณบุปผา 47  - ปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 2560- 2561 - ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล บมจ. อาร์ ซี แอล

 สายงานทรัพยากรบุคคล  - Master of Information Technology, 2555-2559 - ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาบุคคลากร บมจ. โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชนั

 1 มีนาคม 2561 Bond University ประเทศออสเตรเลีย การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอืน

 - ปริญญาตรี สาขาสถิติ 2560 - 2561 Co-Founder บจ. กู๊ดวลิ เลินนิง โซลูชนั

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

7. นาย ราเจช รัซดาล 46 - ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวิศวกรรมเครืองกล 0.000 - ไม่มี - พ.ย. 2556 - ธ.ค. 2562  นายช่างใหญ่อาวโุส - ฝ่ายวิศวกรรม บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - สายงานวิศวกรรม มหาวิทยาลยักุเวมปุ ประเทศอินเดีย  เครืองกล

เครืองกลและไฟฟ้า - ประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา การบริหารจดัการวสัดุ การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

1 มกราคม 2563 MIT-ประเทศอินเดีย - ไม่มี -

- หลกัสูตร design of oil hydraulic equipment Particular specialization for การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอืน

welding work, corrosion protection work. NDT – Level II 2551 - ต.ค. 2556  นายช่างใหญ่ - ฝ่ายวิศวกรรมเครืองกล Poyry Energy, Switzerland

ASNT, มุมไบ ประเทศอินเดีย 2548 - ก.ย. 2551  วิศวกรประจาํโครงการ - ฝ่ายวิศวกรรม Lahmeyer International GmbH,

- สมาชิก International Association of Engineers (IAENG)   เครืองกล Germany

- สมาชิก American Society of Mechanical Engineers (ASME).

8. นางสาวเพญ็พีรยา ความเพียร 52  - MINI MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอนัดบั 2 - ไม่มี -

5 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอืน

2561-2563 ผูบ้ริหารสายงานจดัซือและอาํนวยการกลาง บจ.สยามพิวรรธน์ 

2558 - 2561 ผูบ้ริหารกลุ่มงานจดัซือและอาํนวยการกลาง

2555 ผูจ้ดัการกลุ่มงานจดัซือและสัญญางานโครงการ บจ.ไอคอนสยาม

2554 - 2555 ผูบ้ริหารกลุ่มงานจดัซือและพฒันาผลิตภณัฑ์ บจ.บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั(%)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

9. นางสาววไิลพร ภาณุมาศตระกูล 44  - ปริญญาโท สาขาการบญัชี - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- ผูอ้าํนวยการอาวโุส-ฝ่ายบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-2554 - ผูจ้ดัการอาวโุส หน่วยงานภาษี บมจ. โทเทลิ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชนั

 1 พฤศจิกายน 2559 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 2551-2553 - ผูจ้ดัการ หน่วยงานบญัชีแยกประเภท

- ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

 1 มกราคม 2562 ปี 2563 2554-2559 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ-่บญัชีและการเงิน บจ. โลคสั เทเลคอมมูนิเคชนั อิงค ์

- งบกระแสเงินสด 2546-2551 - ผูจ้ดัการ-ตรวจสอบบญัชี บจ. เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

- จรรยาบรรณและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรับกิจการทไีม่มีส่วน 2542-2546 - เจา้หนา้ทีอาวโุส-ตรวจสอบบญัชี บจ. สาํนกังาน เอสจวี ีณ ถลาง 

ไดเ้สียสาธารณะ

- เจาะลึกประเด็นหลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรับบญัชี SMEs/

NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑท์างภาษีสรรพากร รุ่นท ี2/63

- TFRSs กลุ่มเครืองมือทางการเงิน: มุมมองการใชแ้ละวเิคราะห์ขอ้มูลผา่น

งบการเงนิของกิจการทไีม่ใช่สถาบนัการเงิน

- การอบรมบญัชีเชิงปฏิบตัิการ - การรวมธุรกิจ

- แนวทางปรับปรุง NPAE "การศึกษาผลกระทบต่อนกับญัชีและสาธารณะชน"

- เสวนาประเด็นทางการบญัชีและการสอบบญัชีในสถานการณ์ COVID-19

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16

- การเขียนรายงานผูส้อบบญัชีสาํหรบักิจการ NPAEs

- การตรวจสอบงบการเงินของ NPAEs

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี15

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี9 การตงัสาํรองหนีสูญแบบ

simplified approach

- ความรับผดิชอบของนกับญัชีและผูต้รวจสอบตามพระราชบญัญตัิป้องการ

และปราบปรามการฟอกเงิน

- การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผูส้อบบญัชี

- การวเิคราะห์เจาะลึกขอ้มูลและการประยกุตใ์นการบญัชีนิติวทิยา

- การเสวนาการปรับตวัทางธุรกิจหลวัวกิฤตโควดิดว้ยกระบวนการฟืนฟูกิจการ

- การประเมินราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน
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ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั

รายชือบริษทั

ดร.ทนง พิทยะ X,ID X X X,ID

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ /,//  /,//   /,//   /,// /,// //   /,V   /,// X,///

ดร.จอน วงศส์วรรค์  /,AC,ID

นายณรงค ์แสงสุริยะ /   /, //   /, //   /,//,O /

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล /,AC,ID

นายภทัรุตม ์ ทรรทรานนท์  /,AC,ID  /,AC,ID

นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์ /, //

นายประเสริฐ มริตตนะพร /, // / /   /,//,O /

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ /, // /,//,/// /

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์ / / X /,// /,/// / /

นายเดวิด ฮวง ดาว / /,// /,// /,// /,//

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย์ /,//,///  /,// X /,//,/// /,//   

ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ O

นางมณัทนา เอือกิจขจร O

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล O

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง O /

นายธิติพฒัน ์นานานุกูล O

นายเจษฎิน  สุวรรณบุบผา O

นายราเจซ  รัซดาล O

นางสาวเพญ็พีรยา ความเพียร O

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ   V= รองประธานกรรมการ  AC = กรรมการตรวจสอบ       ID = กรรมการอิสระ      / = กรรมการ    

// = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร    /// = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ กรรมการผูจ้ดัการ   O = ผูบ้ริหาร
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม บริษทัยอ่ย

          2.1 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (SEAN)

                    2.1.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร. วีรพงษ ์รามางกรู 77 - ปริญญาเอก นิติศาสตร์ (ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ) - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- กรรมการ มหาวิทยาลยัเวบสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-ปัจจุบนั -กรรมการอิสระ บมจ.มติชน

ประธานกรรมการ - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 2548-ปัจจุบนั -ประธานกรรมการ บมจ. ฟินนัซ่า 

3 พฤศจิกายน 2548 มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2547-ปัจจุบนั -กรรมการตรวจสอบ บมจ.โพลเีพลก็ส์ (ประเทศไทย)

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  -กรรมการ 

มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2538-ปัจจุบนั -ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ดบัเบิล เอ (1991) 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 2537-2558 -ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 1  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2551-ปัจจุบนั -ประธานกรรมการ บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 2547-2559 -นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาว เพอืมิตรภาพ 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย กระทรวงต่างประเทศ

หมายเหตุ   * บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และจดทะเบียนเปลยีนชือเป็น บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

2. นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั 86 - กรูฟ ซิตี คอลเลจ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

 - กรรมการ เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา -ไม่มี-

3 พฤษภาคม 2547 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2 

ประสบการณ์ทาํงาน

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

3. นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 79 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

 - กรรมการ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 2558 -ปัจจุบนั - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*

15 กนัยายน 2550 - ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  - กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช - กรรมการ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 2549-ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตีลอนิเตอร์เนชนัแนล

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - กรรมการ  

- ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (ไฟฟ้า) 2554-2559 - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

มหาวิทยาลยัโตเกียว  ประเทศญีปุ่น 2550-2558 - กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสียง บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ*

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (ไฟฟ้า) - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

มหาวิทยาลยัโตเกียว  ประเทศญีปุ่น  - กรรมการบริหาร

- ประกาศนียบตัรชนัสูง หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและ - กรรมการ

กฎหมายมหาชนสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 3 2546-2558 - รองประธานกรรมการบริหาร

สถาบนัพระปกเกลา้ 2537-2558 - กรรมการ 

- ประกาศนียบตัรชนัสูง หลกัสูตรการเมืองการปกครอง 2552-2558 - รองประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ*

ในระบอบประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 10  2545-2558 - กรรมการบริหาร

สถาบนัพระปกเกลา้ - กรรมการ 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2557-2563 - กรรมการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

- ประกาศนียบตัรชนัสูง หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 2552-2560 - ประธานกรรมการ บจ. แบงคอก เมโทรเนทเวิร์ค

สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 1/2546 2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ไฟฟ้านาํงึม 2

สถาบนัพระปกเกลา้  2549-ปัจจุบนั - นายกสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544 2539-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการ 

เอกสารแนบ 2 (2/15)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

4 นายนิมิตร เลก็เจริญสุข 59 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

 - กรรมการบริหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 2562-ปัจจุบนั  -รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บมจ.ราช กรุ๊ป

 - กรรมการ  - ประกาศนียบตัร Senior Executive Program(SEP21) 2561 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย์

20 กุมภาพนัธ์ 2561 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

- ประกาศนียบตัรชนัสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 2563-ปัจจุบนั - กรรมการ บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

สาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.13) สถาบนัพระปกเกลา้ 2561-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้านาํงึม2

 - อบรมหลกัสูตรพฒันานกับริหาร รุ่น 15/2518 - กรรมการ 

มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 2561-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไฟฟ้าหงสา

 - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่น13 วพน.13 2560-2562 - กรรมการ บจ.โซล่า เพาเวอร์(โคราช3,4,7)

- Director Accreditation Program Class(DAP)รุ่น168/2020 2560-2562 - กรรมการ บจ.สงขลาไบโอแมส

2559-2560 - กรรมการ บจ. ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วิส

2562-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.ราชบุรีเวิลด ์โคเจนเนอเรชนั

2558-2560 - กรรมการ

เอกสารแนบ 2 (3/15)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

5. คุณวดีรัตน์  เจริญคุปต ์ 46 - ไม่มี - - ไม่มี -

 - กรรมการบริษทั 2562-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน บมจ.ราช กรุ๊ป

14 กุมภาพนัธ์ 2562 2560 -2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงนิ

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ไฟฟ้านาํงึม 2

2562 กรรมการ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์

2562 กรรมการ บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล(มอริเชียส)คอร์ปอเรชนั 

2562 กรรมการ บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์)คอร์ปอเรชนั

6 นายวิเศษ จูงวฒันา
3

53 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเครืองกล ไม่มี ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

มหาวิทยาลยัแห่งรัฐมิสซูรี เมืองรอลล่า สหรัฐอเมริกา 2559 – 2563 ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บมจ. ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์ แอนด ์พาวเวอร์ 

 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเครืองกล การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ไฟฟ้านาํงึม 2 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที 28/2562 

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 189/2557,

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

-

การพฒันาและดาํเนินธุรกิจปิโตรเลียม (Petroleum Development 

and Operations),

 เมืองสตาวงัเกอร์ นอร์เวย์

- การบริหารกิจการพลงังานไฟฟ้า (Management of Electric Power

 Utilities), กรุงสต็อคโฮม สวีเดน

-Director Dipolma Examinaion (71/2562) การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียน-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลยัวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา

-บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยนอนัดบั2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

  สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย

-หลกัสูตร Project management program, Davao

-หลกัสูตร STARS Switzerland Symposium

-หลกัสูตร Chief Financial Officer Certificate Program สภาวิชาชีพ

-หลกัสูตร TLCA Executive Development Program 

-หลกัสูตร Corporate Governance For Executives (CGE SCCC/2015)

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

-หลกัสูตร Senior Development Program, Duke C.E

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

-Director Certificate Program(DCP276/2562)) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
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 2.1.2 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั

                     (1)    บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (SEAN)
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ดร. วีรพงษ ์รามางกูร X X X

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ /,// /,// /,// /,// / /,//

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ / /,// /

นายณรงค ์แสงสุริยะ /,// / /,//,O /,//

นายประเสริฐ มริตตนะพร / /,// /,//,O /

นายนิมิตร เลก็เจริญสุข /,// O O /,//

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ / O /

นายเดวิด ฮวง ดาว
3

/,// / /,//

นายมิลตนั วลิเลียม ชลาภคั / X /

นายวเิศษ  จูงวฒันา
4

/,//,/// / /,//,///

หมายเหต ุ: 1.  X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ      // = ประธานกรรมการบริหาร  หรือ กรรมการบริหาร    /// = กรรมการผูจ้ดัการ       O = ผูบ้ริหาร    

2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั-โครงสร้างการจดัการ

3. ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2563 เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแตง่ตงั นายเดวิด แวน ดาว เป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร  แทน นายแวน ฮวง ดาว โดยมีผลตงัแต่

    วนัที 3 มีนาคม 2563

บริษทัทีเกียวขอ้ง

รายชือกรรมการ
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เอกสารแนบ  2

          2.2 บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั (NN2)

                   2.2.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง 55 - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการ  มหาวิทยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย  -ไม่ม-ี

25 กุมภาพนัธ์ 2551 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 2559-ปัจจุบนั - ผูอ้าํนวยการ กรมนโยบายการเงิน กระทรวงการเงิน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สปป.ลาว
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 2559 - เลขานุการนายกรฐัมนตรี สาํนกันายกรัฐมนตรี สปป.ลาว

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย 2557-2559 - ผูอ้าํนวยการ กรมงบประมาณแห่งรัฐ กระทรวงการเงิน
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สปป.ลาว

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย

2. ท่านวงสะกุน  ยงิยง
4 56 - ปริญญาโท  สาขาไฟฟ้าพลงันาํและระบบปฏิบตัิการ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการ  มหาวิทยาลยัวิศวกรรมเครืองกล อดีตสหภาพเวียด 2563 - ปัจจุบนั - รองผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานผลิต บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน

28 สิงหาคม 2563 - พลงังานสะอาดขนาดย่อม (พลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

พลงังานลม ) TEPCO JAPAN (2550) 2554 -ปัจจุบนั - รองหวัหนา้ฝ่าย ฝ่ายก่อสร้างเขือนและการจดัการกิจการร่วมคา้
- การจดัการบญัชี (2544) 2556-2560 - รองหวัหนา้ฝ่าย โครงการไฟฟ้าพลงันาํนาํงึม 3

สถาบนัการจดัการไฟฟ้าพลงันาํ    ฝ่ายก่อสร้างเขือนและหวัหนา้
- การจดัการเศรษฐศาสตร์การตลาด Price Water House Coppers (2544)

- หลกัสูตรการซ่อมและบาํรุงรักษาไฟฟ้าพลงันาํ
มหาวิทยาลยัวิศวกรรมเครืองกล อดีตสหภาพโซเวียต  (2534-2536)

- หลกัสูตรซ่อมปัมนาํ ปัมลมวาลว์ และ ท่อปรับสมดุลของเพลาไฟฟ้าและ
เครืองกาํเนิดไฟฟ้าการขดุเจาะและการหล่อลืน (เครืองยนต)์  

มหาวิทยาลยั IKATAM ประเทศมาเลเซีย (2538)

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั(%)

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอืน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอืน

ประสบการณ์ทาํงาน

เอกสารแนบ 2 (6 /15)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั(%)

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ทาํงาน

ดร.บุนสะลอง สุดทิดาลา
4 60 - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัอิลเมนลั ประเทศเยอรมนั - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

- กรรมการ  - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัอิลเมนลั ประเทศเยอรมนั 2553-ปัจจุบนั - รองผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานการเงินบริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน

24 กุมภาพนัธ์ 2557 - หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 195/2557 

ดาํรงตาํแหน่งถึง สถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2559-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ Namphoun Power  Co.Ltd

28 สิงหาคม 2563 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2554 2559-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ NamBi Power  Co.Ltd

สถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2559-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ NamDik Power  Co.Ltd

- หลกัสูตรการเงินในตลาดทุนสาํหรับผูบ้ริหารทีไม่อยู่ใน 2555-ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ Lower Houay Lamphanh Power Company 

สายงานการเงิน (Non-Finance Executive) ระหว่าง

ความร่วมมือของ APM และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปี 2553

นครหลวงเวียงจนัทร์ ประเทศสปป.ลาว

- การบริหารและจดัการสญัญาสาํหรับ International Construction 

องคก์ารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญีปุ่น (JICA)

ร่วมกบั สหพนัธ์วิศวกรทีปรึกษานานาชาติ (FIDIC) ปี 2553 

ฮานอย ประเทศเวียดนาม

- Feasibility Studies, SwedPower ปี 2539 

นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว

- Enginerring Economics and Finance, Acres International

Limited ปี 2537 ระหว่างประเทศแคนาดา และ EDL

หมายเหตุ 1. รายละเอียดเกียวกบักรรมการบริษทัทีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน  NN2 ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึงมีรายนามและวนัทีเขา้ดาํรงตาํแหน่งใน NN2 ดงันี

- นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร / 29 เมษายน 2549

- นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549

- นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ / 25 กุมภาพนัธ์ 2551

- นายแวน ฮวง ดาว
3

กรรมการบริหาร / กรรมการ / 25 กุมภาพนัธ์ 2551 ถึง 29 กุมภาพนัธ์ 2563

- นายเดวิด แวน ดาว
3

กรรมการบริหาร และ กรรมการ / 1 มีนาคม 2563

- นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549

- นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์
5

กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ / 12 มีนาคม 2559 ถึง 29 กุมภาพนัธ์ 2563

2. รายละเอียดเกียวกบักรรมการ NN2 ซึงดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ดว้ย ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการของ SEAN ดงัมีรายนามต่อไปนี

- ดร.วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ / 25 กุมภาพนัธ์ 2551

- นายนิมิตร เลก็เจริญสุข กรรมการบริหาร /  20 กุมภาพนัธ์ 2561

- นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ / 25 กุมภาพนัธ์ 2551

- นางวดีรตัน์ เจริญคุปต์ กรรมการ / 14 กุมภาพนัธ์ 2562

 - นายสุพงศ ์ชยุตสาหกิจ กรรมการ / 25 กุมภาพนัธ์ 2551

 - นายวิเศษ จูงวฒันา
5

กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / 1 มีนาคม 2563

4. ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครงัที 1/2563 เมอืวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแต่งตงั ท่านวงสะกุน ยงิยง เป็นกรรมการ แทน ดร.บุนสะลอง สุดทิดาลา โดยมีผลตงัแต่วนัที 28 สิงหาคม 2563

5. ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครงัที 1/2563 เมอืวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแต่งตงั นายวิเศษ จูงวฒันา เป็นกรรมการบริหาร กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ แทน นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์โดยมีผลตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2563

3. ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครงัที 1/2563 เมอืวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแต่งตงั นายเดวิด แวน ดาวเป็นกรรมการบริหาร และ กรรมการ แทน นายแวน ฮวง ดาว โดยมีผลตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2563

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอืน

เอกสารแนบ 2 (7 /15)



                     2.2.2 ผูบ้ริหาร

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. นายทศพร ทิพยว์รธรรม 69 - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- ผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้า สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า  -ไม่มี-

1 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลยัศรีปทุม การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอืน

- หลกัสูตร โครงการพฒันาผูบ้ริหาร (Mini MBA) 2553-2559 - ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชนั

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทาํงาน

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 2 (8/15)



 2.2.3 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั

                     (1)  บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั (NN2)
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ดร.วรีพงษ ์รามางกูร X X X

นายปลิว ตรีวศิวเวทย์ /,// /,// /,// /,// / /,//

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ / /,// /

นายณรงค ์แสงสุริยะ /,// / /,//,O /,//

นายประเสริฐ มริตตนะพร / /,// /,//,O /

นายธนวฒัน์  ตรีวศิวเวทย์ /,// /,//,///

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข /,// O /,//

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ / O /

นายแวน ฮวง ดาว
3

นายเดวดิ แวน ดาว
3 /,// / /,//

นายมิลตนั วลิเลียม ชลาภคั / /

ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง /

ดร.บุนสะลอง สุดทิดาลา
5 O

ท่านวงสะกุน ยงิยง
5 / O

นายวรพจน์ อชุุไพบูลยว์งศ์
4 /

นายวเิศษ จูงวฒันา
4 /,//,/// /,//,///

นายทศพร  ทิพยว์รธรรม O

หมายเหตุ : 1.  X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ      // = ประธานกรรมการบริหาร  หรือ กรรมการบริหาร    /// = กรรมการผูจ้ดัการ       O = ผูบ้ริหาร

2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั-โครงสร้างการจดัการ

3. ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2563 เมือวนัท ี20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแต่งตงั นายเดวดิ แวน ดาว เป็นกรรมการบริหาร และ กรรมการ แทน นายแวน ฮวง ดาว 

    โดยมีผลตงัแต่วนัท ี3 มีนาคม 2563

4. ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2563 เมือวนัท ี20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแต่งตงั นายวเิศษ จูงวฒันา เป็นกรรมการบริหาร, กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ แทน 

    นายวรพจน์ อชุุไพบูลยว์งศ ์โดยมีผลตงัแต่วนัท ี3 มีนาคม 2563

5. ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2563 เมือวนัท ี28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมติัแต่งตงั ท่านวงสะกุน ยงิยง เป็นกรรมการ แทน ดร.บุนสะลอง สุดทิดาลา โดยมีผลตงัแต่

    วนัททีปีระชุมมีมติอนุมติั

บริษทัทีเกียวขอ้ง

รายชือกรรมการ
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เอกสารแนบ 2 (9/15)



          2.3 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชนั จาํกดั (BIC)

                    2.3.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. นายสมรชยั คุณรักษ์ 59 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ   - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- กรรมการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2560 – ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ปฏิบติัการ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี

4  มกราคม 2559 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเครืองกล การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2558 – ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม 

- หลกัสูตร Director Certification Program  (DCP) รุ่น 205/2558 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์จาํกดั

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 2 จาํกดั

- Natural Gas Engineering 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 3 จาํกดั

Brussels, Belgium 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 11 จาํกดั

- PTT Group Leader Development Program 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์ไอพีพี จาํกดั

- PTT – Harvard Business School รุ่น 2 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์ไอพีพี 2 โฮลดิง จาํกดั

เซียงไฮ ้ ประเทศจีน 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เก็คโค่ – วนั จาํกดั

2. นายคาํผยุ จีราระรืนศกัดิ 74 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม) - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- กรรมการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - ไม่มี -

24 กุมภาพนัธ์ 2552 - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - ไม่มี -

- หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน

รุ่น 1/2545 

สถาบนัพระปกเกลา้

- Senior Executive Program 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท ี16/2556

ประสบการณ์ทาํงาน

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 2 ( 10/ 15 )



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

3. นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี 57 - Master of Industrial Engineering - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- กรรมการ University of  New South Wales, Australia - ไม่มี -

- กรรมการผูจ้ดัการ - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 177/2556 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

24 กุมภาพนัธ์ 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2539 - ปัจจุบนั กรรมการ และผูจ้ดัการทวัไป บริษทั ทีดินบางปะอิน จาํกดั

หมายเหตุ 1. รายละเอยีดเกียวกบักรรมการบริษทัทดีาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน BIC ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึงมีรายนามและวนัทีเขา้ดาํรงตาํแหน่งใน BIC ดงันี

- นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการ / 19  กุมภาพนัธ์ 2559

- นายวรพจน์ อชุุไพบูลยว์งศ์ กรรมการ / 24 กุมภาพนัธ์ 2552

เอกสารแนบ 2 ( 11/ 15 )



                    2.3.2 ผูบ้ริหาร

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1 นายชุมพล  เวสสบุตร 72 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์  (รัฐประศาสนศาสตร์) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

 - ผูจ้ดัการโครงการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - ไม่มี -

13 กรกฎาคม 2552 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอืน

 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี - ไม่มี -

2. นายเดชา จนัทวี 52 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครืองกล -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน

 - ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ - ไม่มี -

1 กนัยายน 2560 - General system description the cogeneration power plant การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ไม่มี -

- Leadership skills for supervisors. 

- Internal auditor Management system as per ISO14001:2015, 

9001:2015, OHSAS18001:2007

- Internal auditor Energy management and Legal.

- Power Plant Risk management.

- Power Plant KPI Technical Management.

- ABB Bailey Conductor VMS 4.2 DCS Operation Course.

- Yokogawa DCS Centum CS3000 Fundamental Course.

- Maintenance of Electrical Equipment and Relay Protection

for industrial power ABB 115 KV GIS Substation.

- ALSTROM 115 KV GIS substation.

- ใบอนุญาตคณะกรรมการความปลอดภยัและชีวอนามยั (คปอ.)

- ใบอนุญาตผูป้ฏิบติังานสถานทีใชเ้ชือเพลิงก๊าซ

- ใบอนุญาตผูค้วบคุมหมอ้ไอนาํ

- ใบอนุญาตเจา้หนา้ทีความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน

- ใบอนุญาตเจา้หนา้ทีความปลอดภยัระดบับริหาร

- Outward mindset

- Growth mindset

ประสบการณ์ทาํงาน
ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

สดัส่วน

การถือหุน้

ในบริษทั(%)

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 2 (12/15)



 2.3.3 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั

                     (1)    บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชนั จาํกดั (BIC)

บ
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ซิน
เน

อร์
ยี

บ
จ.

เซ
าท

อ์ีส
ท

 ์เอ
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ย 
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อร์
จี

บ
จ.

ไฟ
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าน
าํงึ

ม 
2

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย์ X /,//,/// /,//

นายคาํผยุ จีราระรืนศกัดิ /

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์ / /

นายสมรชยั คุณรักษ์ / O

นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี /,///

นายชุมพล  เวสสบุตร O

นายเดชา  จนัทวี O

หมายเหตุ : 1.  X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ      // = กรรมการบริหาร       /// = กรรมการผูจ้ดัการ       O = ผูบ้ริหาร

2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั-โครงสร้างการจดัการ

รายชือกรรมการ

บ
จ.

บ
าง

ป
ะอิ

น
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คเ
จน

เน
อเ

รช
นั

บริษทัทีเกียวขอ้ง

บ
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พ
าว
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อร์

เอกสารแนบ 2 (13 /15)



          2. 4. บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC)

                    2.4.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

นายสมบตัิ ตรีวศิวเวทย์
2

48 - ปริญญาโท วทิยาศาสตร์ สาขาการสือสาร - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอนื

- กรรมการ มหาวทิยาลยัโคโลราโด โบลเดอร์, สหรฐัอเมริกา 2561-ปัจจุบนั - รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ช. การช่าง

- กรรมการผูจ้ดัการ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2559 - 2560 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานบริหาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

11 กรกฎาคม 2554 ดาํรงตาํแหน่งถึง มหาวทิยาลยัไรท ์สเตท, สหรฐัอเมริกา 2557 - 2558 - เลขานุการบริษทั บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

วนัที 2 มกราคม 2563 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2555 - 2557 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอนื

2560 - ปัจจุบนั - Commercial Manager E1 กิจการร่วมคา้ซีเคเอสที

2555 - 2559 - กรรมการผูจ้ดัการร่วม บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวร์ิคส์

หมายเหตุ    1. รายละเอียดเกียวกบักรรมการบริษทัทดีาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน  BKC  ดว้ยปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึงมีรายนามและวนัทเีขา้ดาํรงตาํแหน่งใน BKC ดงันี

 - นายธนวฒัน์  ตรีวศิวเวทย์
2

กรรมการ / รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ / 2 มกราคม 2563

 - นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการ / 2552

 - นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง กรรมการ / 2559

 - นายวรท ศกัดิสุจริต กรรมการ / 2559 ถึง 18 มีนาคม 2563

                    2.ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครงัท ี1/2563 เมือวนัท ี8 มกราคม 2563 มีมติอนุมตัิแต่งตงั นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์เป็นกรรมการ และ รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายสมบติั ตรีวศิวเวทย ์

                       โดยใหมี้ผลตงัวนัท ี2 มกราคม 2563 

                   3.ทปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัท ี18 มีนาคม 2563 มีมติอนุมตัิการพน้ตาํแหน่งจากการเป็นกรรมการของ นายวรท ศกัดิสุจริต โดยใหมี้ผลตงัแต่วนัททีปีระชุมมีมติอนุมตัิ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัทีไดรั้บแต่งตงั

อายุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

สดัส่วนการถือ

หุน้ในบริษทั(%)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 2 (14/15)



 2.4.2 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั

                     (1)    บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC)
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นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์ X,/ /

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง / O

นายวรท ศกัดิสุจริต
4

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย์
3 O

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย์
3 /,/// /,//,///

หมายเหตุ : 1.  X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ      // = กรรมการบริหาร       /// = กรรมการผูจ้ดัการ       O = ผูบ้ริหาร

2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั-โครงสร้างการจดัการ

3.ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2563 เมือวนัที 8 มกราคม 2563 มีมติอนุมติัแต่งตงั นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์เป็นกรรมการ และ รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์

   โดยใหมี้ผลตงัวนัที 2 มกราคม 2563 

4.ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัที 18 มีนาคม 2563 มีมติอนุมติัการพน้ตาํแหน่งจากการเป็นกรรมการของ นายวรท ศกัดิสุจริต โดยใหมี้ผลตงัแต่วนัทีทีประชุมมีมติอนุมติั

บริษทัทีเกียวขอ้ง

รายชือกรรมการ
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เอกสารแนบ  3 

รายละเอียดเกียวกบัหัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษทั (Internal Audit) 

หมายเหต ุ:      
1
   ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 3/2560 เมือวนัที 15 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติแตง่ตงัเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหวัหนา้งานตรวจสอบภายในโดยมีผลตงัแต ่                                          

                 วนัที 15  มิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป 

  

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

/หน่วยงานตน้สังกดั/                                   
วนัทีดาํรงตาํแหน่ง 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ
1
 

ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน/ 

วนัที 1 มิถนุายน 2560 

- ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- ผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย  

(Certified Professional Internal Auditor of Thailand)   

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ( Certified Public Accountant ) 

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร “กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล สาํหรับงาน

ตรวจสอบภายใน” (PDPA for Internal Audit) 

- การบริหารความเสียง ในภาวะวิกฤติ 

- Introduction Data Analytics for IA 

- Adopting data science & automation in internal audit 

- การบริหารความเสียง COSO ERM 2017 

- การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

- Building cyber security culture 

- ทบทวนพนืฐานของงบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีเรือง

การบญัชีเกียวกบัหนีสิน 

- Control self-assessment 

- Fraud and IA: Assurance over fraud controls fundamental 

to success 

มี.ค.2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน / บมจ. ซีเค พาวเวอร์  

มิ.ย.2560 – ก.พ.2561 ผูช้าํนาญการตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน / บมจ. ซีเค พาวเวอร์  

2559 – 2560 เจา้หน้าทีตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี  

2557 – 2559 เจา้หน้าทีตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ผลิตไฟฟ้า   

2547 - 2557 เจา้หน้าทีตรวจสอบภายใน สํานกัตรวจสอบภายใน / บมจ.การบินไทย 

เอกสารแนบ 3 (1/2) 



 

รายละเอียดเกียวกบัหัวหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 

 

ชือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

/หน่วยงานตน้สังกดั/                                   
วนัทีดาํรงตาํแหน่ง 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน

ควบคุมและกาํกบัดูแลธุรกิจ/ 

วนัที 1 มีนาคม 2560 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Effective Minutes Taking รุ่น 43/2563 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 237/2560 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตรพนืฐานเลขานุการบริษทั รุ่น 2/2559 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- หลกัสูตรผูป้ฏบิติังานเลขานุการบริษทั รุ่น 2/2559 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- โครงการอบรมเพอืรับประกาศนียบตัร CFO รุ่น 19/2558 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระราชูปถมัภ ์

- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร และการบญัชีอากร 

ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ. 2535 

- หลกัสูตรมาตรฐานบญัชีทุกฉบบั รุ่น 7/2550 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ก.ย. 2559 –  ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 

2555-2560 ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน / บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์ 

2555-2560 ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน / บจ. เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จ ี

2555-2560 ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน / บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2 

   

เอกสารแนบ 3 (2/2) 



รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 

 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน  

 

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



อ่ืนๆ 
 

 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ  

- ไม่มี - 
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