
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายคร้ัง) (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และ ร่างหนังสือช้ีชวน 

 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

เสนอขาย 
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

"หุ้นกู้ของบรษิัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") 
มีอายุหุ้นกู้ 3 ปี และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.56 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 

จ านวนเสนอขาย 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 4,000,000,000 บาท 
และ 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไมม่ีผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 
"หุ้นกู้ของบรษิัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถถ่อน" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") 
มีอายุหุ้นกู้ 10 ปี และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.06 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 

จ านวนเสนอขาย 2,500,000  หน่วย คิดเป็นมูลค่า 2,500,000,000 บาท 
(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดท่ี 1 และหุ้นกู้ชุดท่ี 2 ว่า "หุ้นกู"้) 

มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
หุ้นกู้มีจ านวนเสนอขายรวมท้ังส้ิน 6,500,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 6,500,000,000 บาท 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงท่ี" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ 

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู:้ วันที ่15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวน: วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใชบ้ังคับ: วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมท้ังความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ท้ังนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และ
ร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้ 
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ท่ีได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหน่่งปีนับแต่
วันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายในหน่่งปีนับแต่วันท่ีได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ 
ไม่เกินสองปีนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ 
เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนส าหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดท าข่้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศ่กษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน โดยข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลท่ีปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนท่ีได้ย่ืนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซ่่งยังไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย 
ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก 
ท้ังนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนท่ีได้ย่ืนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ
แล้ว และจะกระท าโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน 
บุคคลท่ัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ท่ีศูนย์สารสนเทศตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาท าการของส านักงาน หรือทาง http://www.sec.or.th 

ค าเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

http://www.sec.or.th/


 

 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนท่ี 1 สรุปขอ้มูลส าคัญของตราสาร (Fact Sheet) 

ส่วนท่ี 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย ์
ส่วนท่ี 2.1 การประกอบธุรกิจ  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 1 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 1  
3. ปัจจัยความเสี่ยง (3) ปัจจัยความเสี่ยง หน้าที่ 1  
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 1  
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้าที่ 1  
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น หน้าที่ 1  
ส่วนท่ี 2.2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้ (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้าที่ 1 
8. โครงสร้างการจัดการ (8) โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 1  
9. การก ากับดูแลกิจการ (9) การก ากับดูแลกิจการ หน้าที่ 1 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (10) ความรับผดิชอบต่อสังคม หน้าที่ 1 
ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
11. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ (11) ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ หน้าที่ 1 
12. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝา่ยจัดการ (12) การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้าที่ 1 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

ส่วนท่ี 4 การรับรองความถูกตอ้งของข้อมลู 

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุน้กู้และผู้ถือหุน้กู้ 
เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือของหุน้กู้ 
เอกสารแนบ 3 งบการเงิน 
 



สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Factsheet) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น) 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Fact Sheet) หน้ำที่ 1 

 

 
ประเภทตราสาร ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  
ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน 

สกุลเงิน สกุลเงินบำท 

การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 

  ไม่มี   ผู้ค้ ำประกัน/ผู้รับอำวัล 
  ตรำสำร   ผู้ออกตรำสำร   
หุ้นกู้ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ "A-" 
แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท 
ทริสเรทติ้ง จ ำกัด เม่ือวันที่ 17 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีกำร
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้จำก
สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบตลอดอำยุของหุ้นกู้ 

ประเภทการเสนอขาย   PO 
  PP (II) 
  PP (HNW) 
  PP (II&HNW) 

มูลค่าการเสนอขาย (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่ำรวม 
4,000,000,000 (สี่พันล้ำน) บำท  

(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่ำรวม 2,500,000,000 
(สองพันห้ำร้อยล้ำน) บำท 

จ านวนหน่วยที่เสนอขาย (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ ำนวนรวม 4,000,000 
(สี่ล้ำน) หน่วย 

(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จ ำนวนรวม 2,500,000 
(สองล้ำนห้ำแสน) หน่วย 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพัน) บำท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพัน) บำท 
มูลค่าการเสนอขาย 
รวมทั้งส้ิน 

หุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขำยมีมูลค่ำรวม 
6,500,000,000 (หกพันห้ำร้อยล้ำน) บำท 

จ านวนหน่วยที่เสนอขาย
รวมทั้งส้ิน 

หุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขำยมีจ ำนวนรวม 
6,500,000 (หกล้ำนห้ำแสน) หน่วย 

วันออกหุ้นกู้ วันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
อายุตราสาร (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอำยุ 3 (สำม) ปี 

(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอำยุ 10 (สิบ) ปี 
วันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 18 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2564 

(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 18 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2571 

อัตราดอกเบี้ย   คงท่ี  
(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตรำดอกเบี้ยคงที

การไถถ่อนกอ่นก าหนด ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่  1 ก่อนวันครบก ำหนด 

ข้อมูลสรุปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการ 
เสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของหลักทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัท") ดังน้ัน ผู้ลงทุนต้อง
ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหน้ีและบริษัท หรืออาจ

ศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") 
และ 

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") 

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า "หุ้นกู้") 
ออกโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลที่ส าคัญของตราสาร 



สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Factsheet) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น) 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Fact Sheet) หน้ำที่ 2 

ร้อยละ 2.56 (สองจุดห้ำหก) ต่อป ี
(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตรำดอกเบี้ยคงที ่

ร้อยละ 4.06 (สี่จุดศูนย์หก) ต่อปี 
  ลอยตัว 
  ผสม 
กำรค ำนวณดอกเบี้ยส ำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 
1 (หน่ึง) ปี มี 365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) วัน 
(กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจะเป็นไปตำมกฎหมำย
ที่ก ำหนด) และจะค ำนวณดอกเบี้ยโดย 
คิดจำกจ ำนวนเงินต้นคงค้ำงในหุ้นกู้ ทั้งน้ี 
กำรค ำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่ม
ค ำนวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้
หรือวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ ยของงวด
ดอกเบี้ยก่อนหน้ำน้ี (แล้วแต่กรณี) จนถึง 
(แต่ไม่นับรวม) วันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยของ
งวดดอกเบี้ยน้ัน หรือวันครบก ำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี ) ทั้ งน้ี  โดย
พิจำรณำจำกวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยและ 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่กำรซื้อคืนหุ้นกู้ตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้
ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำร 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่  1 ก่อนวันครบก ำหนด 
ไถถ่อนหุ้นกู้ที่เก่ียวข้อง 
ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่
จะท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่ว่ำทั้งหมด
หรือบำงส่วน ณ วันครบรอบ 5 (ห้ำ) ปีนับ
แต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันก ำหนดช ำระ
ดอกเบี้ ยใด ๆ ภำยหลั งจำกน้ัน ตำม
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อ 9.4 
ของข้อก ำหนดสิทธิ 
ทั้งน้ี  ผู้ ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ 
ผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่  2 
ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

งวดการจ่ายดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 
(หก) เดือน ในวันที่ 18 มิถุนำยน และวันที่ 
18 ธันวำคม ของแต่ละปีตลอดอำยุหุ้นกู้  

วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

การค้ าประกัน/
หลักประกัน 

ไม่มี ผู้จัดการการ 
จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท ำหน้ำที่
เป็นนำยทะเบียนหุ้นกู้แทน 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี 

ข้อจ ากัดการโอน เน่ืองจำกผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขำยหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถำบัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
ว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหน้ีที่ออกใหม่ ดังน้ันผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นำยทะเบียนหุ้นกู้
จะไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ไม่ว่ำทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่ำว เว้นแต่เป็นกำรโอนทำง
มรดก ทั้งน้ี ตำมรำยละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อก ำหนดสิทธิ 

ข้อก าหนดในการด ารง
อัตราส่วนทางการเงิน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตำมงบกำรเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เกินกว่ำ 3 (สำม) ต่อ 1 
(หน่ึง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมำสที่สองและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี 
ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำค ำจ ำกัดควำมของ "หน้ีสิน" "ส่วนของผู้ถือหุ้น" และ "งบกำรเงินรวม" รวมถึงรำยละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ "สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และตั้งแต่ไตรมำส 1 ถึง 
ไตรมำสล่ำสุดหรือเท่ำที่มีผลกำรด ำเนินงำนจริง" ของสรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี และข้อ 6.2 ของร่ำงข้อก ำหนดสิทธิ
ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1 ร่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 



สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Factsheet) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น) 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Fact Sheet) หน้ำที่ 3 

ล าดับการได้รับช าระหน้ีจากผู้ออกตราสารกรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 
 

 
ความเสี่ยงของตราสาร  

อายตุราสาร    

ยำว 
13 ปี 

12 ปี 

11 ปี 

10 ปี 

9 ป ี

8 ป ี

7 ป ี

6 ป ี

5 ป ี

4 ป ี

3 ป ี

2 ป ี

1 ป ี

 ควำมเสี่ยงสูง                          
                      หมำยถึงหุ้นกู้ชุดที่ 1  
                      หมำยถึงหุ้นกู้ชุดที่ 2 

 

สั้น ควำมเสี่ยงต่ ำ   
 AAA AA A  BBB unrated อันดับความน่าเชื่อถือ 

 

 

ค าเตือนที่ส าคัญ 
- ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองน้ันอำจได้รับมูลค่ำขำยตรำสำรลดลง

หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภำวะและควำมต้องกำรของตลำดในขณะน้ัน นอกจำกน้ี ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถขำยหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่
บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจ ำกัดให้ขำยหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบัน 

- กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำน้ัน มิใช่สิ่งชี้น ำกำรซื้อขำยตรำสำรหน้ีที่เสนอขำย และ
ไม่ได้เป็นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับลักษณะของหุ้นกู้ รวมถึง
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน 

- กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ครั้งน้ีมีหุ้นกู้ทั้งหมด 2 (สอง) ชุด ซึ่งหุ้นกู้แต่ละชุดมีอำยุของหุ้นกู้และระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่แตกต่ำงกัน 
โดยหุ้นกู้ที่มีอำยุมำกกว่ำจะมีระดับควำมเสี่ยงท่ีสูงกว่ำ 

- กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2โดยผู้ออกหุ้นกู้อำจท ำให้ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เก่ียวข้องมีควำมเสี่ยงท่ีจะไม่
สำมำรถคำดกำรณ์กระแสเงินสดรับจำกหุ้นกู้ชุดที่ 2ที่แน่นอนได้และมีควำมเสี่ยงที่จะเสียโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนที่สูงจำกกำรลงทุน
ในหุ้นกู้ชุดที่ 2 ดังกล่ำว หำกผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในช่วงที่อัตรำดอกเบี้ยในตลำด 
ลดต่ ำลงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดที่ 2 



สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Factsheet) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น) 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Fact Sheet) หน้ำที่ 4 

ลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่ส าคัญของตราสาร 
ความเส่ียงจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนส าหรับส าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ณ วันครบรอบ 5 (ห้ำ) ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันก ำหนดช ำระ
ดอกเบี้ยใด ๆ ภำยหลังจำกน้ัน ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ ทั้งน้ี กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ส ำหรับ 
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จะท ำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถคำดกำรณ์กระแสเงินสดรับจำกหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่แน่นอนได้ นอกจำกน้ีในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้
ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถน ำเงินที่ได้รับจำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ดังกล่ำวก่อนวันครบก ำหนด
ไถ่ถอนน้ันไปลงทุนต่อในตรำสำรอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่เท่ำกับหรือใกล้เคียงหุ้นกู้ชุดที่ 2 ดังกล่ำวได้ (แล้วแต่กรณี) 
ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในข้อ 9.4 ของร่ำงข้อก ำหนดสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ใน
เอกสำรแนบ 1 ร่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 
ความเหมือนและความต่างในสาระส าคัญระหว่างข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้และตัวอย่างข้อก าหนดสิทธิของส านักงาน ก.ล.ต. 
ข้อก ำหนดสิทธิส ำหรับหุ้นกู้และตัวอย่ำงข้อก ำหนดสิทธิของส ำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมแตกต่ำงในสำระส ำคัญในหัวข้อดังต่อไปน้ี 
- ข้อ 6 หน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ มีเพิ่มเติมนอกจำกที่ก ำหนดในตัวอย่ำงข้อก ำหนดสิทธิของส ำนักงำน ก.ล.ต. เช่นมีกำรก ำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้

ด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และมีกำรก ำหนดไม่ให้ผู้ออกหุ้นกู้ประกำศหรือจ่ำยเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ช ำระ 
เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือผิดนัดช ำระหน้ีใด ๆ ตำมหุ้นกู้ และกำรผิดนัดหรือผิดเง่ือนไขดังกล่ำวยังไม่ได้รับกำรแก้ไข ทั้งน้ี ตำม
รำยละเอียด ข้อก ำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 

- ข้อ 7 ดอกเบี้ย มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณดอกเบี้ยและกำรเลื่อนวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดในตัวอย่ำง
ข้อก ำหนดสิทธิของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

- ข้อ 9 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้และกำรซื้อคืนหุ้นกู้ มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เพิ่มเติมจำก
ข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

- ข้อ 10 กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด มีเพิ่มเติมนอกจำกที่ก ำหนดในตัวอย่ำงข้อก ำหนดสิทธิของส ำนักงำน ก.ล.ต. เช่น กำรก ำหนดให้
กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจกำรหรือหยุดประกอบกิจกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ อันอำจก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ต่อควำมสำมำรถของผู้ออกหุ้นกู้ในกำรช ำระหน้ีหุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้  และกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้มีมติให้ขำยหรือโอน
กิจกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือให้ควบบริษัทกับบุคคลอื่น (ยกเว้นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้) ซึ่งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ำมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของผู้ออกหุ้นกู้ในกำรช ำระหน้ีหุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้   
ถือเป็นกำรผิดนัดตำมข้อก ำหนดสิทธิ 

ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำร่ำงข้อก ำหนดสิทธิ ตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1 ร่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  
ความเส่ียงทั่วไป 

ความเส่ียงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ 
- ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของบริษัท  
- ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ 
- ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
- ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่วนที่ 2.1 กำรประกอบธุรกิจ ข้อ 3 ปัจจัยควำมเสี่ยง ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีและ 

ร่ำงหนังสือชี้ชวน 
ความเส่ียงของตราสาร 

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) ผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้รับช ำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน
ของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหน้ี ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจำรณำ
ฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกหุ้นกู้จำกข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของ 
ผู้ออกหุ ้นกู ้ ผู ้ลงทุนสำมำรถดูกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ที ่จัดท ำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้  
ถ้ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ ำ แสดงว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วย
เพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่ำว ผู้ลงทุนควรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ ได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.ล.ต. สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ หรือสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk) รำคำตลำดของหุ้นกู้น้ันอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับอัตรำดอกเบี้ย



สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Factsheet) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น) 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Fact Sheet) หน้ำที่ 5 

ในตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวมอัตรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขำดของหุ้นกู้ 
ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นกู้อำจได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นกู้ ในกรณีที่มีกำรซื้อขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน 

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในรำคำที่
ตนเองต้องกำร เนื่องจำกกำรซื้อขำยเปล่ียนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทั้งน้ี ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้น ำหุ้นกู้ไปซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถซื้อขำยหุ้นกู้ในตลำดรองได้กับผู้ค้ำตรำสำรหน้ี นอกจำกน้ี ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรอง
ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เน่ืองจำกผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจ ำกัดกำรโอนไว้กับส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้จ ำกัดกำรโอนหุ้นกู้เฉพำะภำยในกลุ่ม  
ผู้ลงทุนสถำบัน ตำมควำมหมำยในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับ 
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหน้ีทุกประเภท   

ข้อมูลผู้ออกตราสาร  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัท" หรือ "CKP") ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ("กลุ่ม ช.กำรช่ำง")  
จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่ 8 มิถุนำยน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทแกนน ำของกลุ่ม ช.กำรช่ำง ที่มุ่งเน้น 
กำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนประเภทต่ำงๆ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนเม่ือวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556 
และหุ้นสำมัญของบริษัทได้รับกำรจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มท ำกำรซื้อขำย ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
("ตลำดหลักทรัพย์") เม่ือวันที่ 18 กรกฎำคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้ำนบำท เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว และเม่ือวันที่ 10 เมษำยน 2558 บริษัท
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ล้ำนบำท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว 7,370 ล้ำนบำท  

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น ("Holding Company") ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ประเภทต่ำงๆ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ โดยรำยได้หลักของบริษัทที่แสดงตำมงบกำรเงินรวมมำจำกรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน้ ำ (รวมเงิน
ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ) และรำยได้ค่ำบริหำรโครงกำร 

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจ ำนวน 6 บริษัทในโครงกำรไฟฟ้ำ 3 ประเภท ได้แก่ โครงกำร
ไฟฟ้ำพลังน้ ำ โครงกำรไฟฟ้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงกำรไฟฟ้ำ พลังแสงอำทิตย์ โดยเป็นกำรลงทุนที่เป็นบริษัทย่อยรวม 3 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท เซำท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ำกัด ("SEAN") ในสัดส่วนร้อยละ 56.00 ซึ่ง SEAN ลงทุนอีกทอดหน่ึงใน บริษัท ไฟฟ้ำน้ ำงึม 2 จ ำกัด ("NN2") 
ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 โดย NN2 มีสถำนะเป็นบริษัทแกนของบริษัท บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด ("BIC") ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 
บริษัท บำงเขนชัย จ ำกัด ("BKC") ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และกำรลงทุนที่เป็นบริษัทร่วมรวม 3 บริษัท โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30.00 
ในแต่ละบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด ("XPCL") บริษัท เชียงรำย โซล่ำร์ จ ำกัด ("CRS") และ บริษัท นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ ำกัด 
("NRS") 

โครงกำรไฟฟ้ำที่บริษัทเข้ำลงทุนส่วนใหญ่เปิดเดินเครื่องเชิงพำณิชย์แล้ว โดยมีโครงกำรที่อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 1 โครงกำร
คือ โครงกำรไฟฟ้ำพลังน้ ำไซยะบุรี ("โครงกำรไซยะบุรี") ของ XPCL ซึ่งคำดว่ำจะเริ่มเปิดเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ได้ในช่วงปลำยปี 2562 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งน้ีเพื่อใช้ส ำหรับกำรช ำระคืนหน้ีเดิม และ/หรือ เป็นเงินลงทุน 

และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน  
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี 
และตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการด าเนินงานจริง  

หน่วย: พันบำท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น) 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ปี2561 

สินทรัพย์รวม 59,305,266 60,461,601 60,009,637 
หน้ีสินรวม 28,799,138 29,803,081 29,199,012 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 30,506,128 30,658,520 30,810,625 
รำยได้รวม 6,359,183 6,929,879 1,828,661 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 4,985,853 5,343,362 1,559,353 
ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 55,055 158,773 12,518 



สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Factsheet) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น) 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Fact Sheet) หน้ำที่ 6 

อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยภำษีเงินได้  
ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (Net Debt to EBITDA Ratio) (เท่ำ) 

5.83 6.08  6.05 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย  
(Interest Coverage Ratio : ICR)* (เท่ำ) 

3.40 2.96 2.04 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน  
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR)** (เท่ำ) 

1.46 1.96 1.67 

อัตรำหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  
(Debt to Equity : D/E Ratio) (เท่ำ) 

0.94 0.97 0.95 

อัตรำส่วนตั๋วเงินจ่ำยต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย  
(BE Size to Interest Bearing Debt Ratio) (เท่ำ)  

N/A N/A N/A 

อัตรำส่วนหน้ีสินที่มีภำระดอกเบี้ยท่ีครบก ำหนด 
ภำยใน 1 ปีต่อหน้ีสินที่มีภำระดอกเบี้ยท้ังหมด (เท่ำ) 

0.03 0.05 0.06 

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหน้ีสินรวม (เทำ่) 0.97 0.95 0.96 
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตำมข้อก ำหนดสิทธิ*** (เท่ำ) 0.67 0.74 0.73 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) (เท่ำ) 5.15 2.36 2.21 
อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 35.03 30.59 23.19 
อัตรำก ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษี คำ่เสื่อมรำคำ และคำ่ตัดจ ำหน่ำย (%) 50.46 51.24 42.83 

หมำยเหตุ : 
* อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย ค ำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน + ดอกเบี้ยจำกกำรด ำเนินงำน +  ภำษี / ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน  

กำรลงทุน และกำรจัดหำเงิน 
** อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน ค ำนวณจำก (กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน + เงินสดต้นงวด) / (กำรจ่ำยช ำระหนี้สิน + รำยจ่ำยลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + 

เงินปันผลจ่ำย) 
*** ข้อ 6.2 ของร่ำงข้อก ำหนดสิทธิก ำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตำมงบกำรเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่เกินกว่ำ 3 (สำม) ต่อ 1 (หนึ่ง) ณ 

วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมำสที่สองและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี โดย "หนี้สิน" "ส่วนของผู้ถือหุ้น" และ "งบกำรเงินรวม" มีควำมหมำยเช่นเดียวกับบทนิยำมของ
ค ำดังกล่ำวที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ  

ประวัติการผิดนัดช าระหน้ี 
 ไม่มี                      มี   

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
1.1 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  

ที่อยู่: เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศัพท์:  02-236-0501 

1.2 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  
ที่อยู่: เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์:  02-111-1111 

1.3 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 อำคำรพหลโยธิน ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์:  0-2470-2022 และ 0-2470-3099 

2. หำกผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สำมำรถติดต่อได้ท่ี 
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่ : 587 อำคำรวิริยะถำวร ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์:  0-2691-9720 
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ส่วนที ่2.1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  
ดว้ยวตัถุประสงค์ให้เป็นบริษทัแกนน าของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2556 และหุ้นสามญัของบริษทัได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเร่ิมท าการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
5,500 ลา้นบาท เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ และเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เป็น 9,240 ลา้นบาท โดย ณ ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 7,370 ลา้นบาท 

ปัจจุบนับริษทัลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 6 บริษทัในโครงการไฟฟ้า  
3 ประเภท ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงการไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ โดยเป็นการลงทุนท่ีเป็นบริษัทย่อยรวม 3 บริษทั ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) ในสดัส่วนร้อยละ 56.00 ซ่ึง SEAN ลงทุนอีกทอดหน่ึงใน บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั (“NN2”) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 โดย NN2 มีสถานะเป็นบริษทัแกนของบริษทั บริษทั บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“BIC”) ในสดัส่วนร้อยละ 65.00 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) ในสดัส่วนร้อยละ 
100.00 และการลงทุนท่ีเป็นบริษทัร่วมรวม 3 บริษทั โดยลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 30.00 ในแต่ละบริษทัร่วม 
ได้แก่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (“XPCL”) บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ ากัด (“CRS”) และ บริษัท 
นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั (“NRS”)  

โครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุนส่วนใหญ่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ โดยมีโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการ
ก่อสร้างจ านวน 1 โครงการคือ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) ของ XPCL ซ่ึงคาดวา่
จะเร่ิมเปิดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นช่วงปลายปี 2562  
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1.2 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

วสิยัทศัน์ :  เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด าเนินงาน
อนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ :   1) สร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้  
2) ใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 

เป้าหมายการด าเนินงาน :  บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ ทั้ งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวตัถุประสงค ์
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจาก
โครงการด้านพลงังานท่ีหลากหลายด้วยความเขม้แข็งของฐานเงินลงทุน  
และความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรในเครือท่ีพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยนื  

1.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

 ปี 2554 - วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK)  
มีมติอนุมติัให้จดัตั้ง “บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั” ซ่ึงประกอบธุรกิจ Holding Company 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มพลงังานไฟฟ้าภายใต ้
การถือหุ้นของ CK ให้มาอยูภ่ายใต ้ CKP เพียงแห่งเดียว และเพื่อรองรับการขยายงาน 
ในอนาคต   

ปี 2555 - วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SEAN เพ่ิมเติมจาก บริษทั  
ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BECL)1 จ านวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน ท าให้บริษทัถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจ านวน 
361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.67 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็ม
มูลค่าแลว้ 

 - วนัท่ี 26 มิถุนายน 2555 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงัแสงอาทิตยจ์าก CK จ านวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 

 1) BKC จ านวน 2,342,498 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ100.00 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้  

 2) NRS จ านวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแลว้ร้อยละ 85.06  

 

                                                           
1 ปัจจุบนั คือ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BEM”) 
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 - วนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SEAN เพ่ิมเติมจาก บริษทั ทีม คอน
ซลัติ้ง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมน้ท์ จ ากดั จ านวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 1.33 ของทุนจดทะเบียน ท าให้บริษทัถือหุ้นใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 56.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

  - วนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใน 
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ละโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ จาก CK 
จ านวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 

  1) CRS จ านวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน      
และเรียกช าระแลว้ร้อยละ 95.01  

  2) BIC จ านวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46.00 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้  

  - วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 2/2555 มีมติอนุมติั
ให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ลา้นบาท เป็น 3,066.70 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 306.67 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเป็นการลดทุนเพื่อคืนทุนท่ีลดลง
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นตามสัดส่วน ซ่ึงบริษัทด าเนินการจดทะเบียนลดทุนแล้วเม่ือวนัท่ี  
11 มกราคม 2556 

 ปี 2556 - วนัท่ี 2 มกราคม 2556 บริษทัซ้ือหุ้น BIC เพ่ิมเติมจาก บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั
จ านวน 26,029,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.00 ของทุนจดทะเบียน ท าให้บริษทั 
ถือหุ้นใน BIC รวมเป็น 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

  - วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2556 มีมติ
อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 3,066.70 ลา้นบาท เป็น 4,600 ลา้นบาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 153,330,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
จ าหน่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน และมีมติลดมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจากเดิม 
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมกนัน้ีมีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาก 4,600 ลา้นบาทเป็น 5,500 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 180 ลา้น
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท และมีมติให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ดงักล่าว
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป พร้อมทั้งมีมติใหบ้ริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน 

 - วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปล่ียน
ช่ือเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

 - วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 หุ้นสามัญของบริษัทเร่ิมท าการซ้ือขายคร้ังแรก 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ 
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 ปี 2557 - วนัท่ี 22 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทั 
น าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 170 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

  - วนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัให ้
BIC ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันว่าจ้าง CK ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (“BIC2”)  
ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,310 ลา้นบาท โดยมีก าหนดเวลาการก่อสร้าง 29 เดือนนบัจาก
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จและเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ได ้
ในช่วงกลางปี 2560 

 ปี 2558 - วนัท่ี 9 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2558  มีมติอนุมติั
ดงัน้ี 

   (1) อนุมติัให้บริษทัเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของ 
ทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุน้ มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัไดช้ าระเงินและรับโอนหุน้จ านวนดงักล่าวจาก CK พร้อมจดทะเบียน
เขา้เป็นผูถื้อหุน้ของ XPCL แทน CK แลว้เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558  

  (2) อนุมติัลดมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท และเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 3,740 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 9,240 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนจ านวน 1,870 ลา้นหุ้น เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู ้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอีก 1,870 ลา้นหุ้น เพื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  
(CKP-W1) จ านวน 1,870 ลา้นหน่วย ท่ีไดเ้สนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมดงักล่าว  
บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนและเรียกช าระแล้วจ านวน 7,370 ล้านบาท  
เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 โดยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,870 ลา้นหุ้น 
เร่ิมท าการซ้ือขายในวนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 และ CKP-W1 จ านวน 1,870  
ลา้นหน่วย เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 

   ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงใชสิ้ทธิตาม  
CKP-W1 แต่อยา่งใด 

  (3) อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็น
เงินปันผลทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังแรกของบริษทั  
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 ปี 2559 - วนัท่ี 19 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2559 มีมติอนุมติั
ดงัน้ี 

(1) อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.0223 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 164.35 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้กบั 
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559  

(2) อนุมติัให้ NN2 เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพื่อวา่จา้งบริษทั ช.การช่าง (ลาว) 
จ ากดั (“CHK”) เป็นผูด้  าเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230  กิโลโวลต/์500 กิโลโวลต ์ ในวงเงินรวม 799.85 ลา้น
บาท และ 39.11 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เพ่ือรองรับการส่ง
ไฟฟ้าจากโครงการต่างๆ ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2561 

(3) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท  
หรือ  ในเงินสกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า โดยบริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้
คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุน
รายใหญ่ ในวงเงินรวม 4,000 ลา้นบาท อายุหุ้นกู ้3 ปี ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี 
โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน  

 - วนัท่ี 14 กนัยายน 2559 NN2 ไดล้งนามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบักลุ่มสถาบนัการเงิน
ผูใ้ห้กู ้เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมระยะยาวเดิมและก่อหน้ีเพ่ิม เพ่ือใชใ้นการปรับปรุง
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง ส่งผลให้ตน้ทุนทางการเงินของ NN2 ลดลง และ
มีสภาพคล่องมากข้ึน  

 
 ปี 2560 - เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 CKP ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2560 มี

มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็น
เงินปันผลทั้ งส้ิน 442.20 ลา้น โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2560   

 -  เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของ NN2 คร้ังท่ี 1/2560 มีมติ
อนุมติัให้ NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ือช าระคืนหน้ีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินใน
วงเงินและมูลค่าคงคา้งของหุ้นกูไ้ม่เกินภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ี NN2 มีอยู่กับ
สถาบนัการเงิน เป็นสุกลเงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศจ านวนเทียบเท่า 
โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนัหรือหลายคราว 
โดย NN2 ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 ให้แก่ผูล้งทุน
สถาบัน และผู ้ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อาย ุ 
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3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.59 ต่อปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท หุ้นกูอ้ายุ 7 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.48 ต่อปี จ านวน 1,400 ลา้นบาท และหุ้นกูอ้าย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3.69 ต่อปี จ านวน 3,600 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ทั้งน้ี บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดั
อนัดบัเครดิตองค์กรของ NN2 ท่ีระดบั “A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูข้อง 
NN2 ท่ีระดบั “A-/Stable”  

  อีกทั้ งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ส่งผลให้ NN2ได้รับรางวลั Thailand’s 
Domestic Bond Award ซ่ึงเป็นรางวลัระดบั Regional Awards (Thailand) จาก IFR 
Asia Review of the Year 2017 จดัโดยนิตยสาร IFR Asia เพราะเป็นการออกหุ้นกู้
จากผูอ้อกตราสารท่ีเป็นบริษทัเอกชนต่างประเทศรายแรกท่ีออกขายในตลาดหุ้นกู้
ของประเทศไทย  

- เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560  BIC2 ไดเ้ปิดด าเนินการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์ายไฟฟ้า
ใหก้บั กฟผ.  โดย BIC2  มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวตัต ์มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จ านวน 90 เมกะวตัต ์ระยะเวลา 25 ปีนบัจาก
วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 ในเดือนกรกฎาคม 2560 BIC ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส าหรับการลงทุนใน
โครงการ BIC2 เพ่ิมเติมจนเต็มมูลค่าแลว้ ท าให้ ณ ปัจจุบนั BIC มีทุนจดทะเบียน
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้เป็นจ านวน 2,705 ลา้นบาท 

- เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โครงการไซยะบุรีมีความกา้วหนา้งานก่อสร้างทั้งหมดอยู่
ท่ีประมาณร้อยละ 88 โดย XPCL ไดว้า่จา้ง CHK เป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างโครงการ 
และวา่จา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการออกแบบและพฒันางานดา้นวิศวกรรม 
โครงการไซยะบุรีคาดว่าจะเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นช่วงปลายปี 2562 เพื่อผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าพลงัน ้ าใหแ้ก่ กฟผ. และรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”)  
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1.4 พฒันาการทีส่ าคญัในปี 2561 

- การขายหุ้นกู้คร้ังที ่1/2561 ของบริษทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภท
ไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ทยอยช าระคืนเงินตน้ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกู้
มีสิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด จ านวน 3,000 ลา้นบาท อายุ 12 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยหุ้นกูข้อง NN2 ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตจาก
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั ท่ีระดบั “A-” และมีแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงท่ี” โดย 
NN2 ไดน้ าเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวจ านวน 3,000 ลา้นบาท
ช าระคืนหน้ีเงินกูส้กลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน 
 

- ความคบืหน้าของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบฝายน ้ า
ลน้ขนาดใหญ่ (Run-of-River Hydropower Plant) มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 1,285 เม
กะวตัต์ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) มีความ
คืบหนา้การก่อสร้างโครงการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 คิดเป็นประมาณร้อยละ 92 
และมีก าหนดเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นเดือนตุลาคม 2562 

 

- การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 บริษทัฯ ได้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 โดยมีมติอนุมติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.0225 บาท 
เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 165.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลร้อยละ 57.9 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฎ
ช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 20 เมษายน 
2561 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

 อนุมติัการซ้ือหุ้นของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) 
สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่า
รวมประมาณ 2,065.0 ลา้นบาท จาก บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BEM”) รวมถึงอนุมติัการช าระเงินค่า
หุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการไซยะบุรีจะ
ก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นจ านวนประมาณ 399.2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ 
คาดวา่จะด าเนินการซ้ือหุ้นแลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 
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- การจดัอนัดบัเครดติองค์กร 

 เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีระดับ "A" และมีแนวโน้มอนัดบัเครดิต
“คงท่ี” 
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1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.5.1 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง  ๆซ่ึงบริษทัมีรายไดห้ลกัตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัจากเงินปันผล
รับจากการลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ทั้งน้ี บริษทัมีกลไกการดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดว้ยการให้บริการแบบรวม
ศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัสามารถก าหนดวิธีการปฏิบติังานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยก
หน้าท่ี และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท่ีเป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถสร้างความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านของผูป้ฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และท าให้ 
การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน     

1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษทัในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การด ารงสถานะบริษทัจดทะเบียนของ 
Holding Company ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือ 
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของ 
กลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มบริษทัที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน 

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า 56.00%  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั 

(มหาชน) 33.34% 

 บริษทั พี.ที. จ  ากดัผูเ้ดียว 5.33% 

 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากัด 

5.33% 

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

 บริษัท ผลิต -ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 
25.00% 

                                                           
1 บริษทัแกนของ CKP 
2 ค านวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP 
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กลุ่มบริษทัที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน 

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า
จากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

65.00%  บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่

จ  ากดั (มหาชน) 25.00% 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 8.00% 

 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืนๆ 2.00% 
บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั ผ ลิ ต แล ะ จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ า จ า ก 

พลงัแสงอาทิตย ์
100.00% - 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 30.00%  บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั 25.00% 

 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 20.00% 

 บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว จ ากัด (มหาชน) 

12.50% 

 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

จ ากดั (มหาชน) 7.50% 

 บริษทั พี.ที. จ  ากดัผูเ้ดียว 5.00% 
บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั ผ ลิ ต แล ะ จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ า จ า ก 

พลงัแสงอาทิตย ์
30.00% บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด์ วนั จ ากดั 

70.00% 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั ผ ลิ ต แล ะ จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ า จ า ก 

พลงัแสงอาทิตย ์
30.00% บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด์ทู จ ากัด 

70.00% 
บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 
บริษทั วิส โซลิส จ ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 

  หมายเหตุ : * ยงัไม่มีการด าเนินงาน 
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 1.6  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัมีโครงสร้างและสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน

ผูถื้อหุน้ล่าสุดของบริษทั1 คือ 

 

 

 

             

 

 

 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษัท ได้แก่ CK (สัดส่วนร้อยละ 27.41) BEM (สัดส่วนร้อยละ 19.34) และ  
TTW (สดัส่วนร้อยละ 25.31) ซ่ึงบริษทัผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั้งสามบริษทัรวมทั้งบริษทัถือวา่เป็นบริษทัในกลุ่ม 
ช.การช่าง ทั้งหมด 

เดิม CK มีธุรกิจหลกัคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ต่อมา CK ไดมี้การลงทุนในธุรกิจ
สัมปทานและสาธารณูปโภคเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ และเพ่ิมความหลากหลาย 
ในการประกอบธุรกิจ ซ่ึง CKP ถือเป็นบริษทัแกนน า (Flagship Company) ทางดา้นพลงังานของกลุ่ม  
ช.การช่าง โดยในอนาคตการพฒันาธุรกิจดา้นพลงังานภายใตก้ลุ่ม ช.การช่าง จะด าเนินการผา่น CKP  

 

                                                           
1 ขอ้มูลจาก www.set.or.th. 
   * สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 ประเภท : XM ของ TTW 
   ***สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ประเภท : XD ของ BEM  
    
 

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

บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (BEM) 

บริษัท ททีดีบับลวิ จ ากดั  
(มหาชน) (TTW) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ผู้ถือหุ้นอืน่ๆ 

29.98%** 19.40%* 

27.41% 

19.34% 25.31% 
27.94% 

CK 

ธุรกจิรับเหมา
ก่อสร้าง 

ธุรกจิสัมปทานและ
สาธารณูปโภค 

BEM 

TTW 

CKP 

  19.29% 

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

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (“Holding Company”) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายไดห้ลกัของบริษทัท่ีแสดงตามงบการเงินรวม 

มาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้ า (รวมเงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า) และรายไดค้่าบริหารโครงการ ทั้งน้ี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีกาํลงัการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และโครงการ 

ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง รวม 2,160 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยกําลังการผลิตติดตั้ งจากโครงการไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ือง 

เชิงพาณิชยแ์ลว้ 875 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตติดตั้งจากโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 1,285 เมกะวตัต ์

บริษทัจดัประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. โครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด (“SEAN”) และบริษัท ไซยะบุรี  

พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) 

2. โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (“BIC”) 

3. โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (“BKC”) บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั (“CRS”) 

และ บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั (“NRS”) 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกจิต่างๆ ในช่วงปี 2558-2560 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 

กําลังการ

ผลิตติดตั้ง 

(เมกะ

วัตต์) 

ดาํเนิน 

การโดย 

% การ

ถือหุ้น 

รายได้ปี 

2558 

% ของ

รายได้

รวม 

รายได้ปี 

2559 

% ของ

รายได้

รวม 

รายได้ปี 

2560 

% ของ

รายได้

รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า 615.0 SEAN 56.0% 3,883.2 57.0% 3,814.9 60.2% 3,318.3 47.8% 

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 237.5 BIC 65.0% 2,654.9 38.9% 2,293.3 36.2% 3,315.5 47.8% 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 8.0 BKC 100.0% 158.5 2.3% 147.8 2.3% 139.9 2.0% 

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนํา้ 6,696.6 98.2% 6,256.1 98.8% 6,773.7 97.7% 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 8.0 CRS 30.0% 21.9 0.3% 13.7 0.2% 17.4 0.3% 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 6.0 NRS 30.0% 13.9 0.2% 13.6 0.2% 13.7 0.2% 

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า 1,285.0 XPCL 30.0% (27.2) (0.4%) (52.3) (0.8%) (25.9) (0.4%) 

รวมส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั และ 

บริษทัร่วม 
8.6 0.1% (25.0) (0.4%) 5.2 0.1% 

รายไดอ่ื้น 

รายไดค้่าบริหารโครงการ บริษทั 60.6 0.9% 62.7 1.0% 105.0 1.5% 

รายไดอ่ื้น* บริษทัและบริษทัยอ่ย 51.7 0.8% 40.4 0.6% 51.2 0.7% 

รวมรายได้อ่ืน 112.3 1.6% 103.1 1.6% 156.2 2.3% 

รายได้รวม 6,817.4 100.0% 6,334.1 100.0% 6,935.0 100.0% 

หมายเหต ุ: * ไม่รวมกาํไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ 

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 (“โครงการนํ้ างึม 2”) 

- โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) 

2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ 

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 

บริษทัถือหุน้ใน SEAN สดัส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ และ SEAN ถือหุน้

สัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ในบริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั (“NN2”)       

ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) ไดรั้บสัมปทาน

จากรัฐบาล สปป. ลาว ในการออกแบบ พฒันา ก่อสร้างและดาํเนินการโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า  

นํ้ างึม 2 เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

โครงการนํ้ า งึม 2 ตั้ งอยู่บนลํานํ้ า งึมระหว่างภู เขาภูแซและภูฮวด บ้านห้วยม่อ เ มืองฮ่ม  

แขวงเวยีงจนัทน์ สปป. ลาว อยูห่่างจากโครงการนํ้ างึม 1 ข้ึนไปทางตน้นํ้ าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจนัทน์ สปป. ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง             

90 กิโลเมตร มีกําลังการผลิตติดตั้ งจํานวน 615 เมกะวตัต์ เร่ิมผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก 

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

(“Commercial Operation Date” หรือ “COD”) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้

ทั้งหมดใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีระยะเวลา 

25 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

 รายไดค้่าไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากาํหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะรับซ้ือในแต่ละปีจาํนวน 2,310 ลา้นกิโลวตัต-์

ชัว่โมง (“ลา้นหน่วย”) โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

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

ผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาทและ

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

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

ท่ีผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปี โดยค่าพลังงานไฟฟ้า 

ประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกลุเงินบาททั้งหมด 

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

นํ้ ามีมากกวา่ท่ีคาดการณ์ ทาํใหใ้นเดือนนั้นๆ สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่จาํนวนตามขอ้ (ก) 

และขอ้ (ข) ซ่ึงไดแ้จง้ล่วงหนา้ต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากท่ีไดแ้จง้จะนบัเป็นพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน 

โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกลุเงินบาททั้งหมด 
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นอกจากน้ี ในกรณีท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจาํนวน PE หรือ SE ต่อปีท่ีกาํหนดในสัญญา  

จะสามารถเก็บสะสมจาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินนั้นในบญัชีไฟฟ้าสํารอง (“Reserve Account”) 

และสามารถนาํหน่วยไฟฟ้าดงักล่าวมาใชใ้นอนาคตได ้ในกรณีท่ีปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจาํหน่าย

ใหแ้ก่ กฟผ. ไดค้รบตามเง่ือนไขสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยโครงการนํ้ างึม 2 สามารถเก็บสะสมจาํนวน

หน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินใน Reserve Account ได้ไม่เกิน 10 ปี โดยมีกําหนดชําระยอดใน Reserve 

Account ทั้งหมด 3 คร้ัง คือในปี 2565 ปี 2575 และปีส้ินสุดสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ ามีนอ้ยจนทาํใหไ้ม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ท่ากบัจาํนวน PE หรือ SE 

ต่อปีท่ีกาํหนดในสัญญา โครงการนํ้ างึม 2 สามารถนาํจาํนวนหน่วยไฟฟ้าส่วนท่ียงัไม่ไดผ้ลิตนั้น

สะสมเพ่ิมในปริมาณไฟฟ้าท่ีจะผลิตในปีต่อไปได ้

 โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี 

บริษทัถือหุ้นใน XPCL สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ โดย XPCL เป็น

บริษทัท่ีจดทะเบียนใน สปป. ลาว และไดรั้บสมัปทานจากรัฐบาล สปป. ลาวในการออกแบบ พฒันา

ก่อสร้างและดําเนินการโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปี นับตั้ งแต่วนัเร่ิม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

โครงการไซยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าประเภทฝายทดนํ้ าขนาดใหญ่บนลาํนํ้ าโขง ซ่ึงแตกต่าง

จากโครงการนํ้ างึม 2 ท่ีเป็นโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าประเภทเข่ือนกกัเก็บ กล่าวคือ โครงการไซยะบุรี 

มีลกัษณะเป็นฝายทดนํ้ าท่ีมีความสูงไม่มาก ปล่อยนํ้ าไหลผา่นเท่ากบัปริมาณนํ้ าท่ีไหลเขา้ในแต่ละวนั 

โดยโครงการตั้ งอยู่บนลํานํ้ าโขงตอนล่าง อยู่ในอาณาเขตของ สปป. ลาว ทั้ งหมด ห่างจาก 

แขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

ประมาณ 160 กิโลเมตร มีกําลังการผลิตติดตั้ งจํานวน 1,285 เมกะวัตต์ โดยมีกําลังการผลิต 

ท่ีจะจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จาํนวน 1,225 เมกะวตัต ์ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี 

นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวไดก้าํหนดวนัเร่ิมเดินเคร่ือง 

เชิงพาณิชยไ์วใ้นเดือนตุลาคม 2562 และจะจาํหน่ายไฟฟ้าจาํนวน 60 เมกะวตัตใ์ห้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า

ลาว (“EdL”) ภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง EdL และ XPCL 

การก่อสร้างโครงการไซยะบุรีจะใชเ้วลาทั้งส้ินประมาณ 8 ปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 การก่อสร้าง

โครงการคืบหนา้ไปแลว้กวา่ร้อยละ 88 ซ่ึงเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง โดยโครงการไซยะบุรีไดรั้บ

การออกแบบงานก่อสร้างโดยวิศวกรรมศาสตร์ด้านไฟฟ้าพลงันํ้ า เพ่ือหลีกเล่ียง ป้องกนั และลด

ผลกระทบทั้ งทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา  

การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงและการรักษาคุณภาพนํ้ าดว้ย 

และในดา้นความปลอดภยั ไดอ้อกแบบและก่อสร้างประตูระบายนํ้ าลน้และประตูระบายตะกอน 

ท่ีมีขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับแผน่ดินไหวและภยัธรรมชาติอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีโครงการไซยะบุรี

ได้เลือกใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากผู ้ผลิตท่ีมี 

ความเช่ียวชาญสูงและเป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก  
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2.1.2  การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ 

การพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าจะตอ้งอาศยัภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบ

ภูมิภาคอาเซียน เช่น สปป. ลาว ประเทศกมัพชูา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพฒันาโครงการและสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตกลบัมายงั

ประเทศไทยได ้

จากข้อ มูล  ณ เ ดือนกุมภาพัน ธ์  2560 ประ เทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

(“Memorandum of Understanding” หรือ “MOU”) เพ่ือความร่วมมือในการพฒันาพลงังานไฟฟ้าและ

ขายใหก้บัประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ 

• สปป. ลาว จาํนวน 9,000 เมกะวตัต ์(ลงนามเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559) 

• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน จาํนวน 3,000 เมกะวตัต ์

• ประเทศเมียนมาร์ ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า (ลงนามเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558) 

• ประเทศกัมพูชา  ไ ม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าและอายุ  MOU แต่จะมีการ เจรจา 

เป็นรายโครงการ 

ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจระหวา่งประเทศไทยกบั สปป. ลาว ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 มีการรับซ้ือ

ไฟฟ้าแลว้รวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 5,936 เมกะวตัต ์สรุปโครงการซ้ือไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ไดด้งัน้ี 

1) โครงการท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. แลว้ 

โครงการ เร่ิมเดนิเคร่ืองเชิงพาณชิย์ 
ปริมาณไฟฟ้าที่รับซ้ือ 

(เมกะวตัต์) 

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

ห้วยเฮาะ กนัยายน 2542 126 

นํ้าเทิน 2 เมษายน 2553 948 

นํ้างึม 2 มีนาคม 2554(1) 597(2) 

หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 1 มิถุนายน 2558 491 

หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 491 

หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 3 มีนาคม 2559 491 

รวม  3,578 

หมายเหต ุ: (1) เร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก 

(2) ข้อมูลระบุกาํลังการผลิตท่ี กฟผ. รับซ้ือจากโครงการนํา้งึม 2 ณ จุดส่งมอบไว้ท่ี 597 เมกะวัตต์ โดยท่ีกาํลังการผลิตติดตั้ง

ของโครงการนํา้งึม 2 คือ 615 เมกะวตัต์ 

ข้อมลูจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

2) โครงการท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement”  หรือ “PPA”) แล้ว  

และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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โครงการ กาํหนดจ่ายไฟฟ้า (SCOD) 
ปริมาณไฟฟ้าที่รับซ้ือ 

(เมกะวตัต์) 

เซเปียน-เซนํ้านอ้ย กุมภาพนัธ์ 2562 354 

นํ้าเง๊ียบ 1 กนัยายน 2562 269 

ไซยะบุรี ตุลาคม 2562 1,220(1) 

นํ้าเทิน 1 มกราคม 2565 515 

รวม  2,358 

หมายเหต:ุ (1) ข้อมลูระบกุาํลงัการผลิตท่ี กฟผ. รับซ้ือจากโครงการไซยะบุรี ณ จุดส่งมอบไว้ท่ี 1,220 เมกะวตัต์ โดยท่ีกาํลงัการผลิตติดตั้ง

ของโครงการไซยะบรีุคือ 1,285 เมกะวตัต์ 

ข้อมลูจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

บริษทัมีความเช่ือมัน่ในศักยภาพการแข่งขนัของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า จากประสบการณ์และ 

ความเช่ียวชาญของบุคลากรในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดใหญ่ และความร่วมมือกนั 

ในกลุ่มบริษทั ส่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร้างโครงการให้อยู่ในระยะเวลา งบประมาณ  

และเปิดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยต์ามท่ีกาํหนดได ้

 2.1.3 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า 

เข่ือนของโครงการนํ้ างึม 2 มีลกัษณะเป็นเข่ือนแบบกกัเก็บ โดยจะเก็บนํ้ าไวใ้นอ่างเก็บนํ้ า (Reservoir) 

ท่ีสร้างอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าอาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เม่ือปล่อยนํ้ าลงมาตามอุโมงค์ส่งนํ้ า  

นํ้ าซ่ึงมีแรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของ เค ร่ืองกังหัน  (Turbine) หมุนด้วยความเ ร็วสูง  

เพลาของเคร่ืองกงัหนัท่ีต่อเขา้กบัเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและทาํให้

เกิดการเหน่ียวนาํในเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งเคร่ืองกงัหันนํ้ าชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จาํนวน 3 ชุด ซ่ึงเป็นเคร่ือง

กงัหนัท่ีทาํงานแบบแรงโตเ้หมาะสาํหรับเข่ือนพลงันํ้ าท่ีมีความสูงนํ้ าระดบัปานกลางลกัษณะเดียวกบั

เข่ือนของโครงการนํ้ างึม 2 ส่วนเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเป็นเคร่ืองชนิด Synchronous จํานวน 3 ชุด  

กาํลงัการผลิตชุดละ 205 เมกะวตัต ์และมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้งส้ิน 615 เมกะวตัต ์

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า 

แหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโครงการนํ้ างึม 2 คือ นํ้ าท่ีมาจากลาํนํ้ างึม ซ่ึงมีตน้กาํเนิดมาจาก 

ท่ีราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดลาํนํ้ าประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บนํ้ าครอบคลุมพ้ืนท่ี   

107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุนํ้ าสูงสุดท่ี 4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรท่ีระดับนํ้ าสูงสุด 375  

เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล 

แมว้า่นํ้ าท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวจะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย เพราะเป็นนํ้ าท่ีไดม้าจากธรรมชาติ 

แต่ปริมาณนํ้ าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ

และฤดูกาล ทั้งน้ี ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการนํ้ างึม 2 ไดท้าํการศึกษาค่าสถิติปริมาณ
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นํ้ าฝนเฉล่ียยอ้นหลงั 50 ปี (ระหว่างปี 2497-2546) พบว่าปริมาณนํ้ าฝนในลาํนํ้ างึมมีมากเพียงพอ 

สามารถกักเก็บนํ้ าเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณท่ีได้ทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ.  

ในแต่ละปี 

ปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าของโครงการนํ้ างึม 2 ในช่วงปี 2558-2560 มีดงัน้ี 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ระดบันํา้ 

ณ ส้ินเดือน 

(เมตรจาก

ระดบัทะเล

ปานกลาง) 

ปริมาณนํา้ 

(ล้าน

ลูกบาศก์

เมตร) 

ระดบันํา้ 

ณ ส้ินเดือน 

(เมตรจาก

ระดบัทะเล

ปานกลาง) 

ปริมาณนํา้ 

(ล้าน

ลูกบาศก์

เมตร) 

ระดบันํา้ 

ณ ส้ินเดือน 

(เมตรจาก

ระดบัทะเล

ปานกลาง) 

ปริมาณนํา้ 

(ล้าน

ลูกบาศก์

เมตร) 

มกราคม 379.9 4,772.0 369.4 4,309.8 370.9 4,454.8 

กุมภาพนัธ์ 371.9 4,560.2 370.1 4,376.9 368.7 4,234.3 

มีนาคม 367.7 4,140.0 366.1 3,987.4 361.7 3,576.2 

เมษายน 359.6 3,390.1 360.3 3,452.0 356.4 3,124.2 

พฤษภาคม 350.7 2,669.5 354.7 2,981.0 351.1 2,703.1 

มิถุนายน 344.8 2,258.4 349.9 2,610.3 345.5 2,301.0 

กรกฎาคม 352.8 2,829.8 351.8 2,753.0 356.1 3,093.6 

สิงหาคม 365.3 3,906.7 361.6 3,568.2 362.7 3,668.4 

กนัยายน 371.8 4,554.1 366.9 4,057.5 363.0 3,695.6 

ตุลาคม 373.6 4,735.2 367.5 4,118.6 363.1 3,703.9 

พฤศจิกายน 371.8 4,553.1 369.4 4,310.8 363.2 3,709.4 

ธนัวาคม 372.5 4,617.2 371.1 4,481.3 364.1 3,794.2 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูจาก บริษัท ไฟฟ้านํา้งึม 2 จาํกัด 

2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

โครงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (“BIC1”) 

- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (“BIC2”) 

2.2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

บริษทัถือหุน้ใน BIC สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ โดย BIC เป็นผูผ้ลิต

และจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่นท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

ประกอบดว้ย 2 โครงการ คือ BIC1 และ BIC2 สถานท่ีตั้งของทั้ง 2 โครงการอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดย BIC1 มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 117.5 

เมกะวตัต์ และกาํลงัการผลิตไอนํ้ า 20 ตนัต่อชั่วโมง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จาํนวน 90  

เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดยจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลือและ

ไอนํ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน BIC1 เร่ิมเดินเคร่ือง 
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เชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ขณะท่ี BIC2 มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ ง 120 เมกะวตัต์  

มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ือง

เชิงพาณิชย์ และจําหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกนั BIC2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโครงการ BIC1 และ BIC2 ท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ. 

(ก) ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) กําหนดจากต้นทุนของโครงการไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถ

หลีกเล่ียงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู ้ผลิต

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

(ข) ค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) กาํหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า  

ค่าดาํเนินการ ค่าบาํรุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองของโครงการไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถ

หลีกเล่ียงไดใ้นอนาคตจากการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน

รายเลก็ท่ีผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

(ค) ค่าการประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Savings) กาํหนดจากประโยชน์ท่ีได้รับจากการประหยดั

เช้ือเพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็สามารถประหยดัไดด้ว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ท่ีจาํหน่ายใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย  

โดยกาํหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 

สาํหรับกิจการขนาดใหญ่ 

รายไดค้่าไอนํ้ าของ BIC1 ท่ีจาํหน่ายใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจําหน่ายไอนํ้ าให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกคา้แต่ละราย

เช่นเดียวกนักบัสัญญาจาํหน่ายไฟฟ้า โดยกาํหนดราคาไอนํ้ าจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเล่ียงไดห้ากซ้ือ

จากบริษทั (Avoided Cost Basis) ราคาไอนํ้ ามกัปรับเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนของดชันีต่างๆ 

รวมถึงค่าเช้ือเพลิงและดชันีราคาผูบ้ริโภค 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

ในการขยายธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ บริษทัมุ่งเนน้การจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ 

ให้ กฟผ. และจําหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือและไอนํ้ าให้ผูป้ระกอบการอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมี 

ความมั่นคงในด้านรายได้มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับการจําหน่ายไฟฟ้าให้ผู ้ประกอบการอ่ืน  ๆ 

เพียงอยา่งเดียว 

ตั้ งแต่ ปี  2535 เ ป็นต้นมา รัฐบาลได้มีการประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าระบบ                        

โคเจนเนอเรชั่นแบบ Firm Type ขนาดกาํลงัผลิตท่ีจาํหน่ายเขา้สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์ทาํให้มี

ผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้าประเภทดงักล่าวหลายราย โดยขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2560 โครงการไฟฟ้า

ระบบโคเจนเนอเรชัน่มีสถานะดงัน้ี 
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สถานะ 
จํานวน

โครงการ 

กาํลงัการผลติติดตั้ง 

(เมกะวตัต์) 

ปริมาณขายตามสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากบัรัฐบาล 

(เมกะวตัต์) 

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 73 8,918 5,829 

ลงนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ แต่ยงัไม่

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ 15 1,831 1,350 

ยกเลิกสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 3 144 80 

ยกเลิกแบบคาํขอ 3 286 104 

รวม 94 11,179 7,363 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการพลงังาน ณ เดือนธันวาคม 2560 

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสมํ่ าเสมอทั้ งจาก กฟผ. และลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม  

ทาํให้บริษทัเช่ือมัน่ในโอกาสและศกัยภาพในการแข่งขนัของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

ของบริษทั โดยบริษทัทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอนํ้ าในระยะยาว เพ่ือรับประกันความมัน่คง 

ในการขายไฟฟ้าและไอนํ้ าให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมอยา่งต่อเน่ือง 

ในด้านต่างๆ ท่ีมีความสําคญั เช่น ความสามารถในการจดัหาเช้ือเพลิง การเช่ือมต่อกบัจุดรับซ้ือ

ไฟฟ้าของลูกคา้ท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้ า เป็นตน้ 

2.2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะนําก๊าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิง 

ในการเผาไหม ้เพ่ือทาํให้เกิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคล่ือนกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของ

กงัหันก๊าซดงักล่าวจะหมุนให้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจาก

การเผาไหมใ้นเคร่ืองกังหันก๊าซซ่ึงมีความร้อนสูงจะผ่านไปยงัหมอ้ไอนํ้ า (Heat Recovery Steam 

Generator หรือ HRSG) ทาํให้ไดไ้อนํ้ าแรงดนัสูง (High Pressure Steam) ซ่ึงไอนํ้ าท่ีไดจ้ะถูกนาํไป

ขบัเคล่ือนกงัหันไอนํ้ า (Steam Turbine) การหมุนของกงัหันไอนํ้ าจะหมุนขบัให้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า

ผลิตไฟฟ้า และไอนํ้ าส่วนท่ีเหลือจะถูกนาํไปขายใหก้บัลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการ

ไอนํ้ าในกระบวนการผลิตต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จะใชก๊้าซธรรมชาติและนํ้ าประปาเป็นวตัถุดิบ 

ในการผลิต โดย BIC1 และ BIC2 ไดท้าํสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

(“ปตท.”) เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ตามลาํดบั และไดท้าํสัญญาซ้ือ

ขายนํ้ าประปา กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“TTW”) เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 และ

วนัท่ี 27 มกราคม 2558 ตามลาํดบั โดยสญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชย ์
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2.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง BKC 

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง CRS 

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง NRS 

2.3.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง BKC 

บริษทัถือหุ้นใน BKC สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ โดยโรงไฟฟ้าพลงั

แสงอาทิตยข์อง BKC ตั้งอยู่ท่ีอาํเภอปักธงชัย จังหวดันครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย ์

แบบฟิลม์บาง (“Thin Film”) มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์และไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า

สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small Power Producer” หรือ “VSPP”) กบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชย ์และต่อสญัญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกวา่จะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์และ BKC จะไดรั้บ

ส่วนเ พ่ิมราคา รับ ซ้ือไฟฟ้า  (“Adder” )  ในอัตรา  8 บาทต่อ กิโลวัตต์-ชั่วโมง  (“หน่วย” )  

เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ BKC ไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ 

กฟภ. เ ม่ือว ันท่ี 10 สิงหาคม 2555 และได้ดําเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกเพ่ือสิทธิในการจาํหน่ายคาร์บอนเครดิต โดยได้รับใบรับรองดังกล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี  

29 สิงหาคม 2555 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง CRS 

บริษัทถือหุ้นใน CRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว โดยโรงไฟฟ้า 

พลงัแสงอาทิตยข์อง CRS ตั้งอยูท่ี่อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ 

Multi-Crystalline Cells มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์โดย CRS ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ือง

เชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาได้อีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกวา่จะมีการยกเลิกสญัญา ตามสญัญา

ซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซ้ือพลงัไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์และ CRS จะไดรั้บ 

Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ CRS ไดเ้ร่ิม

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 และไดด้าํเนินการยื่นขอใบรับรอง

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือสิทธิในการจาํหน่ายคาร์บอนเครดิต โดยได้รับใบรับรอง

ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2555 
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โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง NRS 

บริษัทถือหุ้นใน NRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว โดยโรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ของ NRS ตั้ งอยู่ ท่ีอ ํา เภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลย ี

เซลล์แสงอาทิตยแ์บบ Thin Film มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวตัต์ โดย NRS ไดล้งนามในสัญญา 

ซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา  

ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซ้ือพลังไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวตัต์  

และ NRS จะไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง 

เชิงพาณิชย์ NRS ได้เ ร่ิมผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เ ม่ือว ันท่ี 8 มีนาคม 2555 และ 

ได้ดําเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือสิทธิในการจําหน่าย 

คาร์บอนเครดิต โดยไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS 

ก. อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีขายให้ กฟภ. อยู่ในระดับแรงดัน 11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและ 

ค่าไฟฟ้าผนัแปรขายส่ง (Ft) จะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ. 

ข. ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง

เชิงพาณิชย ์

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทยมีค่อนขา้งมาก ดว้ยภูมิประเทศท่ีอยูใ่น

เขตเส้นศูนยสู์ตร ทาํให้ไดรั้บพลงัแสงอาทิตยโ์ดยเฉล่ียทั้งปีสูงกวา่เขตอ่ืนๆ ของโลก ซ่ึงการศึกษา

จากขอ้มูลดาวเทียมประกอบการตรวจวดัภาคพ้ืนดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน พบวา่พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพดา้นพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทย ซ่ึงมีความเขม้รังสีแสงอาทิตย์

เฉล่ียทั้ งปีประมาณ 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 เมกะวตัตภ์ายในปี 2579 จาก 2,692 เมกะวตัต์

ในเดือนกนัยายน 2560 
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ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตดว้ยพลงัแสงอาทิตยท่ี์ขายเขา้ระบบระหวา่งปี 2556-2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : เมกะวตัต ์

พลงังานทดแทน 2556 2557 2558 2559 
กนัยายน 

2560 

เป้าหมาย 

2579 

แสงอาทิตย*์ 823 1,299 1,420 2,446 2,692 6,000 

หมายเหต ุ:  * กาํลงัการผลิตติดตัง้ 

ข้อมลูจากกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 

2.3.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการของธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปล่ียนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์

แสงอาทิตย ์(Solar Cell) ซ่ึงวิธีดงักล่าวจะเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็น

ไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เม่ือแสงอาทิตยท่ี์เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลงังานมากระทบกบั 

สารก่ึงตวันาํ (Semi-Conductor) ท่ีมีความสามารถในการดูดคล่ืนพลงังานแสงอาทิตย ์ เซลล์ดงักล่าว 

จะเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิต 

ข้ึนจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียงเซลลเ์ดียวจะมีค่าตํ่ามาก การนาํมาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจึ์งตอ้งนาํ

เซลลห์ลายๆ เซลลม์าต่อกนัแบบอนุกรม เพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สูงข้ึน เซลลท่ี์นาํมาต่อกนั 

ในจาํนวนและขนาดท่ีเหมาะสมน้ี เรียกวา่ แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง BKC CRS และ NRS มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามหลกัการขา้งตน้ 

โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง BKC และ NRS ติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีลกัษณะแบบ Thin 

Film ขณะท่ีโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง CRS ติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีลกัษณะแบบ Multi-

Crystalline Cells ไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าตํ่า จึง

ตอ้งส่งไฟฟ้าท่ีผลิตไดด้งักล่าวผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพ่ือแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั

แรงดนัไฟฟ้าตํ่า หลงัจากนั้นจะส่งผ่านไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมแรงดนัไฟฟ้าให้สูงข้ึน และ

ส่งผา่นไปยงัสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. เพ่ือจาํหน่ายใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

แหล่งพลงังานสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง BKC CRS และ 

NRS คือแสงอาทิตย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดม้าจากธรรมชาติ ไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย และเป็นพลงังานท่ีสะอาด 

อยา่งไรก็ตาม การนาํแสงอาทิตยม์าใชมี้ขอ้จาํกดัอยูบ่า้ง เน่ืองจากแสงอาทิตยมี์เฉพาะในตอนกลางวนั 

ตลอดจนมีความเขม้แสงไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กบัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึง

ฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา 
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ดังนั้ น BKC CRS และ NRS จึงได้ทําการศึกษาว่าบริเวณท่ีตั้ งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์

แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์เพียงพอท่ีจะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนท่ีจะตดัสินใจ

เลือกทาํเลหรือสถานท่ีท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยด์งักล่าว 

 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2560 ยงัคงเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ

ไทยโดยในปี 2560 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (“Gross Domestic Product” หรือ “GDP”) มีการขยายตวั

ร้อยละ 3.9 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากการขยายตวัดีข้ึนของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการส่งออกท่ีปรับตวั 

ดีข้ึนตามตลาดโลก 

ภาพรวมการใชไ้ฟฟ้าเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในช่วงปี 2536-2560 มีดงัน้ี 

 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลงังาน และ

กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

2.4.1 ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดคือปริมาณไฟฟ้าท่ีผูบ้ริโภคใชร้วมกนัทั้งระบบสูงสุด ณ วนัใดวนัหน่ึง

ของแต่ละปี โดยในปี 2560 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560  

เวลา 14.20 น. ท่ีระดบั 28,578 เมกะวตัต ์ลดลง 1,040 เมกะวตัตห์รือลดลงร้อยละ 3.5 จากพลงัไฟฟ้า

สูงสุดของปี 2559 ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. ท่ีระดบั 29,619 เมกะวตัต ์
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ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี 2556-2560 มีดงัน้ี 

 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

2.4.2 กาํลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ 

กาํลงัผลิตรวมของระบบ ณ เดือนธนัวาคม 2560 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการผลิต

ไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2560 แบ่งตามประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี 

 

กาํลงัผลติรวม 

 

หมายเหต:ุ * ไม่รวมข้อมลูของ VSPP 

ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 

การผลติไฟฟ้าสะสม 
 

 

หมายเหต:ุ ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
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กฟผ. 38%

IPP 35%

SPP 18%
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ก๊าซธรรมชาติ 60%
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นํ้ามนั 0%

พลงันํ้ า 2%
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201,068 
กิกะวัตต์-ช่ัวโมง 

42,433 
เมกะวตัต์ 

เมกะวัตต์ 

ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 น. 

ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. 
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สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมในการจดัหาเช้ือเพลิง 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้ งแต่ ปี  2558 สัดส่วนการใช ้

ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 

ในการผลิตไฟฟ้า และการนําเขา้ไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (“Thailand Power Development Plan 

2015 หรือ PDP 2015”) 

สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550-2560 มีดงัน้ี 

 

หมายเหต:ุ ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 

และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

2.4.3 การจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

กฟผ. เป็นผูรั้บผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ 

ทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. และผูผ้ลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้า

ในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป. ลาว และประเทศมาเลเซีย หลงัจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่ 

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

อุตสาหกรรมบางแห่งท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้ งน้ี กฟผ. จะทําการส่งพลังงานไฟฟ้า 

ผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระบบจาํหน่าย 

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

เช่ือมต่อและส่งเขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ยเพ่ือกระจายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 
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สดัส่วนการจาํหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2560 แบ่งตามประเภทผูซ้ื้อ มีดงัน้ี 

ผู้ซ้ือ 
ปริมาณการจําหน่ายไฟฟ้า 

(กกิะวตัต์-ช่ัวโมง) 
ร้อยละ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 129,484 70 

การไฟฟ้านครหลวง 53,446 29 

ลูกคา้ตรง 2,132 1 

รวม 185,062 100 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

2.4.4 การคาดการณ์กาํลงัผลติไฟฟ้าใหม่ตามแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 

(Thailand Power Development Plan 2015 หรือ PDP 2015) 

ในปี 2558 กระทรวงพลงังานไดจ้ัดทาํ PDP 2015 โดยคาํนึงถึงความมัน่คงของระบบผลิตไฟฟ้า 

ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาํหน่ายไฟฟ้า และมีนโยบายการลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติท่ีเป็น

เช้ือเพลิงหลกั รวมถึงจดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของกาํลงัผลิตไฟฟ้าในระบบ 

และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 

PDP 2015 คาดการณ์วา่ ณ ส้ินปี 2579 ประเทศไทยจะมีกาํลงัผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335 เมกะวตัต์ 

โดยเป็นกาํลงัผลิตของโครงการไฟฟ้าใหม่เพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าท่ีหมดอายุ กาํลงัผลิตไฟฟ้าจาก

ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน กาํลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนภายในประเทศ และการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

ต่างประเทศ ในช่วงปี 2558-2579 รวม 57,459 เมกะวตัต ์ 

สัดส่วนการผลิตผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเช้ือเพลิง พ.ศ. 2560-2579 ตาม PDP 2015  

มีดงัน้ี 

 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากแผนพัฒนากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (Thailand Power Development Plan 2015) 
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2.5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“Thailand 

Board of Investment” หรือ “BOI”) ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 BIC1 BIC2 BKC CRS NRS 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1565(2)/2554 1132(2)/2558 1089(1)/2555 2071(1)/2554 1300(1)/2554 

ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 2 กุมภาพนัธ์ 2558 23 มกราคม 2555 30 สิงหาคม 2554 11 มีนาคม 2554 

ประเภทกิจการ กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพื้นฐาน 

กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพื้นฐาน 

กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพื้นฐาน 

กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพื้นฐาน 

กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพื้นฐาน 

1. ได้รับอนุญาตให้นําคนต่าง

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

ผู ้ ชํ า น า ญ ก า ร เ ข้ า ม า ใ น

ราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวน

และกาํหนดระยะเวลาเท่าท่ี

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า

เห็นสมควร 

ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั 

2. ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ถื อ

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินได้ตาม

จํา น ว น ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

พิจารณาเห็นสมควร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 

3. ได้รับการยกเว ้น / ลดหย่อน 

อากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักร 

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา

อนุมติั 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 

2559) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 2 สิงหาคม 

2561) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 23 กรกฎาคม 

2558) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

2558) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 11 กนัยายน 

2556) 

4. ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ 

ท่ีได้ รับจากการประ กอ บ

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

8 ปี 

(ไม่เกิน 4,934  

ลา้นบาท) 

8 ปี 

(ไม่เกิน 5,108  

ลา้นบาท) 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 

5. ระยะเวลาท่ีสามารถนําผล

ขาดทุนในระยะเวลาท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมไปหักออกจาก

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงั

ระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้

ภาษีเงินได ้

5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 

6. ได้รับการยกเว ้นไม่ต้องนํา

เงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับ

การส่งเสริมไปรวมเพื่อเสีย

ภาษีเงินได ้

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 
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 BIC1 BIC2 BKC CRS NRS 

7. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน

ได้นิ ติ บุคคลสําหรับกําไร

สุทธิ ท่ีได้จากการลงทุนใน

อัตราร้อยละ 50 ของอัตรา

ปกติ 

ไม่มี ไม่มี 5 ปี 

(นบัจากวนัท่ีพน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 

(นบัจากวนัท่ีพน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 

(นบัจากวนัท่ีพน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

8. ใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ

ค่านํ้ าประปาจาํนวนสองเท่า

ของค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

ไม่มี ไม่มี 10 ปี 

(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ) 

10 ปี 

(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ) 

10 ปี 

(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ) 

9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง

หรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความ

สะดวก 

ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

10. ได้รับอนุญาตให้นําหรือส่ง

เงินออกนอกราชอาณาจักร

เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงทั้งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงพิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี 
ตลอดจนประเมินและติดตามความเส่ียงต่างๆ ผ่านคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากทุกสายงานของบริษทั
และบริษทัย่อย โดยรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส ท าให้ทราบถึง
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั นอกจากนั้น ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ 
บริษทัจะพิจารณาความเส่ียงในแต่ละขั้นของโครงการอยา่งรอบคอบ เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกโครงการ การพฒันา
โครงการ การก่อสร้าง จนถึงการด าเนินการ โดยพิจารณาความเส่ียงทางดา้นเทคนิค การเงิน กฎหมาย ส่ิงแวดลอ้ม 
และสงัคม ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าว 

ความเส่ียงส าคญัและแนวทางการบริหารความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท 

บริษทัด าเนินธุรกิจเป็น Holding Company  คือการลงทุนในกิจการอ่ืน โดยบริษทัไม่มีการประกอบธุรกิจ
หลักของตนเอง ดังนั้ น กระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของบริษัทจึงข้ึนอยู่กับเงินปันผลรับ 
จากโครงการท่ีเขา้ไปลงทุน โดยในปี 2560 ร้อยละ 58.13 ของรายไดต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจาก 
เงินปันผลรับ หากกิจการท่ีบริษทัถือหุ้นไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงต่างๆ จะส่งผลให้ผลประกอบการ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามท่ีคาดการณ์ไว ้โดยบริษัทมีแนวทาง 
ในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

 การคดัเลอืกโครงการ 

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการคดัเลือกโครงการลงทุน จึงไดก้ าหนดนโยบายการลงทุน
ในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีชดัเจน เพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั 
ท่ียอมรับได้ และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพย์สินท าหน้าท่ี 
ในการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาคดัเลือกโครงการ ทั้งดา้นผลตอบแทน
จากการลงทุนและความเส่ียง โดยอาจมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เพื่อใหค้  าปรึกษาเฉพาะ
ดา้นและตอ้งน าเสนอขอ้มูลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัเพื่อท าการอนุมติั  

 การบริหารโครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้าง 

บริษทัให้ความส าคญักบัโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว ้เช่น ปัญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม การติดตั้ งเคร่ืองจักรของผูรั้บเหมา ปัญหาจาก 
ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ บริษทัคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจก่อสร้าง รวมทั้ง
การบริหารจดัการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  โดยบริษทัท าสญัญาวา่จา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูก่้อสร้างโครงการไฟฟ้าทั้งหมดท่ีบริษทัลงทุน  เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการ 
ขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระดบัภูมิภาค รวมทั้งบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองจกัร 
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อุปกรณ์ และการติดตั้ง  ซ่ึงท่ีผ่านมามีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถก่อสร้างไดแ้ลว้เสร็จตามแผนงาน 
ท่ีก าหนด อีกทั้งรูปแบบของสัญญาเป็นการวา่จา้งเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey)  
ท าให้ช่วยลดความเส่ียงในเร่ืองตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีอาจสูงข้ึนได้  นอกจากน้ี บริษทัท าสัญญาประกนัภยั
โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในส่วนงานก่อสร้าง 
และส่วนงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้มัน่ใจว่าโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษทัจะแลว้เสร็จ 
ตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 

โดยในปี 2560 โครงการ BIC2 ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 
2560  และคงเหลือโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างอีก 1 โครงการ คือ โครงการไซยะบุรี ซ่ึงมีความกา้วหนา้
งานก่อสร้าง ณ ส้ิน 31 มีนาคม 2561 เกินกวา่ร้อยละ 91 โดยคาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยภ์ายในปี 2562 

 การตดิตามผลการด าเนินงาน 

บริษทัก าหนดกลไกในการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัลงทุนไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน 
(Control Policy) โดยบริษทัแต่งตั้ งตวัแทนเพ่ือไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของ
บริษัทอย่างชัดเจน อีกทั้ งกิจการท่ีบริษัทลงทุนจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ทุกไตรมาส อีกทั้งบริษทัย่อยจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลต่อบริษทัในกรณีท่ีจะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึง 
ตอ้งรายงานความคืบหนา้ของโครงการท่ีเขา้ไปลงทุนดว้ย นอกจากนั้นส านกัตรวจสอบภายในของบริษทั 
จะท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยเพ่ือให้ความเช่ือมัน่ว่ามีความรัดกุมเพียงพอ
เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท าให้บริษัทสามารถติดตามฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของกิจการท่ีบริษัทลงทุนไปได้อย่างใกลชิ้ด เพื่อเป็นการลดและบริหารความเส่ียง 
จากการลงทุนดงักล่าว  

2. ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีเขา้ไปลงทุน ดงันั้น การเปล่ียนแปลง
ของผลประกอบการของกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท 
ในรูปของรายไดเ้งินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ ปัจจยัความเส่ียงดงัต่อไปน้ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของกิจการท่ีบริษทัลงทุนได ้

2.1 ความเส่ียงด้านวตัถุดบิทีม่คีวามส าคญัต่อการผลติไฟฟ้า 
บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซ่ึงใช้ว ัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า 
แตกต่างกนัไป โดยโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าและโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียน ท่ีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ท าให้อาจเกิดความเส่ียงดา้นวตัถุดิบ 
ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้เช่น ความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเขม้ของ
แสงอาทิตย์ การเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าฝนในแต่ละช่วงเวลาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
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แน่นอน เป็นตน้ ส าหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า อาจมีความเส่ียงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจดัหา
เช้ือเพลิงใหไ้ดต้ามความตอ้งการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้บริษทัไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า 

โครงการน ้ างึม 2  ไดศึ้กษาปริมาณน ้ าท่ีเกิดข้ึนจริงยอ้นหลงั 50 ปีแลว้น าไปค านวณหาความสามารถ 
ในการผลิตไฟฟ้า จึงเช่ือได้ว่าสามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า นอกจากน้ี 
มีการรวบรวมข้อมูลระดับน ้ าเพ่ือท าการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น ้ าในเข่ือน ส าหรับใช ้
ในการจดัท าขอ้มูลการเสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ทั้งน้ี ตั้งแต่เร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โครงการน ้ างึม 2 สามารถบริหารงานไดต้ามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.   

ในส่วนของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ BKC CRS และ NRS  ไดศึ้กษาพ้ืนท่ีตั้งของโครงการ 
โดยค านึงถึงค่าความเขม้แสงท่ีเหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉล่ียขอ้มูลความเขม้ของแสงอาทิตยใ์นอดีต
ของพ้ืนท่ีก่อนการลงทุน รวมทั้ งท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) แบบ  
Non-Firm ท าใหไ้ม่มีค่าปรับหากโครงการไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดจ้ากความผนัผวนของแสงอาทิตย ์ 

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ BIC1 และ BIC2 ไดท้ าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ  
กบั บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ 
โดยมีขอ้ก าหนดให้ ปตท. ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา ซ่ึงใน 
ปีท่ีผ่านมา ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษัทได้ตามสัญญา ท าให้สามารถผลิตไฟฟ้า 
ไดต้ามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า  

2.2 ความเส่ียงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 
กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีความเส่ียงท่ีอุปกรณ์เคร่ืองจกัรอาจไม่พร้อมใชง้าน หรือไม่สามารถใชง้าน 
ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ลดต ่ าลง หรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการ 
และเป็นอนัตรายต่อบุคลากร ส่งผลให้รายไดล้ดลงและมีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเสียหาย
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีหากมีการหยดุผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากการบ ารุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจง้ให ้
ผูซ้ื้อไฟฟ้าทราบล่วงหน้า อาจท าให้โรงไฟฟ้าตอ้งเสียค่าปรับซ่ึงมีการบริหารจดัการในเร่ืองดงักล่าว 
โดยจดัให้มีแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัเป็นรายปี เพ่ือเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรต่างๆ  
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และมีการก ากบัติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุง รวมทั้ง
จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการเ พ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังาน     

โครงการน ้ างึม 2 ท าสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผูใ้ห้บริการตามสัญญาเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา  
โดยมีระยะเวลาสัญญา 25 ปี และมีแผนการบ ารุงรักษา  Partial Overhaul และ Major Overhaul ทุก 6 ปี
และ 12 ปีตามล าดบั อีกทั้งยงัมีการวา่จา้งท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือวดัประสิทธิภาพและความมัน่คงดา้นต่างๆ 
ของโครงการ โดยมีการติดตามรายงานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมใชง้านของโครงการ  
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โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ BKC ว่าจา้งบริษทั เอ็นซิส จ ากัด เป็นผูเ้ดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โครงการ รวมทั้ งได้ว่าจ้าง บริษทั คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผูบ้  ารุงรักษาเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า (inverter) ในขณะท่ี CRS และ NRS วา่จา้ง บริษทั Assyce Fotovoltaica (Thailand) จ ากดั 
เป็นผูเ้ดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการ ซ่ึงทั้ งหมดลว้นมีประสบการณ์และความช านาญเก่ียวกับ 
การบริหารจดัการโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ โดยมีแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ เพ่ือให้แน่ใจวา่อยู่ในสภาพพร้อมท างานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกนัความพร้อมของ
โครงการไฟฟ้าตามสญัญาดว้ย  

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้แก่ BIC1 และ BIC2 รับผิดชอบงานด้านเดินเคร่ืองและ
บ ารุงรักษาโดยบุคลากรผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
โดยมีการตรวจสอบการใชง้านของอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัวา่จา้ง 
GE International Operations, Inc และ GE PACKAGED POWER, INC (บริษทัในเครือ GE) ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตเคร่ืองกงัหนัก๊าซรายใหญ่และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นผูใ้ห้บริการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาเคร่ืองกังหันก๊าซของ BIC และสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเคร่ืองกังหันก๊าซส ารอง 
ในกรณีท่ีเคร่ืองหลกัตอ้งส่งไปซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือไม่ใหเ้กิดการสูญเสียรายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว
อีกดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเขา้ไปลงทุนไดท้ าสัญญาประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนครอบคลุมอุปกรณ์ เคร่ืองจักร และทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า (Property Damage)  
การหยดุชะงกัของการประกอบธุรกิจและการสูญเสียรายได ้(Business Interruption) รวมถึงการประกนั
ความเสียหายท่ีเกิดกบับุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย  

2.3 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ
โครงการไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าลงทุนทุกโครงการได้มีการบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ  
โดยเลือกสถานท่ีตั้งโครงการท่ีมีความเส่ียงท่ีเหมาะสม ประกอบกบัการออกแบบโครงการให้รองรับภยั
ธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยโครงการน ้ างึม 2 ตั้งอยูบ่นแผน่เปลือกโลกท่ีมีประวติัการเกิดแผ่นดินไหว
สูงสุดไม่เกิน 5.8 ริคเตอร์สเกล ในขณะท่ีโครงการน ้ างึม 2 ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับ 
ภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวได้ถึง 8 ริคเตอร์สเกล นอกจากน้ีย ังมีระบบป้องกันน ้ าล้นเข่ือน 
ดว้ยการติดตั้งช่องทางระบายน ้ าลน้ (Spillway) ขนาด 3 ช่องทาง แต่ละช่องทางมีขนาดกวา้ง 15 เมตร  
สูง 16 เมตร สามารถระบายน ้ าไดสู้งสุดเท่ากบั 6,545 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที  ส าหรับโครงการไซยะบุรี
ไดเ้พ่ิมความแขง็แรงเพ่ือรองรับแผน่ดินไหวท่ีอาจเกิดข้ึนโดยท าการเพ่ิมปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีต
และเพ่ิมขนาดเหลก็ของประตูระบายน ้ า อีกทั้งยงัมีระบบป้องกนัน ้ าลน้ 7 ช่องทาง ขนาดกวา้ง 19 เมตร 
สูง 23 เมตร และ Lower Level Outlet Gate 4 ช่องทาง ขนาดกวา้ง 12 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายน ้ า 
ไดสู้งสุดเท่ากบั 47,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดงันั้น จึงเช่ือมัน่ไดว้า่ความแข็งแรงของโครงสร้าง
สามารถรองรับภยัธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและช่องทางระบายน ้ าท่ีไดจ้ดัเตรียมไวมี้ความเพียงพอ 
ท่ีจะรองรับปริมาณน ้ าลน้ฝายได้เป็นอย่างดี  ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตยท์ั้ งสามแห่ง 
สร้างบนท่ีดอนซ่ึงมีโอกาสเกิดอุทกภยัค่อนขา้งน้อย ส าหรับ BIC1 และ BIC2  ตั้ งอยู่ในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยาซ่ึงเป็นบริเวณท่ีราบลุ่มและมีความเส่ียงด้านอุทกภัย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
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ได้ก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตล้อมรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล  
ซ่ึงสูงกว่าระดบัอุทกภยัคร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจึงท าให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัอีก 
บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีเขา้ไปลงทุนท าสัญญาประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
ต่อสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property 
Damage) การหยดุชะงกัของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหาย
ท่ีเกิดกบับุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย  

2.4 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท าให้มีความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ  
โครงการทั้ งหมดท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน 
ของพนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบโครงการ จึงก าหนดมาตรการป้องกนัอนัตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
ทั้งในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ โดยโครงการไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้มีการก าหนด
นโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมทั้งจดัส่งพนักงานเขา้รับการอบรมในเร่ืองดงักล่าว  
มีระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม ่ าเสมอ นอกจากน้ี 
ยงัไดน้ าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / ISO 18001:2007 / ISO 14001: 2015) 
มาใชใ้นการบริหารจดัการกระบวนการด าเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยมุ่งเน้น 
ให้เกิดความปลอดภัยและให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมทั้ งภายในโครงการและบริเวณโดยรอบ
โครงการ 

ส าหรับโครงการไซยะบุรีซ่ึงเป็นโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและชุมชนอย่างมาก โดยมีการออกแบบงานก่อสร้างดว้ยวิศวกรรมศาสตร์ดา้นไฟฟ้า
พลงัน ้ า เพ่ือหลีกเล่ียง ป้องกันและลดผลกระทบทั้ งทางด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม และครอบคลุม 
ถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกัดเซาะตล่ิงและการ
รักษาคุณภาพน ้ าดว้ย และในดา้นความปลอดภยัไดอ้อกแบบการก่อสร้างประตูระบายน ้ าลน้และประตู
ระบายตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม  นอกจากน้ี 
ผูรั้บเหมามีการจดัอบรมเร่ืองความปลอดภยัให้กบัพนกังานก่อนเขา้ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีการ
ส่ือสารวิธีการปฏิบติักรณีเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการบริหารจดัการคุณภาพน ้ าด่ืมและน ้ า
ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง เป็นตน้ นอกจากน้ีมีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเร่ืองความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มกบัผูรั้บเหมาอยา่งสม ่าเสมอ ในปี 2560 บริษทัไม่ไดรั้บรายงาน 
การเกิดอุบติัเหตุขั้นร้ายแรงของพนกังาน หรือเหตุการณ์ท่ีท าให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม
โดยรอบโครงการ 
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3. ความเส่ียงทางการเงนิ 
3.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ 

บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ดังนั้ น สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นส่ิงส าคัญ เพื่อให ้
การด าเนินงานของโครงการระหวา่งก่อสร้างไม่หยดุชะงกัและสามารถรองรับการพฒันาโครงการใหม่ๆ
ต่อไปได้ นอกจากนั้น บริษทัย่อยมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชยจ์ านวนมาก เน่ืองจากการก่อสร้าง
โครงการจ าเป็นตอ้งมีการลงทุนในช่วงเร่ิมตน้ค่อนขา้งสูง โดย ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  งบการเงินรวมของบริษทั
แสดงเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 14,989 ล้านบาท สัญญาเงินกู้ยืมเหล่าน้ีมีเ ง่ือนไขการกู้ยืม 
ท่ีรัดกุม โดยเฉพาะการด ารงอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียด  
ในหัวขอ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 16 เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน ซ่ึงหากบริษทัยอ่ยไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูไ้ดจ้ะมีผลกระทบต่อ
เงินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ  

ส าหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้ นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว บริษัท 
ไดจ้ดัท าประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนบริหาร
สัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกบัธนาคารผูใ้ห้กู้อย่างใกลชิ้ดเพื่อลดโอกาสในการผิดเง่ือนไขของ
สัญญาเงินกู้ นอกจากนั้ น บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุนระยะสั้ นซ่ึงมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้ งจัดเตรียม 
วงเงินสินเช่ือและรักษาความสมัพนัธ์กบัธนาคารพาณิชยต์่างๆกรณีมีความตอ้งการใชเ้งินอีกดว้ย 

3.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทมีความเส่ียงท่ีงบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 
ของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาทส าหรับรายได ้
และรายจ่ายของ NN2 ท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแมว้่า NN2 ไดบ้ริหารความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ในรูปแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) กล่าวคือ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ และในขณะเดียวกนัก็มีรายการท่ีตอ้งช าระดว้ยสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ตาม  

ทั้งน้ี NN2 ใชก้ารบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง 
จากอัตราแลกเปล่ียนอันเก่ียวเน่ืองกับรายได้จากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึง 
อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยก าหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการ 
ท่ีมีการป้องกันความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ดว้ยหลกัการของการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนได ้โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
แทนการรับรู้โดยผ่านก าไรขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
เม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 
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3.3 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีเงินกู้ยืมจ านวน 14,989 
ล้านบาท ซ่ึงทั้ งหมดมีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว ดังนั้ น หากอัตราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงไป 
อย่างมีนัยส าคญัก็จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเ ส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียด้วยการติดตามแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอย่างสม ่าเสมอ และบริหารจัดการปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 
อย่างต่อเ น่ือง และจะพิจารณาการเข้าท าสัญญาป้องกันความเ ส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 
เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเม่ือมีความเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมิไดมี้จุดประสงค์เพ่ือการเก็งก าไร 
แต่อยา่งใด 

4.  ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

4.1 ความเส่ียงจากบริษัทมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 
ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดของบริษทั (วนัท่ี 13 มีนาคม 2561)  บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ  
กลุ่มบริษทั ช.การช่าง ไดแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 27.41 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั 
(มหาชน) ร้อยละ 25.31 และบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 19.34 ถือหุ้น
รวมกนัทั้งส้ินเป็นจ านวนร้อยละ 72.06 ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกวา่ร้อยละ 50 ท าให้กลุ่มผูถื้อหุ้น
ใหญ่มีอ านาจในการควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั้งหมดไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ  
หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้ เร่ืองท่ีกฎหมายหรือ
ขอ้บังคับบริษัทก าหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดังนั้ น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 
จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ทาง
ด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อมมีจุดประสงค์ให้บริษทั 
ด าเนินกิจการเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้นทุกฝ่ายในระยะยาว ส าหรับกรณี
รายการท่ีเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่นั้นการอนุมติัรายการจะตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละขอ้กฎหมาย
ท่ีเ ก่ียวข้อง โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นไม่สามารถออกเสียงได ้ อีกทั้ง บริษทัทั้งสามแห่งลว้นเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  
และการท ารายการระหว่างกันเช่นเดียวกัน นอกจากนั้ น คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นกลาง ท าให้มั่นใจได้ว่า 
บริษัทให้ความส าคัญในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มีความเป็นธรรมแก่ผู ้ถือหุ้นและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 
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4.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการในบริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัจากการถือหุ้นไม่ถงึร้อยละ 75 
บริษทัถือหุน้ใน SEAN คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ และถือหุ้นใน BIC  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ แมจ้ะถือได้ว่าบริษัทมีสิทธิออกเสียง 
ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเกินก่ึงหน่ึงก็ตาม แต่บริษัทก็ยงัไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงได้ทั้ งหมด 
เน่ืองจากการท ารายการบางประเภทจะตอ้งได้รับเสียงสนับสนุนจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า  
3 ใน 4 ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพ่ิมทุน ลดทุน การซ้ือหรือรับโอนกิจการอ่ืน  
การขายหรือโอนกิจการทั้ งหมด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น 
องค์ประกอบของคณะกรรมการและผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัตลอดจนกลไกในการก ากบัและ
ควบคุม จะเห็นไดว้า่บริษทัสามารถควบคุมเสียงขา้งมากในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นได ้ถึงแมว้า่ในการท ารายการท่ีส าคญับางรายการจะตอ้งไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากผูถื้อหุ้นกลุ่มอ่ืน  
ทั้งจากในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก็ตาม บริษทัเช่ือวา่หากเป็นการอนุมติัรายการ 
ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจแลว้ก็จะไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้กลุ่มอ่ืน 

 
5. ปัจจยัความเส่ียงของตราสาร 

5.1 ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk)  
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบ้ีย
หรือไม่สามารถคืนเงินตน้หรือเงินลงทุนไม่วา่ดว้ย เหตุใด ๆ และเม่ือผูอ้อกหุ้นกูห้ยดุจ่ายดอกเบ้ียหรือ
เงินตน้ ก็เป็นการผิดนดัช าระหน้ีหุ้นกู ้(default)  ซ่ึงหากผูอ้อกหุ้นกูป้ระกาศลม้ละลายหรือผิดนดัช าระ
หน้ีหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกู ้เจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัผูอ้อกหุ้นกูจ้ะมีบุริมสิทธิเหนือผูถื้อหุ้นของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้
ในการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกหุ้นกู้  ผูล้งทุนสามารถดู credit rating ท่ีจดัท าโดย
สถาบนัจดัอนัดบัความเส่ียง (Credit Rating Agency) ประกอบการตดัสินใจลงทุนได ้ ถา้ credit rating 
ของหุน้กูต้  ่า แสดงวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูสู้ง ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควร
จะสูงดว้ยเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีสูงของหุน้กูด้งักล่าว   

 อยา่งไรก็ตาม  ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้เพ่ิมเติม
จากการพิจารณา credit rating ของหุ้นกูห้รือบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสาร
ของบริษัทผูอ้อกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจัดอนัดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์
ส านกังาน ก.ล.ต . สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

  5.2  ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 

ความเส่ียงดา้นราคา (Price Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อหุ้นกูต้อ้งการขายหุ้นกูก่้อนวนั
ครบก าหนดไถ่ถอน หุ้นกู้อาจขายได้ต ่ากว่า มูลค่าท่ีตราไวห้รือราคาท่ีซ้ือมา  ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด กล่าวคือ หากอตัราดอกเบ้ียของตลาดสูงข้ึน ราคาหุ้นกูจ้ะลดลง 
ทั้งน้ี โดยทัว่ไปราคาของหุ้นกูท่ี้มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง อตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดมากกวา่ 
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5.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อหุ้นกูป้ระสงคจ์ะ
ขายหุ้นกูใ้นตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอน ผูถื้อหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกูไ้ดท้ันทีในราคาท่ี
ตนเองตอ้งการ เน่ืองจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกู้
ไม่ไดน้ าหุ้นกูไ้ปซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (BEX) แต่ผูถื้อหุ้นกูส้ามารถซ้ือขายหุ้นกู้
ไดท่ี้ธนาคารพาณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสาร
หน้ี 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ลกัษณะทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1.1    เงนิลงทุน      

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี
วธีิราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย 
เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) 

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

6,606.75 
  

56 9,128.47 
 

บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

2,705.00 65 2,173.31 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
(BKC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 234.25  100    527.06 
  

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 
จ ากดั (CRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 291.75  30    107.55  

บริษทั นครราชสีมา  
โซล่าร์ จ ากดั (NRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 221.50  30      85.39  

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 20.00  100 5.75 
  

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100           0.25  

บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั  พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100 0.25  

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100 0.25  

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 
 

1.00  100 0.25 
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4.1.2  สินทรัพย์ถาวรหลกั    

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี    

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ภายใต้สัญญาสัมปทาน   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว 21,902.61 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

 
4.1.2.2 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ล าดบั รายการ มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้นบาท) 1 

1 ท่ีดิน                  261.08  

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์                  580.84  

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่               8,775.97  

4 อาคาร 1.43 

5 ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 60.26 

6 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง่ และอุปกรณ์ส านกังาน 71.04 

7 ยานพาหนะ 26.43  

8 สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 2.75 

 รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 9,779.80 
 

                                                           
1 มูลค่าสุทธิ  คือมูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ทั้งน้ี รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้สามารถ
แสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภทของสินทรัพยแ์ละจ าแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี  

1)   ท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มูลค่าตามบญัชีของท่ีดินตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

     159.33 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

 จงัหวดัปทุมธานี   5.77 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BKC อ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา  
(จ านวน 547 แปลง) 

95.98 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้
(ท่ีดินจ านวน 205 แปลง พ้ืนท่ี
ประมาณ 180 ไร่)  

รวม 261.08  
 

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยต์ามงบ
การเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BKC จงัหวดันครราชสีมา 580.84 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม 580.84   
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3) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 8,775.97 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม  8,775.97   
 

4)   อาคาร  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1.43 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 1.43   

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าตามงบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 43.02 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
NN2 เลขท่ี 215  ถนนลา้นชา้ง  

บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี  
เขตก าแพงนคร  
แขวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 

16.95 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC กรุงเทพฯ 0.29 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 60.26  
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6) อุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์ส านกังาน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานตาม
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 20.56 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร - เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป. ลาว 46.54 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BKC กรุงเทพมหานคร 1.40 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
และกรุงเทพมหานคร 

2.54 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 71.04   
 

7) ยานพาหนะ  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของบริษทั
และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 1.97 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร 3.58 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป. ลาว 20.87 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 0.01 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 26.43   
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8) สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยร์ะหวา่งปรับปรุง งบการเงินรวม
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BKC จงัหวดันครราชสีมา 2.75 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 2.75   

 

4.1.3    สัญญาเช่าระยะยาว      

บริษทัและบริษทัยอ่ย ท าสญัญาเช่าระยะยาวท่ีมีอาย ุ3 ปีข้ึนไป เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจมีสาระส าคญัดงัน้ี 

ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่า สญัญา พ้ืนท่ี อายสุญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

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

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวกอาคารส านกังาน 
วิริยะถาวร ชั้น CH 

642.5 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 ก.ย. 60 31 ส.ค. 63 

บริษทั CK สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 20 

468.9 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 มิ.ย. 60 31 พ.ค. 63 

บริษทั CK สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 18 

479.43 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 เม.ย. 60 31 มี.ค. 63 

NN2 กรมทรัพยสิ์น
กระทรวงการเงิน 
สปป. ลาว 

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

BIC CK สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร ชั้นท่ี 17 

140.91 ตารางเมตร 1 ปี 1 ม.ค. 61 31 ธ.ค. 61 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

ขอ้ตกลงให้ใชพ้ื้นท่ีเพ่ือวตัถุประสงค์
ในการก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน  
การบริการรักษา และซ่อมบ ารุง
ระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) 

1 ไร่ 3 งาน 12.5 ตารางวา 3 ปี 1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 62 
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ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่า สญัญา พ้ืนท่ี อายสุญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC)  

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี AQMs 
 
 

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

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

10 ไร่ 1 งาน 84.19 
ตารางวา 

3 ปี 1 ม.ค. 61 31 ธ.ค. 63 

BIC การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือกิจการก๊าซ 
หรือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

17,925 ตารางเมตร 3 ปี 1 มิ.ย. 58 31 พ.ค. 61 

 
4.1.4  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวดัมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย์นั้ น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการด าเนินการผลิต 
และจ าหน่ายไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีมูลค่า 10,157.67 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 4,464.25 ลา้นบาท และส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 5,693.42 ลา้นบาท โดยบริษทัคิดค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใชว้ธีิเสน้ตรงตามอายสุญัญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลืออยูข่องบริษทัยอ่ย 
นบัจากวนัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ย หรือนับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์กรณีท่ี
บ ริ ษั ท เ ข้ า ล ง ทุ น ใ น บ ริ ษัท ย่ อ ย ก่ อ น เ ร่ิ ม ด า เ นิ น ก า ร เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ โ ด ย อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  
10 ถึง 27 ปี 

4.1.5  สัญญาทีเ่กีย่วข้อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี  

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งมึ 2 

NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า กบัรัฐบาล สปป.ลาว ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2549 
ระยะเวลาทั้งส้ิน 25 ปี นับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยสัญญาสัมปทานไดใ้ห้สิทธิต่างๆ  
แก่ NN2 เช่น สิทธิในการครอบครอง ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากโครงการ สิทธิในการผนัน ้ า 
สร้างเข่ือน และใชน้ ้ า ส าหรับน ้ าในแม่น ้ างึม ณ พ้ืนท่ีโครงการ สิทธิในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าอ่ืน
ท่ีสนบัสนุนการพฒันาโครงการ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี NN2 มีหน้าท่ีในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)ให้กบัรัฐบาล สปป.ลาว  
และน าส่งภาษีเงินไดต้ามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญาสมัปทาน 
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ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า 

   ในวนัท่ี 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BIC1 และ BIC2 ส าหรับระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ส าหรับ BIC1 และ 1 มิถุนายน 
2560 ส าหรับ BIC2 

   ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าได้อนุมติัใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BKC ส าหรับระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 

4.2     นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 
เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1. ส าหรับโครงการท่ีเป็นการพฒันาโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้ (Green Field) บริษทัจะลงทุนในโครงการ 
ท่ีคาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 10-15 รวมทั้ งโครงการท่ีให้
ผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ส าหรับการลงทุนในโครงการอ่ืนท่ีบริษทัซ้ือมาจากผูท่ี้พฒันาโครงการ (Brown Field) ผลตอบแทน
จากการลงทุนดงักล่าวท่ีบริษทัจะไดรั้บนั้นอาจเปล่ียนแปลงลดลงจากอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ ทั้งน้ี  
ข้ึนอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษัทซ้ือมาเป็นปัจจัยส าคัญ โดยการลงทุนของบริษัทท่ีผ่านมา 
จะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7-10  

2. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้และมีคู่สญัญาท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

3. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาการจดัหาเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เรียบร้อยแลว้ อีกทั้งการจดัหาเช้ือเพลิงดงักล่าวจะตอ้งจดัหาไดอ้ยา่งเพียงพอส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ตลอดอายสุญัญาของโครงการดว้ย 

4.      บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีสามารถจดัหาอุปกรณ์หลกัและอะไหล่ต่าง  ๆไดใ้นอตัราตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 
และสามารถจดัใหมี้การบ ารุงรักษาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

5.      บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

6.      บริษทัจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการดว้ยตนเองในกรณีท่ีโครงการท่ีจะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสม
กบัศกัยภาพของบริษทั 

7.      ในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีบริษัทจะตอ้งร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอ่ืน บริษทัจะเลือกลงทุนในโครงการ 
ท่ีมีศกัยภาพ และผูร่้วมลงทุนในโครงการดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกนั 
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ทั้ งน้ี บริษทัมีนโยบายในการควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นและตามขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้น(ถา้มี) โดยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
จากบริษัทมีหน้าท่ีออกเสียงในท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามแนวทางหรือ 
มติท่ีคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดกรอบอ านาจในการใช้
ดุลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอย่างชัดเจน และตวัแทนเหล่านั้ นจะตอ้งมารายงานฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัเหล่านั้นทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั เพ่ือให้บริษทั
สามารถติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการท่ีบริษัทได้ลงทุนไปแลว้อย่างใกล้ชิด 
นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีได้รับการแต่งตั้ งสามารถใช้ดุลยพินิจและออกเสียง 
ในการประชุมของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมได้ในเร่ืองการบริหารจัดการทั่วไป แต่ในกรณีเร่ืองส าคญั
คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจของตนมิได ้จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเสียก่อน โดยเร่ืองส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี การพิจารณาเก่ียวกบั 
การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ยตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การพิจารณาเก่ียวกบั
การท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัย่อยตามประกาศการไดม้าจ าหน่ายไป การกระท าใดๆ  
ท่ีท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยไม่วา่ทอดใดๆลดลงร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษทัยอ่ย และการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมมิไดเ้ป็นคู่ความหรือมีขอ้พิพาททางกฎหมายหรือมี
คดีความท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม ท่ีอาจก่อให้เกิดผล
เสียหายหรือมีผลกระทบทางดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัทั้งท่ีสามารถและไม่สามารถประเมินผล
กระทบเป็นตวัเลขได ้ 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอืน่ 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

(1)   ข้อมูลของบริษัท  

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์  บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)  
ช่ือภำษำองักฤษ CK Power Public Company Limited  
ช่ือย่อในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ “CKP” 

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (“Holding 
Company”)  ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และให้บริการงานท่ีปรึกษา
และบริหารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์ 02-691-9720-34  
โทรสาร 02-691-9723 
ทุนจดทะเบียน 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

หุน้สามญั 9,240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท  
เรียกช าระแลว้ 7,370,000,000 หุน้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 7,370,000,000 บาท 

ขอ้จ ากดัการถือหุน้ต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (% Free Float)  ร้อยละ 27.87 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561) 
เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 
คณะกรรมการบริษทั directors@ckpower.co.th 
เลขานุการบริษทั compliance@ckpower.co.th 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ ir@ckpower.co.th 
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(2) ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เซำท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ SouthEast Asia Energy Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ SEAN 

ประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ า 
เลขทะเบียนบริษทั 0105547063036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

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

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

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั  ร้อยละ 56 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ไฟฟ้ำน ำ้งมึ 2 จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ NN2 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า เมืองไซสมบูน นครหลวงเวยีงจนัทน์  

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

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 8,809,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คิดเป็นถือโดยบริษทัร้อยละ 42 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท บำงปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BIC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าจากโครงการไฟฟ้า 
ระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105552021486 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน  

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

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

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 65  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท บำงเขนชัย จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Bangkhenchai Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BKC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105541054485 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง 

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

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 234, 250,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Xayaburi Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ XPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า ล าน ้ าโขง บา้นหว้ยไทร เมืองไซยะบุรี  

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

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 82.14 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 22,064,828,000 บาท 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 30 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เชียงรำย โซล่ำร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Chiang Rai Solar Company Limited 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553149036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวทิ 63 ถนนสุขมุวทิ 

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

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

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95.01 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 277,212,500 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30  
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553011344 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวทิ 63 ถนนสุขมุวทิ 

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

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 85.06 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 188,425,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30  

 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ซีเคพ ีโซล่ำร์ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ CKP Solar Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556138728 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 28.75 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,750,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 

 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เฮลอิอส พำวเวอร์ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ Helios Power Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152585 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Apollo Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152534 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท โซเล่ พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Sole Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152577 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
  
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท วสิ โซลสิ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ Vis Solis Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152526 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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(3) บุคคลอ้ำงองิ 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

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

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

 นำยทะเบียนหุ้นกู้  ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

     44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 

     โทรศพัท ์: 02-626-7000, 02-657-3000 กด 0 

ทีป่รึกษำกฎหมำย  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซ่ี จ ำกดั 

990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้นท่ี 5 และชั้น 21-25 ถนนพระราม 

4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์: 02-636-2000 

สถำบันกำรเงนิทีต่ดิต่อประจ ำ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์

บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 

      สถานท่ีติดต่อ 

เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 0-2470-2022 

       ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 

       โทรศพัท ์: 0-2231-4333  

       โทรสาร : 0-2231-4742 
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    ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
    เลขท่ี 35 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 
    เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: 0-2208-4630-36 และ 02-208-4639 

 6.2 ข้อมูลส ำคญัอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ไม่พบขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
 
6.2.1 ประวตัผิดินัดช ำระหนีเ้งนิต้นหรือดอกเบีย้ของตรำสำรหนี ้ หรือผดินัดช ำระหนีเ้งนิกู้ยมืจำกธนำคำร

พำณิชย์ บริษัทเงนิทุน บริษัทเครดติฟองซิเอร์ หรือสถำมบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึน้ 3 ปี

ย้อนหลงั 

  -ไม่มี-    

6.2.2 ประวตักิำรผดิเงือ่นไขในกำรปฏิบัตติำมข้อก ำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลงั 

  -ไม่มี-    
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ส่วนที ่2.2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

(1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญั
จ านวน 9,240,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เรียกช าระแลว้ 7,370,000,000 บาท  

(2) บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนนอกจากหุน้สามญั  

 7.2 ผู้ถือหุ้น  

 7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 (ก)  รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหุน้คร้ังล่าสุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2,020,275,478 27.41 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 1,865,644,429 25.31 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,425,450,843 19.34 
4 นางสาวชเวศรา พรพิบูลย ์ 100,000,000 1.36 
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 
86,859,460

  
1.18 

5 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 82,080,949 1.11 
7 นายสมบติั พานิชชีวะ 52,000,000 0.71 
8 นางสาวศุภลกัษณ์ แพบรรยง 50,500,000 0.69 
9 นายอนุรักษ ์บุญแสวง 41,608,600 0.56 
10 นายอุทยัพนัธ์ จิรกลุพงศธ์ร 40,900,000 0.55 

รวม 5,765,319,759 78.22 

 สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float) 

 ขอ้มูลผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุดของบริษทั ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 
ปรากฏสัดส่วนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 27.87 ของหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
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 การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 มีกรรมการถือหุน้บริษทัจ านวน 4 คน  ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละของ 

จ านวนหุน้ทั้งหมด 
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ 
(โดยคู่สมรส) 

ประธานกรรมการบริหาร 2,000,000 0.0271 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ 
(โดยคู่สมรส) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,340,000 0.0182 

ดร. วชิาญ อร่ามวารีกลุ  
 

ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

2,680 0.0000 

นายประเวศ อิงคดาภา 
(โดยตนเองและคู่สมรส) 

กรรมการตรวจสอบ 450,000 0.0061 

รวม 3,792,680 0.0515 

หมายเหตุ :  กรรมการและผู ้บริหารอ่ืนรวมถึงคู่สมรสและบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
หรือผูบ้ริหารดงักล่าวไม่มีการถือครองหุ้นบริษทั 

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือ
การด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

   ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2,020,275,478 27.41 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 1,865,644,429 25.31 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,425,450,843 19.34 

รวม 5,311,370,750 72.06 

หมายเหตุ :  
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ 10 ล าดบัแรก ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั มหาศิริ สยาม จ ากดั 282,102,365 16.65 
2 บริษทั ช.การช่าง โฮลด้ิง จ ากดั 171,396,530 10.12 
3 บริษทั ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ ากดั 86,048,212 5.08 
4 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 38,950,000 2.30 
5 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 35,690,269 2.11 
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ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)NOMINEES 

LIMITED 
30,068,275

  
1.78 

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

29,669,300
  

1.75 

8 นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ 16,712,500 0.99 
9 บริษทั วริิยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 15,545,200 0.92 
10 นางโสภิดา ตรีวศิวเวทย ์ 15,383,225 0.91 

รวม 721,565,876  42.61  

- บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้น 10 ล าดบัแรก ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,036,500,000 25.98 
2 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 774,077,400 19.40 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 769,777,100 19.29 
4 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 156,726,484 3.93 
5 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 146,036,600 3.66 
6 นายมิน เธียรวร 72,000,000 1.80 
7 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 65,742,100 1.65 
8 STATE STREET EUROPE LIMITED 60,616,354 1.52 
9 กองทุนเปิด ธนชาตหุน้ปันผล 47,481,000 1.19 
10 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta 28,962,700 0.73 

รวม 3,157,919,738  79.15  

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีผู ้ถือหุ้น 10 ล าดับแรก  
ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 4,582,121,829 29.98 
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22 
3 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,047,025,175 6.85 
4 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 939,839,082 6.15 
5 นายวชิยั วชิรพงศ์ 351,597,057 2.30 
6 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 303,448,709 1.99 
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 298,470,337 1.95 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

หนา้ท่ี 4 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
8 ส านกังานประกนัสงัคม 289,689,500 1.90 

9 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES     
LIMITED 

252,244,574 1.65 

10 นายมิน เธียรวร 200,000,000 1.31 
รวม 9,520,695,847  62.30  

7.2.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบธุรกจิหลกั 

 (ก) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SouthEast Asia Energy Limited) (“SEAN”) 
ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1 สดัส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 369,977,999 56.00 
2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 220,225,000 33.33 
3 บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว2  35,236,000 5.33 
4 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั3 35,236.000 5.33 
5 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.00 

รวม 660,675,000 100.00 

หมายเหตุ :  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ทั้งน้ี ในปี 2560 SEAN ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
  2   จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
  3  จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส) 

(ข) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (Nam Ngum 2 Power Company Limited) (“NN2”) 
   ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1 สดัส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  660,675,000 75.00 
2 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 2 220,225,000 25.00 

รวม 880,900,000 100.00 

หมายเหตุ :  1     ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ทั้งน้ี ในปี 2560 NN2 ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
          2   จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษทัยอ่ยของรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว 

(ค) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (Bangpa-in Cogeneration Limited) (“BIC”) 
ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 175,824,998 65.00 
2 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 67,625,001 25.00 
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21,640,000 8.00 
4 นางนภาพร ภู่วฒิุกลุ 5,410,000 2.00 
5 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.00 

รวม 270,500,000 100.00 

หมายเหตุ :  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ทั้งน้ี ในปี 2560 BIC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น             
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(ง) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (Bangkhenchai Company Limited) (“BKC”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
     1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,342,498 100.00 
     2 นายณรงค ์แสงสุริยะ 1 0.00 
     3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 

รวม 2,342,500 100.00 

หมายเหตุ :   1  ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ทั้งน้ี ในปี 2560 BKC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

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

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1 สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 199,940 100.00 
2 นายวบูิลย ์ มงคลปิยะธนา 20 0.00 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 20 0.00 
4 ดร. สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ 20 0.00 

รวม 200,000 100.00 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
         1    ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 วนัท่ี 26 เมษายน 2560 ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

การถือหุ้น 

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

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 
2 นายวบูิลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 
4 ดร. สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
        1       ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 วนัท่ี 26 เมษายน 2560 ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากัด ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

การถือหุ้น 
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(ช) บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั (Apollo Power Limited) (“Apollo”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 
2 นายวบูิลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 
4 ดร. สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
             1    ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 วนัท่ี 26 เมษายน 2560 ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากัด ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

การถือหุ้น 

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

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 
2 นายวบูิลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 
4 ดร. สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ  
         1  ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 วนัท่ี 26 เมษายน 2560 ทั้ งน้ี ในปี 2560 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากัด ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

     การถือหุ้น 

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

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 
2 นายวบูิลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 
4 ดร. สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหตุ :  ณ  ปัจจุบนั บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ  
      1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 วนัท่ี 26 เมษายน 2560 ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
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 7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัในเร่ือง 
ท่ีมีผลกระทบต่อการออกหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทั    

 7.3 การออกหลกัทรัพย์ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CKP-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
จ านวน 1,870 ลา้นหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจอง 
ซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ซ่ึงมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุ้น โดย CKP-W1 
มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขาย (ส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563) โดย CKP-W1 เร่ิมซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เป็นตน้มา 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ CKP-W1 เป็นหุน้สามญัแต่อยา่งใด 

7.3.1 หลกัทรัพย์ตราสารหนี ้– หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน มูลค่า 4,000 ลา้นบาท รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือหุน้กู ้
จ านวน 

(ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย/ุครบก าหนดไถ่ถอน 

หุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ 

จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2559 

ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้

กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน 

4,000 4.00% จ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน 3 ปี /17 มิ.ย. 2562 

 
7.3.1 หลกัทรัพย์ตราสารหนี ้– ตัว๋แลกเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัไม่มียอดตัว๋แลกเงินคงคา้ง 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ทั้ งน้ี  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน  
ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน ภาระผูกพนัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ปัจจยัและความ
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เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้ 
จะตอ้งน าเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เม่ือเห็นว่าบริษัทมีก าไรและ 
กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล และใหร้ายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
ในวาระการประชุมคร้ังต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ้นหลงัตั้งแต่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2556   

ผลการด าเนินงานที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกจิการ
ประจ าปี 

2556 2557 2558 2559 2560 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.04 0.05 0.15 0.4 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - 0.1000 0.0223 0.0600 0.225 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) - 110.00 164.35 442.20 165.83 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิส าหรับปี (ร้อยละ) - 51.34 51.16 40.37 57.89 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของแต่

ละบริษทัย่อย หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด และภาระผูกพนัตาม

สญัญาเงินกู ้ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัยอ่ยจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทุน 

ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน ปัจจยัและความเหมาะสมอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นๆ อนุมติัในแต่ละปีเช่นกนั เวน้

แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลได้

เม่ือเห็นว่าบริษทัมีก าไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นๆ รับทราบในวาระการประชุมคร้ังต่อไป ทั้งน้ี ภายหลงัการพิจารณาการ

จ่ายเงินปันผลโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย (แลว้แต่

กรณี) มติดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยบริษทั บริษทัย่อยจึงจะด าเนินการจ่ายเงินปันผล

ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามท่ีไดรั้บอนุมติัได ้ 
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 8.  โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ 
(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง) และคณะผูบ้ริหาร  

  

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานวางแผนธุรกิจ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานวศิวกรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานการเงินและบญัชี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานควบคุม 

และก ากบัดูแลธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานทรัพยากรบุคคล 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานบริหารองคก์ร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

บริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย 

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจัดการ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุน้ โดยจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
บริษทัมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการ 
ทั้งคณะ) แบ่งเป็น  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งคณะ  

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ
บริษทั) คิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งคณะ  

ทั้งน้ีการจดัโครงการสร้างกรรมการดงักล่าว ท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถ
ตรวจสอบไดร้ะหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัและจ านวนคร้ังเขา้ประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 
ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
1/1 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 

1/1 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

1/1 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 

1/1 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการอิสระ 

1/1 

นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 

1/1 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

1/1 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 
นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริษทั 

1/1 

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริษทั 1/1 
นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 1/1 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริษทั 
1/1 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบริษทั 

1/1 

หมายเหตุ:     รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  
1  จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 

     

ทั้ งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 
ด้วยทุกคร้ัง เพ่ือน าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการรายงานผลการด าเนินงาน 
ของบริษัท ภาพรวมแนวโน้มผลการด าเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นส าคัญอ่ืนๆ เพื่อ
คณะกรรมการจะไดมี้การติดตามและรับทราบการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงคณะกรรมการจะใชเ้ป็น
ส่วนประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานและกลยทุธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยนั้นๆ ต่อไป 

8.1.2 กรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืช่ือผูกพนับริษัท 

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

2. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์หรือ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ
ร่วมกบั นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายชัยวฒัน์ อุทัยวรรณ์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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8.1.3 กรรมการอสิระ 

บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด  
และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยการพิจารณาคดัเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัจะค านึงถึง
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และส านักงาน ก.ล.ต. วา่ดว้ยคุณสมบติั
ของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบับท่ีได้มีการแก้ไข ตลอดจนกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทัวา่ดว้ยคุณสมบติัของคณะกรรมการ โดยบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระดงัน้ี 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้ งน้ี  
ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย (พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์มาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)  
ซ่ึงสดัส่วนดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

ทั้งน้ี บริษทัมีแนวปฏิบติัท่ีเข้มกว่าประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และส านกังาน ก.ล.ต. 
โดยท่ีผา่นมากรรมการอิสระของบริษทัไม่ปรากฏวา่มีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 0.5 

2.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา 
ท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต ่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง   

3.        ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง 
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย  
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จาก 
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย
ไม่วา่งทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

4.        ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย        
ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรของ
กรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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5.        ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอิสระตามภารกิจ 
ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถ
แสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

6.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ และ 
ไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

7.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี 
จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ 
ทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ีแต่งตั้ง 

8.        ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมี 
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น 
เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ 
ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

9.        ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนดทั้งส้ิน 4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวน
ทั้งหมด) โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ 
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีการแต่งตั้ งกรรมการอิสระระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 และ
กรรมการอิสระดังมีรายช่ือข้างต้นทั้ งหมดไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการให้บริการ 
ทางวชิาชีพกบับริษทั 

8.1.4 ประธานกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  
และต้องเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้เกิด 
ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและ 
การบริหารงานประจ า โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับผู ้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน  
โดยคณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนด โดย ดร. ทนง  พิทยะ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระและด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการของบริษทั เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ  ซ่ึงเป็นท่ีเช่ือมั่นว่าจะสามารถน าพาบริษัท 
ไปสู่ความส าเร็จตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจได ้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้เลือกตั้ งกรรมการซ่ึงเป็นผู ้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับ 
ความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ี ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
กล่าวคือ กรรมการบริษทัตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และจะประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 
ในสัดส่วนไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  
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กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีต้องออกตามวาระ 
ให้คณะกรรมการเป็นผูเ้ลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุม
คร้ังถดัไปดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน  
และการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งนานท่ีสุดออกจากต าแหน่ง 
ในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บ 
การพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

8.1.6 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท ดงัน้ี 

1. จัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่ 
วัน ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทโดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษทัและหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาไม่นอ้ยไปกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนด
ในขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรตอ้งเป็น 
การประชุมเตม็คณะเม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงรายการ
ท่ีมีนยัส าคญัหมายรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั การขยายโครงการ
ลงทุนการพิจารณาและอนุมัติ เข้าท ารายการท่ี เ ก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหาร
การเงินและการบริหารความเส่ียงของบริษทั เป็นตน้ 

3. จดัใหมี้ระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้
รวมทั้ งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
ของขอ้มูลได้ในภายหลงั มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้ง เพื่อแสดง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบัญชีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถว้นและถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 
ควบคุมและก ากบัดูแล การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก ากบั
ดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. บงัคบัใช้นโยบายควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนกบับริษทัย่อย 
หรือบริษทัร่วม ไดแ้ก่  
7.1 ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงได้ก าหนดไวส้ าหรับ

กรรมการท่ีได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็น
กรรมการ หรือผู ้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
ในบริษทัยอ่ยนั้น 

7.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ติ ดตาม ดูแล ให้บ ริษัทย่ อย เ ปิ ด เ ผยข้อ มูล เ ก่ี ย วกับฐ านะการ เ งิ นและ 
ผลการด าเนินงานการท ารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

7.4 กรณีท่ีบริษทัย่อยท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์นหรือท ารายการส าคญัอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ให้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ หรือผู ้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าท่ีก ากับดูแล 
ใหบ้ริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกลไกก ากบัดูแลเก่ียวกบัรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้งรายการท่ีส าคญัซ่ึงบริษทัก าหนด 
ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดังกล่าวของบริษทัย่อยท านองเดียวกบัการท า
รายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับท่ีบริษัท ต้องได้รับ 
มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณี 

8. พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้ ง เปล่ียนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ 
ผูบ้ริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ 
บริษทัร่วม รวมถึงก าหนดใชน้โยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทั
เขา้ไปลงทุนในบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม เพ่ือแสดงว่าบริษทัมีกลไกการก ากับดูแล
บริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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9. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล
และบริหารความเส่ียง เป็นต้น รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ตลอดจน
ค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
ชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้งให้สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ และประกาศของคณะกรรมก ากบัตลาดทุน 
และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
ท่ีท าใหส้ามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการ 
ท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้  

10. มอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด 
แทนไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจ
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจและภายในระยะตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ 
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  
โดยการมอบอ านาจดงักล่าวจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหบุ้คคลนั้นสามารถ
พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตาม
เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกับ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั
จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอ่ืนใดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย  
ทั้งน้ี ตามเกณฑเ์ง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึน
เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้หรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จ
ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัตามท่ีก าหนด 
ในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าว 
จะพิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของขอ้มูล หรือ 
การขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

13. ไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัและของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท า
ตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนใดท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษทั บริษทัยอ่ย
หรือบริษัทร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู ้อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและ 
ไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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14. แจ้งให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษทั บริษทัย่อยหรือ
บริษทัร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียง 
การท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัย่อย หรือ
บริษทัร่วมดงักล่าว 

  8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

จากอ านาจตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย เพ่ือท าหนา้ท่ีบริหารจดัการงานของบริษทัในดา้นต่างๆ จ านวน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัทั้งส้ิน  
5 คน โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 3/3 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 3/3 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 3/3 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 3/3 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

3/3 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 
      1  จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 
3 คน โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 1/1 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล2 กรรมการตรวจสอบ 1/1 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 1/1 

หมายเหตุ :   กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัและเม่ือ
ครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

        1   จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 
 2  เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั   
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(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  
1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

1/1 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

1/1 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

1/1 

  หมายเหตุ :   กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อีกตามมติ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเ ส่ียง  
มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

      1  จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2561 

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือ
และจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1/1 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1/1 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1/1 

  หมายเหตุ :   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตาม
รายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

 1 จ  านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 
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8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (“Holding company”) โดย ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2561 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จ ากดั (ซ่ึงลงทุน 
อีกทอดหน่ึงใน บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั และ บริษทั 
บางเขนชยั จ ากดั  

ทั้ ง น้ี  บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องน าเสนอการเข้าท ารายการตามประกาศรายการ  
ท่ี เ ก่ียวโยงกันหรือประกาศการได้มาจ าหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการท่ีถือว่า 
มีสาระส าคญัซ่ึงเป็นรายการท่ีหากเขา้ท าแลว้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษทั (แลว้แต่กรณี) เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไก
การก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเขา้ไปลงทุนของบริษทั (Control Policy) ประกอบกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทั (รายละเอียด Control Policy โปรดดูในหัวขอ้
การก ากบัดูแลกิจการ) 

รายละเอียดโครงสร้างการจดัการ รายช่ือกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนั
บริษทัยอ่ย 

(1) บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ากดั (SouthEast Asia Energy Limited : SEAN) 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 

 

 

 

 

SEAN มีคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ านวน 5 คน  
มีรายช่ือกรรมการและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริหาร
[ibskiบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 
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ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25611 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  

1 ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 2/2  

2 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 2/2 1/1 

3 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการบริษทั 2/2  

4 นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการบริษทั 2/2  

  กรรมการบริหาร  1/1 

5 นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการบริษทั 2/2  

6 นางสุนี รัชตมุทธา กรรมการบริษทั 1/2  

7 นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริษทั 2/2  

  กรรมการบริหาร  1/1 

8 นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 2/2  

9 นายนิมิตร เล็กเจริญสุข3 กรรมการบริษทั 1/1  

  กรรมการบริหาร  0/0 

10        นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการบริษทั 2/2  

  กรรมการบริหาร  1/1 

  กรรมการผูจ้ดัการ   

11 นายสมนึก จินดาทรัพย์3 กรรมการ 0/1  

  กรรมการบริหาร  0/1 

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1  จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2561 
   2 กรรมการผู ้แทนจากบริษัทใน  SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ท่ีร้อยละ 56  

(ไม่รวมประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ) 
   3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร  

เล็กเจริญสุข เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย ์ซ่ึงลาออก
จากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561   

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั SEAN 

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

2.        นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอ่ืน
อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั SEAN 
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(2) บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2) 

บริษทัถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยออ้มของบริษทั 
ใน NN2 ท่ีร้อยละ 42 โดย NN2 มีโครงสร้างการบริหารจดัการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

NN2 มีคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ านวน 6 คน มีรายช่ือ
กรรมการและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25611 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

1 ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 1/1  

2 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 1/1 1/1 

3 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการบริษทั 1/1  

4 นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการบริษทั 1/1  

  กรรมการบริหาร  1/1 

5 นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการบริษทั 1/1  

6 นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการบริษทั 1/1  

  กรรมการบริหาร  1/1 

7 นางสุนี รัชตมุทธา กรรมการบริษทั 1/1  

8 นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริษทั 1/1  

  กรรมการบริหาร  1/1 

9 นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 1/1  

10 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการบริษทั 1/1  

11 นายบนุสะลอง สุดทิดาลา กรรมการบริษทั 1/1  

12 นายนิมิตร เล็กเจริญสุข3 กรรมการบริษทั 0/0  

  กรรมการบริหาร  0/0 

13 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการบริษทั 1/1  

  กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 1/1 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 
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ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25611 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

14 นายสมนึก จินดาทรัพย์3 กรรมการบริษทั 0/1  

  กรรมการบริหาร  0/1 

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง  
รายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

   1  จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยออ้มของบริษทัใน NN2 ท่ีร้อยละ 42  
                                      3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย ์ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดย
ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 

   กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั NN2 

1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ นายวร
พ จ น์  
อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตรา
ส าคญัของ NN2 หรือ 

2.         นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์
หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอ่ืน
อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของ NN2  

 

(3) บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั (“Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC”) 

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 

 

 

 

 

BIC มีคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายช่ือกรรมการ
และการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการบริษทั 
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ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

1 นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการ 1/1 

2 นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ2 กรรมการบริษทั 1/1 

3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการบริษทั 1/1 

4 นายสมรชยั คุณรักษ ์ กรรมการบริษทั 1/1 

5 นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี2 กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

1/1 

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1  จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BIC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BIC ท่ีร้อยละ 65 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนัของ BIC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BIC 

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

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 

 

 

 

BKC มีคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายช่ือและ
การเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25611 

1 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 ประธานกรรมการ 1/1 

2 นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง2 กรรมการบริษทั 1/1 

3 นายวรท ศกัด์ิสุจริต2 กรรมการบริษทั 1/1 

4 นายสมบติั ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

1/1 

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง  รายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

       1  จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BKC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BKC ท่ีร้อยละ 100  
 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการ 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั BKC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BKC 
 

 8.2 ผู้บริหาร 

 8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 (1) โครงสร้างผูบ้ริหารของบริษทั  

  กรรมการผูจ้ ัดการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ผูบ้ริหาร 
ของบริษทัตามนิยามคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีทั้งส้ิน 8 คน ซ่ึงมีรายช่ือและต าแหน่ง 
ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวิศวกรรม 

นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวางแผนธุรกิจ 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต รองกรรมการผูจ้ดัการ งานบริหารองคก์ร 

รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ 

นายธิติพฒัน์ นานานุกูล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบญัชี 

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา1 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรัพยากรบุคคล 

หมายเหตุ :       รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั  

 1 นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เข้าด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล ตั้ งแต่วนัท่ี  
2 มีนาคม 2561 จึงยงัไม่ปรากฏรายละเอียดคุณสมบติัในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 
(แบบ 56-1) ของบริษทั 

 (2) ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  

1.   เป็นผู ้ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการท างาน 
ของบริษทั หากมีขอ้สงสัยให้เป็นผูว้ินิจฉัยหากมีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
ระเบียบใหเ้สนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอ านาจในการออกค าสั่ง ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน 
ตามความเหมาะสม 

3.        สามารถมอบอ านาจช่วงให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ แต่ย ังคงต้อง
รับผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูรั้บมอบอ านาจช่วงนั้นดว้ย 
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4.   ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและ 
รับมาปฏิบติั บริหารจดัการ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุกๆ ดา้น ตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ ์

6.         ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ 
และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

7.         พฒันาองคก์รให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุง 
พฒันาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองเพ่ือใหอ้งคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

8.         ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทั                
ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

9.         ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ 
บริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และ
รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันา 
ใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

10.       ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ี ดี  โดยท าการศึกษาทาง 
ด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถว้น เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ 

11.   ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 

12.      ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

13.      จัดท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 
ของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั 

 8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
มีรายช่ือและต าแหน่ง ดงัน้ี 

(1) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
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(2) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

นายทศพร ทิพยว์รธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

หมายเหตุ : -  รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

 

(3) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชุมพล เวสสบุตร ผูจ้ดัการโครงการ 

นายเดชา จนัทวี1 ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

 หมายเหตุ :  - รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

  1 นายเดชา จนัทวี เข้าด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จึงยงัไม่ปรากฏรายละเอียด
คุณสมบติัในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

(4) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

 หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

   

 8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง  
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู ้จัดการ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และฉบบัท่ีแกไ้ข) รวมทั้งให้ท าหน้าท่ี
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ
คณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

1.   จดัการประชุมและจดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
(3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
(4) รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารด าเนินการอ่ืนๆ 

2.        ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่างๆ เก่ียวขอ้ง 
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3.         ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุ้น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.   ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

5.   ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.   ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการ 

โดยเลขานุการบริษทัมีคุณสมบติัเพียงพอต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งการปฏิบติังานของ
เลขานุการบริษทัอยู่ในรูปแบบของคณะท างาน โดยมีสายงานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย 
บุคคลท่ีจบการศึกษาดา้นกฎหมายและดา้นการบญัชีสนบัสนุนการท างานของเลขานุการบริษทั เพื่อให้
การปฎิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหนา้ท่ีการท างานของเลขานุการบริษทั
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบับริษทั มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ตลอดจน
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดคุณสมบัติของผู ้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1   
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั และมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารให้มี 
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณากฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา  
เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  
รางวลัประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยจะมีการ
ทบทวนอตัราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษทัและผลประกอบการของ
บริษทัทุกปี 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฎิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขต
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีท่ีผ่านมา 
รวมถึงประสบการณ์  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน และอยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบติั
หน้าท่ีให้กับบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ 
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ผูถื้อหุน้ ประกอบกบัพิจารณารายการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน  
ซ่ึงเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  

(3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ในปี 2560 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2560 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงิน 
ไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง1 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 

ประธานกรรมการ 300,000.00 

ประธานกรรมการบริหาร 100,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 100,000.00 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 100,000.00 

กรรมการบริษทั 300,000.00 

กรรมการบริหาร 40,000.00 

กรรมการตรวจสอบ 40,000.00 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 40,000.00 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 40,000.00 

หมายเหตุ :  บริษทัมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 จึงยงัไม่มีการพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งส าหรับปี 2561 

1 บริษทัก าหนดอตัราค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งน้ีตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 
 2 บริษทัจ่ายให้กบักรรมการบริษทัตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งในปี 2560 
 

2. รางวลัประจ าปี 2559 

ต าแหน่ง จ านวน

(คน) 

รางวลัประจ าปี 

(บาทต่อคน)1,2 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

ประธานกรรมการ 1 786,000.00 786,000.00 

ประธานกรรมการบริหาร 1 474,000.00 474,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 314,000.00 314,000.00 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 1 314,000.00 314,000.00 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 314,000.00 314,000.00 

กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 5 314,000.00 1,570,000.00 

กรรมการบริษทั 2 314,000.00 628,000.00 

รวม 12  4,400,000.00 
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หมายเหตุ :   บริษทัมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 จึงยงัไม่มีการพิจารณาอนุมติั
รางวลัประจ าปี 2561 ส าหรับกรรมการ 
  1 บริษทัจ่ายรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 
   2 บริษัทจ่ายให้กับทั้ งกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเต็มปีและกรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งระหว่างปี  
โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยยอ้นหลัง 
ตั้งแต่เร่ิมจ่ายค่าตอบแทน ปี 2556-2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียด/ปี 25601 2559 2558 2557 2556 

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

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

รวม4 4,700,000.00 9,100,000.00 7,357,410.96 7,095,000.00 4,700,000.00 

หมายเหตุ :  1 บริษทัจะพิจารณารางวลัประจ าปี 2560 ส าหรับกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปี 2556 – 2560 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอตัราเดียวกนัทุกปี คือ ค่าตอบแทน 
ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

3 บริษัทพิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปีโดยอา้งอิงตามผลการด าเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับ 
 ผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัเร่ิมจ่ายรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 

4 บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจ าปีตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน 

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ในปี 2560 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวม
ทั้งส้ิน 9,100,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จ านวน 4,700,000 
บาท และรางวลัประจ าปี 2559 จ านวน 4,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ 

 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งปี 2560 
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ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 300,000.00 - - - - 600,000.00 786,000.00 1,386,000.00 
 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -    
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 100,000.00 - - - 400,000.00 474,000.00  
 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - -   874,000.00 
นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 100,000.00 - - 400,000.00 314,000.00  
 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -   714,000.00 
นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล

และบริหารความเส่ียง 
- - - 100,000.00 - 400,000.00 314,000.00 

 

 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - -   714,000.00 
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 
- - - - 100,000.00 480,000.00 314,000.00 

 

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

และบริหารความเส่ียง 
- - - 40,000.00 -   794,000.00 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 340,000.00 314,000.00  
 กรรมการบริหาร  40,000.00 - - -  - 654,000.00 
นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - - 380,000.00 314,000.00  
 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -  -  
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 40,000.00  - 694,000.00 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 380,000.00 314,000.00  
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -  -  
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 40,000.00  - 694,000.00 

นายแวน ฮวง ดาว1 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 300,000.00 78,928.96 378,928.96 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 300,000.00 262,524.59 562,524.59 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 340,000.00 314,000.00  
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -  - 654,000.00 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 300,000.00  - - - 380,000.00 314,000.00  
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -  -  
 กรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง 
- - - 40,000.00 -  - 694,000.00 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการบริษทั - - - - - - 235,071.04 235,071.04 
นายอลัวิน จี3 กรรมการบริษทั - - - - - - 51,475.41 51,475.41 

รวม 3,900,000.00 260,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 4,700,000.00 4,400,000.00 9,100,000.00 

 หมายเหตุ :   บริษทัมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 จึงยงัไม่มีการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งส าหรับ
ปี 2561 และรางวลัประจ าปี 2560 ส าหรับกรรมการ 

  1  นายแวน ฮวง ดาว ได้รับอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2559 ให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ซ่ึงบริษทัพิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปี 2559 ตามระยะเวลาท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง 

   2  นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการระหว่างปี 2559 ซ่ึงบริษทัได้พิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปี 2559 ตามระยะเวลาท่ีด ารง
ต าแหน่ง 

  3  นายอลัวนิ จี ลาออกจากต าแหน่งกรรมการระหวา่งปี 2559 ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปี 2559 ตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง                
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(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

  - ไม่มี – 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีสมเหตุสมผล
และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท และภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารตามผลการปฏิบติังาน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมติั กรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผูจ้ดัการ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดหลกัเกณฑ์ไวแ้ละน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ  ส าหรับต าแหน่งตั้ งแต่ระดับผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการลงมาจะพิจารณา
ค่าตอบแทนโดยกรรมการผูจ้ดัการ และจะน าเสนอการปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปีของบริษทัต่อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้ งน้ี การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด  โดยบริษทัมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวลัประจ าปี (โบนัส) มีนโยบาย
พิจารณาค่าตอบแทนดงัน้ี 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู ้จัดการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะสั้ น โดยน าระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) 
ประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะเชิง
บริหาร (Management Competency) มาเป็นเกณฑใ์นการประเมินผล และค่าตอบแทนระยะ
ยาว พิจารณาโดยน าผลการด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัการน าองคก์รสู่วิสัยทศัน์ พนัธ
กิจ และกลยทุธ์ของบริษทัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

- ค่าตอบแทนผู ้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs ซ่ึง
ประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการร่วมกันก าหนด โดยผูบ้ริหารแต่ละต าแหน่งจะมี
ตวัช้ีวดัการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของตน 

นอกจากน้ี บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงกนัในการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหาร
ท่ีมีความรู้ความสามารถใหอ้ยูก่บับริษทัได ้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน บริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคน โดยผูบ้ริหารและพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เช่นเดียวกนัเขา้เป็นกองทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารรวม 8 คน ประกอบดว้ย 
 -  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน จ านวน 14,142,475 บาท 
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 -  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน จ านวน 363,038 บาท 

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ากดั (“SEAN”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ไม่มี เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทั SEAN ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน 
NN2 ด้วย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั SEAN มีมติให้คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการบริหารของ NN2 เพียงต าแหน่งเดียว 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

- ไม่มี – 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กับผูบ้ริหาร 1 คน 
ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 7,560,000 บาท   

 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

จ านวน 252,000 บาท ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยพนักงานและ
ผูบ้ริหาร จ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ SEAN 
จ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 5 เช่นเดียวกนัเขา้เป็นกองทุน   

 2. บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (“NN2”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น NN2 ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 มีมติ
อนุมติัค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 
5,220,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท  
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ในปี 2561  NN2 ไดจ่้ายค่าตอบแทนดงักล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ปี 2561 
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ดร. วีรพงษ ์รามางกรู ประธานกรรมการ 175,000.00 - 175,000.00 1,000,000.00 1,175,000.00 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 155,000.00 155,000.00 800,000.00 955,000.00 

นายสุพงศ ์ชยุตสาหกิจ กรรมการบริษทั 75,000.00 - 75,000.00 400,000.00 475,000.00 

นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการบริษทั 75,000.00 - 105,000.00 400,000.00  

 กรรมการบริหาร - 30,000.00  200,000.00 705,000.00 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 75,000.00 - 75,000.00 400,000.00 475,000.00 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 75,000.00 - 105,000.00 400,000.00  

 กรรมการบริหาร - 30,000.00  200,000.00 705,000.00 

นางสุนี  รัชตมุทธา2 กรรมการบริษทั 75,000.00 - 75,000.00 319,125.68 394.125.68 

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริษทั 75,000.00 - 105,000.00 400,000.00  

 กรรมการบริหาร - 30,000.00  200,000.00 705,000.00 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 75,000.00 - 75,000.00 400,000.00 475,000.00 

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการบริษทั 75,000.00 - 75,000.00 400,000.00 475,000.00 

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา กรรมการบริษทั 75,000.00 - 75,000.00 400,000.00 475,000.00 

นายสมนึก จินดาทรัพย์3 กรรมการบริษทั 41,666.66 - 58,333.33 400,000.00  

 กรรมการบริหาร - 16,666.67  200,000.00 658,333.33 

นายนิมิตร เลก็เจริญสุข3 กรรมการบริษทั 33,333.34 - 46,666.67 -  

 กรรมการบริหาร - 13,333.33  - 46,666.67 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 75,000.00 - 105,000.00 400,000.00  

 
กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

- 30,000.00  200,000.00 705,000.00 

นายพีระวฒัน ์พุม่ทอง2 กรรมการบริษทั    80,874.32 80,874.32 

รวม 1,000,000.00 305,000.00 1,305,000.00 7,200,000.00 8,505,000.00 

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 
 1  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายอลัวิน จี ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 ซ่ึงพิจารณาจ่ายเงินรางวลั
ประจ าปี 2559 ตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 
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 2   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสุนี รัชตมุทธา เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทน 
นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ซ่ึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 

 3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 
และ กรรมการบริษทั แทน นายสมนึก จินดาทรัพย ์ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ ซ่ึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตาม
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 

  

  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

- ไม่มี – 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผูบ้ริหาร 2 คน 
ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 1,484,130 บาท   

 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

ไม่มี เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ดงันั้น NN2 จึงมิไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
พนกังานและผูบ้ริหาร  

 3. บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั (“BIC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น BIC ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 มีมติ
อนุมติัเฉพาะค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงิน 
ไม่เกิน 1,320,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง  

ปี 256 

รางวลัประจ าปี 

ปี 2560 
รวม 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการ 360,000.00 - 360,000.00 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัด์ิ กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 

นายสมรชยั คุณรักษ ์ กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 

นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ 240,000.00 - 240,000.00 

รวม 1,320,000.00 - 1,320,000.00 

หน่วย : บาท 
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หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 

       (2)       ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
- ไม่มี – 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหารจ านวน 2 คน 
ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 1,212,240 บาท   

(2)  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

จ านวน 60,612 บาท ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยพนักงานและ
ผูบ้ริหารจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบ
ในอตัราร้อยละ 5 เช่นเดียวกนัเขา้เป็นกองทุน  
 

 4. บริษัท บางเขนชัย จ ากดั (“BKC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 มีมติ
อนุมติัเฉพาะค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2561 ในจ านวน
เงินไม่เกิน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
  

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

- ไม่มี – 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง  

ปี 2561 

รางวลัประจ าปี 

ปี 2560 
รวม 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ ประธานกรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ 60,000.00 - 60,000.00 

รวม 240,000.00 - 240,000.00 

หน่วย : บาท 
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(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 BKC จ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหารจ านวน 1 คน 
ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ประกอบดว้ย เงินเดือน จ านวน 212,310 บาท   

   (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

 -ไม่มี- 
 

 8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานระดบัต ่ากว่าผูบ้ริหารลงไปทั้งหมด  
245 คน ซ่ึงในจ านวนดงักล่าวเป็นพนักงานท่ีปฏิบติังานให้กบับริษทัและบริษทัย่อย รวมถึง
พนกังานของบริษทัท่ีปฏิบติังานใหก้บับริษทัยอ่ยผา่นสญัญารับจา้งบริหารงานระหวา่งบริษทักบั
บริษทัยอ่ย  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 
203,773,011.43 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  
(1) เงินเดือนท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน   
(2) เงินโบนสัท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการด าเนินงานของบริษทั  
(3) เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 ของ

เงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานแต่ละคน 

บริษทั จ านวนบุคลากร1 ค่าตอบแทน1 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 107 21,454,719.34 
บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 4 469,854.00 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 76 3,947,534.98 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 57 7,916,265.00 
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 1 55,200 
รวม 245 33,843,573.32 

หมายเหตุ : 1  รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดบัต ่ากวา่ผูบ้ริหารลงไป  
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8.5.2 การบริหารจดัการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัมีกลไกการดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมด้วยการให้บริการแบบ 
รวมศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็นหน่วยงานของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว ท าให้บริษทัสามารถก าหนดวิธีการปฏิบติังานให้มีมาตรฐาน  
มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถ
สร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของผูป้ฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มี  
ความรวดเร็ว และท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
ไดน้ าระบบการประเมินการปฏิบติังานโดยใชต้วัช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  
เขา้มาใช้วดัผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน โปร่งใส  
และน าผลไปใชใ้นการพฒันาบุคลลากรได ้รวมทั้งไดน้ าระบบ SAP เขา้มาช่วยในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพ่ือลดความซ ้ าซอ้นของขั้นตอนต่าง ๆ ส่งผลให้การท างานร่วมกนัระหวา่ง
แผนกดีข้ึน และยังเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือในการช่วยผู ้บริหารในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ยกตวัอย่างเช่น ผูบ้ริหารสามารถ
ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณค่าใชจ่้ายของบริษทั และสามารถตรวจสอบสถานะของวสัดุ
คงคลงัขั้นต ่าเพ่ือให้มัน่ใจวา่กระบวนการต่างๆในธุรกิจจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการขาดวสัดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน เป็นตน้  

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญ  
และบริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่จดัตั้งบริษทั ทั้งน้ี บริษทั 
ไดมี้การก าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานให้พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยรับทราบและ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัการท างาน และประกาศไวอ้ยา่งชดัเจนทั้งท่ีส านกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงท่ีโครงการไฟฟ้าแต่ละโครงการด้วย โดยขอ้บังคบัน้ีคณะกรรมการก าหนดหลกัการ 
ท่ีส าคญั เพื่อใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูจ้ดัการจะเป็น 
ผูก้  าหนดแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งต่อไป และเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของบริษทัและ
บริษัทย่อยมีเกิดความคล่องตัว มุ่งเน้นความส าเร็จท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท  
และมีความโปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบได ้ส าหรับขอ้บงัคบัการท างานดงักล่าวไดมี้การระบุ
รายละเอียดท่ีส าคญัประกอบดว้ย การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกยา้ยพนกังาน การบริหาร
เงินเดือนและค่าจา้ง สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล การพฒันาพนกังาน การประเมินพนกังาน 
จรรยาบรรณ วนิยั โทษทางวนิยั การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์เป็นตน้  

 8.5.3 นโยบายการพฒันาบุคลากร  

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยเล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาขีดความสามารถ 
และศกัยภาพของพนกังานทั้งในส่วนงานปฏิบติัการของโรงไฟฟ้าต่างๆ และส่วนงานสนบัสนุน 
ซ่ึงพนกังานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขบัเคล่ือนบริษทัใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีฝ่ายบริหาร
ก าหนดไว ้อีกทั้งตระหนกัวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะพฒันาและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนตอ้งเร่ิมจาก
บุคลากรท่ีมีความพร้อมทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยุกต์ใช ้
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ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพฒันาดา้นจริยธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ
ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสังคม เพ่ือให้พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นหน่วยศกัยภาพ
หน่ึงท่ีจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อไป ภายใตก้ารผลกัดนัและส่งเสริมจาก 
ฝ่ายบริหาร ซ่ึงบริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 

(1) การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีมีประโยชน์ 
ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานจากหน่วยงานผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
ทั้งหลกัสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลกัสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากร
บุคคลจะคดัเลือกและน าเสนอหลกัสูตรท่ีมีประโยชน์ผ่านผูบ้ริหารแต่ละสายงาน อีกทั้ง
เปิดโอกาสให้พนักงานน าเสนอหลักสูตรท่ีสนใจเพื่อรับการพิจารณา การสนับสนุน 
โดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ยแลว้แต่กรณี ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดวงเงินส าหรับ
การเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ใหก้บัพนกังานเป็นรายปี ส าหรับหลกัสูตรต่างประเทศ 
หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู ้พิจารณาความเหมาะสมและน าเสนอความจ าเป็น 
เพ่ือพิจารณาจัดส่งพนักงานเขา้รับการอบรม ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัได้ส่งพนักงานเขา้รับ 
การอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ดา้นเทคนิควิศวกรรม ณ ประเทศฝร่ังเศส ประเทศอิตาลี 
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศลาว เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาก าหนดให้
การเขา้รับการอบรมเพ่ือพฒันาศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัผลงาน  
ซ่ึงจะใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจ าปี เพื่อกระตุน้ให้  
พนักงานมีการพฒันาศักยภาพ และเพ่ิมพูนความรู้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับทั้ งองค์กร 
และตวัของพนกังานเอง 

โดยในปี 2560 บริษทัจดัให้มีการอบรมพฒันาความรู้พนกังานในหลกัสูตรต่างๆ ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรอบรมภายใน อาทิเช่น หลกัสูตรคุณค่าตวัตนและคนอ่ืน หลกัสูตรการพฒันา
ความเป็นเจา้ของ โดยมีชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรม จ านวน  490 ชัว่โมง หลกัสูตรการ
ฝึกอบรมภายนอก อาทิเช่น หลกัสูตรการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ปสู่องคก์ร
ยคุใหม่ หลกัสูตร People and Organization transformation in the digital economy  หลกัสูตร 
Sustainable hydropower practice forum 4 dialogue with hydropower developers 
หลักสูตรการตรวจสอบรายการทางบัญชี - การเงิน เพ่ือป้องกันและจัดการทุจริต 
ในองคก์ร  และหลกัสูตรการวางแผนตรวจสอบตามมาตรฐานความเส่ียง (Risk based 
audit) เป็นตน้ โดยมีชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรม จ านวน 1,344 ชัว่โมง  

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร  
และเลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตร เขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน โดยพิจารณาหลกัสูตร กิจกรรม
สัมมนา และการศึกษาดูงานท่ีมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัทั้งไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2560 กรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วม
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อบรมในหลกัสูตรการฝึกอบรมภายนอก อาทิเช่น หลกัสูตร Director Certificate Program 
หลกัสูตรดา้นหลกันิติธรรม หลกัสูตรอบรมส าหรับเครือข่ายผูน้ าและผูบ้ริหารจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม หลักสูตรพลังงานส าหรับผู ้บริหาร  การก าหนด
คุณสมบติัผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินและผูดู้แลบญัชี เร่ืองเล่าข่าว
ทุจริตและผิดมาตรฐานบญัชีของบริษทัจดทะเบียน เป็นตน้ 

(2) โอกาสการกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจดัการให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
ซ่ึงการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลกัประกันให้กับพนักงาน 
ถึงล าดบัขั้นความเจริญกา้วหนา้ของต าแหน่งหน้าท่ีในสายงานแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริม
พนกังานท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงท่ีอาจพฒันาข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร อีกทั้ง บริษทั
และบริษัทย่อยได้น าระบบ KPIs ซ่ึงเป็นระบบสากลและเป็นท่ียอมรับมาใช ้
ในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานของทั้ งบริษทัและบริษทัย่อยอย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบกบัการประเมินปัจจยัดา้นความส าเร็จของงาน ความประพฤติ และ
ศกัยภาพในการท างานของพนักงาน เพื่อเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาบุคลากร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวงัให้สามารถพฒันาบุคลากรของบริษัทเป็นคนดี 
ท่ีมีความสามารถ นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อยมีลกัษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงาน 
ในบริษัทหน่ึงสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซ่ึงเป็น 
อีกช่องทางหน่ึงในการสร้างความมัน่ใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพใหก้บัพนกังาน 

(3) การก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษทัเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษทัและบริษทัย่อย
สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีศกัยภาพเขา้ทดแทนพนกังาน
ท่ีลาออกหรือเกษียณอายไุดท้นัที บริษทัมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายใน
องค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมคัรจากภายนอก 
ซ่ึงบริษัทได้ก าหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPIs) 
ประกอบการพิจารณาดา้นความสามารถ และพฤติกรรมการท างานของพนกังานเป็นหน่ึง
ในปัจจยัคดัเลือกบุคลากรข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

ทั้ ง น้ี  แผนการสืบทอดต าแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ – แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

(4) สภาพความปลอดภยัในการท างาน 

บริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าได้ด าเนินการพฒันาระบบ 
การบริหารจดัการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้า
ต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และมีสภาพแวดลอ้ม 
การท างานท่ีมีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวสัดิภาพพนักงานผู ้ปฏิบัติงาน  
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ในแต่ละโครงการ ซ่ึงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนลว้นได้ผ่านการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ  

-  โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซ่ึงใบรับรองดงักล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน ้ า  น ้ างึม 2 ภายใต้ขอบเขตงาน 
Electricity Generating and Distribute by Hydro Power Plant และถือเป็น
โครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ีผ่านการ
รับรอง ISO 9001 : 2015 

- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC1) ของ บริษทั บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  ISO 14001 : 
2015 และ ISO 18001 : 2007  ซ่ึงใบรับรองดงักล่าวเป็นการมอบให้แก่ระบบการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า (Electricity and Stream Supply) 

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ของ บริษทั บางเขนชัย จ ากัด ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015  

(5) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัและบริษทัย่อยให้ความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกขั้นตอน 
การปฏิบติังาน โดยบริษทัไดบ้รรจุแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ขั้นตอน
การด าเนินการต่างๆ ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
และนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control 
Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายการท าธุรกรรมกบั 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แนวทางการพิจารณา
เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทต่างๆ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ี บริษทั 
ไดส่ื้อสารให้พนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยผ่านทางระบบอินทราเนท และขอ้บงัคบั 
การท างาน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบติัตามกรอบจริยธรรม
ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม รวมถึงไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพ่ือความโปร่งตรวจสอบไดแ้ละเป็นการส่ือสารเจตนารมยก์ารต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่
ของบริษทั 

ทั้งน้ี นโยบายการตอ่ตา้นทุจริตคอรัปชัน่ รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
– การต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ 

 (6) สวสัดิการพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานทั้งท่ีเป็นพนกังานประจ าและลูกจา้ง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยดูแล 
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ให้มีการบังคับใช้หลกัเกณฑ์การพิจารณาให้สวสัดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม
มาตรฐานกฎหมาย และหลกัมนุษยธรรม รวมทั้ง จดัให้มีการเพ่ิมเติมผลประโยชน์เก้ือกูล
ให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลความส าเร็จของงานหรือตามท่ีบริษัทก าหนด 
เป็นคราวๆไปตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจ อีกทั้ง จดัให้มีการทบทวนปรับ
เพ่ิมสวสัดิการตามความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม  
ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ปรากฏขอ้พิพาทแรงงานท่ีมีนยัส าคญั 

 8.5.4 นโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนพนักงาน  

 บริษทัได้มีการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานไวอ้ย่างชัดเจน โดยกรรมการผูจ้ ัดการ 
จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและการปรับข้ึนเงินเดือนและค่าจา้งของพนกังาน ซ่ึงจะพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างท่ีสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน 
ไดต้ามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจา้งของบริษทั คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
และขอบข่ายการบงัคบับญัชาตามระดบัต าแหน่ง เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บอตัราเงินเดือนและค่าจา้ง
ท่ีเหมาะสมกบัระดับต าแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ นอกจากน้ีในการปรับข้ึนเงินเดือน 
จะพิจารณาจากการประเมินพนกังานโดยใชต้วัช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  
ซ่ึงจะใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานของทั้งบริษทัและบริษทัย่อยอย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบกบัการประเมินปัจจยัดา้นความส าเร็จของงาน ความประพฤติ และศกัยภาพ 
ในการท างานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และขนาดใกลเ้คียงกัน ทั้ งน้ี กรรมการผูจ้ ัดการจะน าเสนออัตราการปรับข้ึนเงินเดือนของ
ผูบ้ริหารและพนกังานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยส าคญัในการส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวม 
ของบริษทัในฐานะท่ีเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดย้ดึถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) 
ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการส าหรับ 
บริษทัจดทะเบียนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) เพื่อใหบ้ริษทั
มีการเติบโตตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ดว้ยตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการบริษทั
จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึง 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าว 
ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย ์
ท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งไดเ้ปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการดงักล่าวบนเวบ็ไซต ์
ของบริษัทด้วยประสงค์ท่ีจะส่ือสารเจตนารมณ์การด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของบริษทัไปยงัสาธารณะ  

การส่ือสารและการปฏิบัตติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานทุกระดับ  ตลอดจนผู ้มี ส่วนได้เ สีย ทุกภาคส่วนผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท ท่ี 
www.ckpower.co.th เพื่อสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอนัจะท าให้เกิด 
ความเช่ือมัน่แก่ทุกภาคส่วนต่อไป 

ทั้งน้ี นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมเร่ืองท่ีส าคญัตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

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

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัและความเท่าเทียมกนัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้นทุกราย 
ทั้งผูถื้อหุ้นรายยอ่ยและนักลงทุนสถาบนัโดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการท่ีจะไดรั้บ
ส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิใน 
การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้ งถอดถอนกรรมการ 
แต่งตั้งผูส้อบบัญชี และมีสิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรร 
เงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน 
เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็น 
การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ในประเด็นหลกั ดงัน้ี 

(1) การเขา้ถึงขอ้มูลการประชุมผูถื้อหุน้และสารสนเทศของบริษทั 

- บริษทัไดแ้จง้ก าหนดการประชุมผูถื้อหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดงักล่าว
รวมถึงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถา้มี)
ล่วงหนา้ผา่นระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัทนัทีภายหลงัจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติ 

-  บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถื้อหุ้น 
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั หรือ 14 วนั (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญ
ประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมท่ีชัดเจน เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หนงัสือมอบฉันทะ
ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได ้
รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถานท่ีการจดัประชุม รวมถึงจดัให้มีการเปิดเผยหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
เว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูล 
อย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ ซ่ึงรวมถึงข้อซักถามสอบถามท่ีเป็นประโยชน์จาก 
ผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมแลว้เสร็จและน าส่งรายงานการประชุม 
ผูถื้อหุ้นดงักล่าวให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด พร้อมเผยแพร่
ร่างรายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับรู้
ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งสะดวก ทัว่ถึง และโปร่งใส อีกทั้งไดบ้นัทึกบรรยากาศ
การประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดเ้ขา้ร่วมประชุม
ไดรั้บทราบขอ้มูลและบรรยากาศการประชุมผูถื้อหุน้ทุกปีอยา่งเท่าเทียมกนั  

-  บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารเข้าร่วมการประชุม 
ผู ้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือร่วมช้ีแจงหรือตอบข้อซักถามของผูถื้อหุ้น 
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ในท่ีประชุมและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัในการซักถาม
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงบริษทัใหค้วามส าคญั 
กบัทุกขอ้เสนอแนะและนอ้มรับเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการตามสมควร
ต่อไป 

- บริษทัจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (“แบบ 56-1”) รายงานประจ าปี  
(“แบบ 56-2”) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวก 
ในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างทัว่ถึง โดยไดน้ าส่งแบบ 56-1 ให้กบั
ส านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดในวันท่ี 31 มีนาคมของแต่ละปี  
และน าส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนครบก าหนด
ภายใน 120 ว ันนับแต่ ส้ินสุดรอบบัญชี โดยส่งให้กับผู ้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร 
เชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจ าปีบนเวบ็ไซต์
ของบริษัทรวมถึงเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ผลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที บริษทัไดน้ าส่งในรูปแบบ
รูปเล่มส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีแจง้ความประสงครั์บรายงานประจ าปีท่ีเป็นรูปเล่มดว้ย  

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทก าหนดสถานท่ีจัดประชุมท่ีส านักงานใหญ่ของบริษัทซ่ึงตั้ งอยู่ในบริเวณท่ีมี 
การคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง  
และจัดให้มีการรับรองผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีประชุม อีกทั้ งได้น าระบบการลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถประมวลผลทนัทีท่ีจบวาระการประชุม ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวก
และสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นย  าและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มี 
ท่ีปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการนบัคะแนนและตวัแทนผูถื้อหุ้น  
เพ่ือเป็นพยานในการนบัคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจง้
สัดส่วนคะแนนท่ีจะตอ้งไดรั้บเพ่ือให้วาระดงักล่าวผ่านการอนุมติั รวมถึงคะแนนจริง 
ท่ีวาระนั้นๆ ไดรั้บอย่างชดัเจนภายหลงัจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม  
เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในระบบการนบัคะแนนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
การประชุมอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้ งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการ
ระหวา่งการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมไดรั้บความสะดวกและมีส่วนร่วมกบั
การประชุมอยา่งแทจ้ริง 

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

บริษทัแจง้ใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
อิสระผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
3 เดือนก่อนส้ินปี 2560 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอ 
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  
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นอกจากน้ี บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสอบถามผลการด าเนินงานหรือขอรับ
เอกสารต่างๆ โดยตรงกบับริษทัไดต้ลอดทั้งปีผ่านอีเมลข์องบริษทัท่ี ir@ckpower.co.th 
ดว้ย  

 9.1.2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัและคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม      
ทั้ งผู ้ถือหุ้น ท่ี เป็นคนไทยหรือผู ้ถือหุ้นต่างชาติ  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู ้ถือหุ้นรายย่อย 
ผา่นการด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การใหข้อ้มูลประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตั้ งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า 
ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี โดยการด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบับงัคบั
บริษทัและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบอย่างชดัเจน 
ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไดน้ าส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนและ
เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษทัและการเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน 
มีการกล่าวแจง้ต่อผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย อีกทั้งบริษทั 
จดัใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาตามล าดบัวาระการประชุมตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญ
ประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถว้น พร้อมแสดงขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจง้ให ้
ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา
ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

(2) การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้และการบริหารงาน 

ปรากฏรายละเอียดในขอ้สิทธิของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้น
และการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

(3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  
(Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน  
และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทั้งไดก้ าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั 
หรือน าขอ้มูลของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการการก ากบั
ดูแลกิจการ เก่ียวกบัการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้
แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เก่ียวกบัภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน 
การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษทัจะมี
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หนงัสือแจง้งดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อนวนัอนุมติังบการเงินไม่นอ้ยกวา่ 
1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่น้อยกว่า 1 วนัในแต่ละไตรมาส เพ่ือแจ้ง 
ให้กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดงักล่าว เพ่ือเป็น 
การปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การป้องกันการน าขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งน้ี บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการ
และผู ้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจ านวน 
การถือครองล่าสุดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกไตรมาสดว้ย 

(4) การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

-  การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
โดยให้เปิดเผยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในนิติบุคคลอ่ืน  
ทั้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีรายงาน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ
และผูบ้ริหารดงักล่าว เพื่อให้กรรมการมีขอ้มูลในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท า
รายการต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว 

- การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
หรือมีส่วนไดเ้สียกบัวาระการประชุมเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพ่ือน าเสนอขอ้มูลเท่านั้ น ทั้ งน้ี  
การพิจารณาการมีส่วนได้เ สียหรือเป็นบุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันพิจารณาจาก 
แบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง เ พ่ือด าเนินการตาม 
หลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งแทจ้ริง                     

(5) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปและ
ค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง 

เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไปและค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิงไม่มีการ
จ ากดัมูลค่าการเขา้ท ารายการ เพื่อให้การท ารายการดงักล่าวท่ีแมมี้มูลค่าสูงได้
ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยถูกต้อง 
ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการให้ฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ ฝ่ายบริหาร (แลว้แต่กรณี) มีอ านาจพิจารณา



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

หนา้ท่ี 6 

อนุมติัเขา้ท ารายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปได ้เพ่ือเป็นไปตามหนังสือส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี กลต.จ.(ว) 38/2551 
ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 เร่ือง ค าแนะน าในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  

ทั้งน้ีตอ้งรายงานการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไปทนัที 

- รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืนๆ 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองเพ่ือเสนอ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่าวเข้าสู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเขา้
ท ารายการดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมัติหรือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยพิจารณา 
ตามหลกัเกณฑ์เร่ืองขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เ ร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีส่วนไดเ้สียในวาระดงักล่าว
จะไม่ เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัในวาระท่ีมีการพิจารณาดงักล่าว 
โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าท ารายการตามหลกัเกณฑ์ประกาศทั้ งสองฉบับ
ดงักล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทั 

9.1.3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้ งภายในองค์กร ซ่ึงได้แก่ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ เจา้หน้ี
สถาบันการเงินผู ้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียงโครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติ 
อยา่งเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามหรือแจง้ร้องเรียนต่อกรรมการ  
หรือเลขานุการบริษทัโดยตรงผา่นทางอีเมลข์องทั้งสองช่องทางท่ีบริษทัเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัและแบบแสดงรายการขอ้มูลโดยบริษทัมีการดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

1. การดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผูถื้อหุน้ 

บริษทัตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างผลก าไร 
ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ 
ผู ้ถือหุ้นควบคู่ไปกับหน้าท่ีในฐานะหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีจะต้องด าเนินธุรกิจ 
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ดว้ยส านึกรับผิดชอบเพ่ือเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตท่ีย ัง่ยืน บริษทัจึงก าหนดโครงสร้าง
การบริหารจัดการท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างโปร่งใสและเช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุ้นเพื่อให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ ไดต้ลอดเวลา 

พนกังาน  
บริษทัตระหนกัถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษทั ซ่ึงเป็นกลจกัรส าคญัหน่ึง 
ในการขบัเคล่ือนองคก์รใหส้ามารถพฒันาและด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยืนได ้
ในอนาคต บริษทัจึงมุ่งเน้นในการพฒันาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะ 
ด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเ น่ือง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน ณ สถานท่ีปฏิบติังานทั้งในส านกังานใหญ่และ
บริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การสรรหาและการวา่จา้ง 
บริษทัใชร้ะบบสรรหาบุคลากรท่ีเป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหา
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งให้มากท่ีสุด พร้อมการปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีขององคก์รผา่นการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองในช่องทางต่างๆ  

(2) โครงสร้างและการประเมินผล 
แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว  
แต่เน่ืองดว้ยธุรกิจท่ีบริษทัเขา้ลงทุนทยอยเปิดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยส่์งผลให้
บริษทัมีการขยายขอบเขตการด าเนินงานอยา่งมากในช่วงท่ีผ่านมา เพ่ือให้บริษทั 
มีโครงสร้างและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานและสามารถก าหนดโครงสร้าง
ดา้นบุคลากรและต าแหน่งงานของบริษทัและในแต่ละบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งชดัเจน 
ตลอดจนการแต่งตั้ ง โยกยา้ย ให้บ าเหน็จรางวลัมีความโปร่งใสเหมาะสม 
แก่พนกังานตามศกัยภาพการท างานและพิจารณาจากผลการปฏิบติังานโดยรวม
ของพนักงานแต่ละคน รวมทั้ งบริษทัได้น าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใชเ้ป็น
หลกัเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลพนกังานแต่ละคน ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่วา่ระบบ
การวดัผลท่ีมีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงาน
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

บริษทัก าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนกังานทุกระดบัอยา่งเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานของพนกังานควบคู่กบัผลการด าเนินงานของ
บริษทั ประเมินตามความรู้ความสามารถและผลงานในปีท่ีผ่านมาของพนักงาน



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

หนา้ท่ี 8 

แต่ละคนโดยพิจารณาเทียบเคียงกับอตัราเฉล่ียผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจ 
ผลิตไฟฟ้าท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนดสวสัดิการช่วยเหลือ
พนักงานดา้นต่างๆ เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และ
ตรวจสุขภาพประจ าปีในสถาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน เป็นตน้ 

(4) การจดัอบรมพฒันาทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานควบคู่กบัจริยธรรม 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรโดยจดัใหพ้นกังานทุกระดบั
เขา้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัทั้งหลกัสูตรพฒันาดา้นเทคนิค
วิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังาน นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้พนักงานน าเสนอหลกัสูตร 
ท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์เพ่ือรับการพิจารณาอนุมติัจัดส่งพนักงานเขา้ร่วม
อบรมตามอตัรางบประมาณการฝึกอบรมประจ าปีของพนักงาน รวมถึงบริษทั
ยงัให้ความส าคญักับการสร้างส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้
พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษทัร่วมกนั เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั และมีความเคารพผูอ้าวโุส และสิทธิของซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนปลูกฝัง
แนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซ่ึงจะสามารถสร้างความผูกพนัและ 
น ้าหน่ึงใจเดียวกนัของพนกังานทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย  

ทั้ ง น้ี  การอบรมพัฒนาความรู้พนักงานปรากฏรายละเ อียดอยู่ในหัวข้อ 
นโยบายการพฒันาบุคลากร-การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

(5) สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขอนามยัในการท างาน 

บริษทัค านึงถึงคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทั
และบริษัทย่อยทั้ งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานและโครงการไฟฟ้าต่างๆ  
โดยบริษัทได้มีการก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
ในการท างาน รวมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเ พ่ือตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
ในการท างาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
อยา่งสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ ์ISO และกฎเกณฑด์า้นความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั นอกจากน้ี บริษทัจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบั
พนักงานของทั้ งบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับพนักงานท่ีปฏิบัติหน้า ท่ี 
ในส านักงานและพ้ืน ท่ีโครงการทุกปี  อีกทั้ งก าหนดให้พนักงานใหม่ 
ตอ้งตรวจสุขภาพก่อนปฏิบติังานด้วย เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าพนักงานจะมีสุขภาพ
พลานามยัท่ีสมบูรณ์และพร้อมปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีจะรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มท่ี
และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพร่างกายท่ีถูกตอ้ง 
นอกจากน้ีบริษทัยึดมัน่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเคารพ 
ในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวติั
รักษาพยาบาล ประวติัครอบครัว ไปเปิดเผยใหบุ้คคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง 
เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของ
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กฎหมาย ซ่ึงจะท าให้พนักงานมัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วนตวัท่ีให้กับบริษทัจะไม่ถูก
เปิดเผยโดยมิไดรั้บความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานของ
พนกังานเองเท่านั้น 

ทั้ งน้ี รายละเอียดเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานอยู่ในหัว
ขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม-การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

(6) การปฏิบติัตามระเบียบและหลกัเกณฑ ์
บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด  
โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : 
“CG Policy”) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นมาตรฐานความมุ่งหวงัในการปฏิบติังาน
และการประพฤติตนของพนักงาน  รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน (“Operate 
Manual”)  ของทุกหน่วยงานท่ีไดมี้การจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเปิดเผย 
ในระบบ Intranet ของบริษทัเพื่อให้พนักงานรับทราบและน้อมน าไปปฏิบัติ 
พร้อมมีการก าชับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับละเว ้น 
การกระท าท่ีสุ่มเส่ียงหรือเขา้ข่ายท่ีจะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิด
ทางแพ่ง  ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใชแ้นวทางการด าเนินงานและ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตไม่เก่ียวขอ้งต่อการทุจริตในหน้าท่ีการงาน นอกจากน้ี
บริษัทได้ก าหนดแนวทางการลงโทษกรณี ท่ีสอบสวนพบว่ามีการฝ่าฝืน 
หรือการกระท าผิด เร่ิมจากการตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
พกังาน และเชิญออกจากงาน โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

เจา้หน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้
บริษทัให้ความส าคญัต่อความน่าเช่ือถือดา้นการเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญากูเ้งิน 
อยา่งเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจดัการดา้นการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ให้มีความชดัเจนและเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดแ้จง้ไวต้่อเจา้หน้ี/สถาบนั
การเงินผูใ้ห้กู้ ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการด าเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ  
อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหน้ี/สถาบันการเงินผูใ้ห้กู ้ 
โดยท่ีผ่านมาบริษทัและบริษทัยอ่ยช าระหน้ีตรงตามก าหนดเวลาและไม่มีการช าระหน้ี
ล่าชา้หรือผิดนดัช าระหน้ี ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผนัการช าระหน้ีแต่อยา่งใด
ซ่ึงสามารถสร้างความมัน่ใจให้กับสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู้ท่ีให้การสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของบริษทัถึงเสถียรภาพดา้นการเงินของบริษทับริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ 
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คู่แข่งทางการคา้ 
บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีเสมอภาคและโปร่งใส โดยด าเนินธุรกิจ 
อยู่บนพ้ืนฐานความถูกตอ้งตามกฎหมายและภายใตห้ลกัจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ รวมถึงรักษาบรรทัดฐานของขอ้พึงปฏิบัติในการแข่งขนัและหลีกเล่ียงวิธีการ 
ไม่สุจริตใดๆ เพ่ือท าลายคู่แข่งขนัทางการคา้ 

คู่คา้ 
เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า พลงัแสงอาทิตยแ์ละระบบโคเจนเนอเรชัน่ ดงันั้น  
ลูกคา้โดยตรงของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐผูรั้บซ้ือไฟฟ้าและผูป้ระกอบการ
ภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้ นภาคประชาชนจึงเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท  
บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าท่ีมั่นคง 
และมีเสถียรภาพนอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยงัส่งผลต่อเน่ือง 
ไปยงัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นบริษทัชั้นน า 
ใน ธุร กิจผ ลิตไฟฟ้าในประ เทศไทยและภู มิภาคอาเ ซียน ท่ี มีการด า เ นินงาน 
อนัมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงมอบนโยบายและด าเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตาม 
ผลการด าเนินงานของบริษัทท่ี เข้าลงทุนอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มี 
ผลการด าเนินงานท่ีดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับกฟผ.ได้เต็มประสิทธิภาพ สม ่าเสมอ  
และเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมทั้ งประเมินความพึงพอใจของผูรั้บซ้ือไฟฟ้า  
โดยไดรั้บผลการประเมินในระดบัท่ีดีเยี่ยมต่อเน่ือง โดย ณ ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าท่ีบริษทั
เขา้ลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ทุกโครงการแลว้อีกทั้ งตระหนักถึงความส าคญั 
ของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐท่ีจะลดใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากเช้ือเพลิง
ส้ินเปลืองและส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนทดแทนมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ือง 
ถึงความมัน่คงดา้นพลงังานของชุมชน สังคม และประเทศ ให้มีความยัง่ยืนสืบต่อไป  
โดยรายละเอียดการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม-การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

ชุมชนและสงัคม 
บริษัทส านึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึง 
ขององคก์รภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ย
ส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาองค์กรย ัง่ยืนควบคู่ไปกับ 
การพฒันาประเทศ บริษทัจึงก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลาย 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลงังานให้กบัประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้า 
ท่ีมีรูปแบบโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัประเทศดว้ยมุ่งหวงัเป็นกลจกัรหน่ึงท่ีจะเป็น 
แรงขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ร่วมกบัทุกภาคส่วนต่อไป  
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นอกจากการค านึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมได้รับผ่านการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว  
บริษทัยงัค านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษทั 
เข้าลงทุนและในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือให้เกิดการพฒันาของชุมชนและปลูกฝังส านึก 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมและจิตสาธารณะ  

ทั้งน้ีรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคมรายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม-กิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีบริษทัไดร่้วมสนบัสนุน 

2. การด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิและบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  
จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  (“whistleblower”) ถึงการ 
ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ การกระท าผิดกฎหมาย พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงความบกพร่องของระบบ
ควบคุมภายในทั้ งจากพนักงานและมีผูส่้วนไดเ้สียอ่ืน รวมทั้ งมีกลไกในการคุม้ครอง 
ผูแ้จง้เบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

2.1 การร้องเรียน : บริษทัจดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนไปยงั
ระดบัผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั 3 ช่องทาง ดงัน้ี 
- เลขานุการบริษทัท่ี compliance@ckpower.co.th  
- กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัท่ี directors@ckpower.co.th  
- นกัลงทุนสมัพนัธ์ท่ี ir@ckpower.co.th  

2.2 การด าเนินการ : ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ งคณะท างานเพ่ือ
รวบรวมรายละเอียด พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและก าหนดวิธีการ 
ท่ีเหมาะสมในการจดัการในแต่ละเร่ือง 

2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงาน  
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบและรายงานผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไป 

ทั้ งน้ี บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ 
และการจ ากัดกลุ่มผูรั้บทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวข้องเท่านั้ น เพ่ือสร้าง 
ความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู ้ร้องเรียน ซ่ึงบุคคลผู ้แจ้งเบาะแสหรือ 
ขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือไม่ประสงค์ออกนามและเม่ือเห็นเป็นการสมควร
บริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีท่ีมีแนวโน้มและสามารถ
คาดหมายไดว้า่อาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภยัและผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน
จะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทั 
หรือบุคคลผูก่้อความเสียหายภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 
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บริษทัได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตรูปแบบต่างๆ ใน CG Policy  
และอยู่ในระหว่างก าหนดแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพ่ิมเติม 

ทั้งน้ี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รายละเอียดอยูใ่นหัวขอ้ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม-การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 3. การเคารพสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ 
จากบริษัทและบริษัทย่อยโดยค านึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมือง 
โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษทัและบริษทัย่อยได้ก าหนด
แนวทางในการจดัจา้งแรงงานทั้งพนักงานประจ าและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การว่าจา้งแรงงาน และหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานท่ี
ท างานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามยัท่ีเหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้งปฏิบัติต่อผูอ่ื้นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพ 
ในเกียรติและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสาร 
เสนอแนะและร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท างาน เพื่อให้เกิดบุคลากรของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์รให้กบัพนกังานทุกคนของบริษทัและบริษทัยอ่ย และก่อให้เกิดการตระหนกัถึง
พนัธะหนา้ท่ีท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์ร ตลอดจนสร้างความเขา้ใจและสัมพนัธ์
อนัดีในการท างานร่วมกนั โดยในขณะเดียวกนับริษทัไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสารเพื่อแจง้
เบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษทักบับุคคลภายนอก เพ่ือรับทราบปัญหา ผลกระทบ 
หรือขอ้ควรปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันาการบริหารจัดการและก ากบัดูแลให้กับบริษทัและบริษทัย่อย 
ทั้ ง น้ี  ท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาท 
ดา้นแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด 

 4. การเคารพสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษทัก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีสะทอ้นถึงการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์น 
ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเคร่งครัด รวมทั้ งก าหนดใน Operation Manual  
เพื่อประสิทธิภาพในการส่ือสารและการยดึถือปฏิบติัของพนกังาน กล่าวคือ ก าหนดห้าม
มิให้บุคลากรของบริษทัน าผลงานหรือขอ้มูลอนัมีลิขสิทธ์ิมาใชป้ระโยชน์ หรือกระท า
การใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
อย่างเด็ดขาดโดยก าหนดให้โปรแกรมท่ีติดตั้ งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท 
เพ่ือปฏิบติังานตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 
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 5. การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 

ด้วยพนัธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คง พร้อมให้ความส าคญัในอนัท่ีจะสร้าง
ประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ บริษทัยงัตระหนกัถึงความส าคญัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดลอ้มให้พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการ
ไฟฟ้าของบริษทัทั้งท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑข์องมาตรฐาน 
ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและการเติบโต 
ของชุมชนควบคู่ไปกบัการคงอยูข่องสภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าของบริษทักว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน
ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้ งน้ีบริษัทยงัมุ่งท่ีจะ 
พฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนประเภทต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  

ทั้ งน้ี การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม-การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  
ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามรอบระยะเวลาและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจน
ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ของบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  
โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 

1. ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัมีการเปิดเผยผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ และตามเหตุการณ์ส าคญั 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีการเปิดเผย
ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.ckpower.co.th ซ่ึงจะมีการปรับปรุงขอ้มูลให้มีความเป็น
ปัจ จุบันอยู่ เ สมอและมีระบบตรวจสอบการ เข้า เ ยี่ ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท 
เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งข้ึนและเพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้กับผูถื้อหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทท่ีต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวก 
มากยิง่ข้ึน บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลส าคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย  
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-   ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย
และกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าลงทุน ผลการด าเนินงาน
โครงการและตามท่ีไดมี้การเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้าง
การจัดการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูล
โครงการในอนาคตท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ เป็นตน้ 

-   ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน สรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ข่าวหลกัทรัพย ์
ขอ้มูลส าหรับนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูส้นใจทัว่ไปตามท่ีไดมี้การน าเสนอ
แก่นกัวเิคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นตน้ 

-   การก ากบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี เอกสารการประชุมและวีดีโอภาพการประชุม 
ผูถื้อหุ้นช่องทางต่างๆ ในการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

นอกจากการเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตแ์ลว้ บริษทัไดน้ าส่งหนงัสือเชิญประชุมหรือเอกสาร
ต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้น หรือตามหลกัเกณฑ์การน าส่งเอกสารให้กับ 
ผูถื้อหุ้นของส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ บริษทัไดน้ าส่งแบบ 56-1 
ใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ล่วงหนา้ก่อนครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคมของแต่ละปีและน าส่ง
รายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีให้กับผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนครบก าหนด 120 วนันับแต่
ส้ินสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้น าส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงาน 
ประจ าปีในรูปแบบซีดีให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัประจ าปีไม่น้อยกว่า 
14 วนัและบริษทัยงัน าส่งรายงานประจ าปีแบบรูปเล่มส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีแจง้ความประสงค์
รับดว้ย อีกทั้งไดเ้ปิดเผยรายงานประจ าปีบนเวบ็ไซตข์องบริษทัในวนัเดียวกนักบัท่ีไดน้ าส่ง
หนงัสือเชิญประชุมและรายงานประจ าปีให้กบัผูถื้อหุ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ย่างทั่วถึงและทันท่วงที นอกจาก
เอกสารท่ีตอ้งน าส่งตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ 
บริษทัยงัใหข้อ้มูลความเคล่ือนไหวและเปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษทัผ่านเวบ็ไซต์
บริษทัและส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ รวมถึงจดัให้มีการพบปะนกัวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทาง
ตลาดหลักทรัพย์หรือท่ีได้รับเชิญจากหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงท่ีบริษัทจัดข้ึนเอง 
ทุกไตรมาสอีกดว้ย 

ทั้ งน้ีบริษทัได้จัดช่องทางเปิดเผยและช้ีแจงขอ้มูลบริษทัเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถ
รับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันท่วงที 
ผา่นหน่วยงานกลางของบริษทั คือ นกัลงทุนสัมพนัธ์ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการติดต่อส่ือสารกบั 
ผู ้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู ้ท่ีสนใจทั่วไป  
โดยในปี 2560 บริษทัจดัใหมี้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 
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- การประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พ่ือช้ีแจงผลการด าเนินงาน (Analyst 
Meeting) จ านวน 4 คร้ัง 

- การประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ทั้ งในและ
ต่างประเทศท่ีมาพบผูบ้ริหาร รวมทั้งการประชุมทางโทรศพัท์ (Company 
Visit and Conference call)  จ านวน 8 คร้ัง 

- การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ทั้ งในและ
ต่างประเทศ  (Road Show) จ านวน 4 คร้ัง 

- การตอบขอ้ซักถามเก่ียวกับการด าเนินงานและทิศทางการด าเนินธุรกิจ     
ในอนาคตทางโทรศพัทแ์ละอีเมล ์เป็นตน้ 

2. การจดัท าและน าส่งรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง 
ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซ่ึงสามารถป้องกันการทุจริตและ
ตรวจสอบการด าเนินการท่ีผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายย่อย ดงันั้น  
งบการเงินของบริษทัจึงจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี 
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงั รวมทั้ ง 
มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอครบถว้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

บริษทัไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีความรู้ความช านาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ท่ีเป็นมาตรฐาน และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบับริษทัท่ีจะส่งผลท าใหข้าดความเป็นอิสระท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทั โดยมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี
เม่ือผูส้อบบญัชีคนดงักล่าวไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบ 5 ปี เพ่ือเป็นความโปร่งใสในการปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ นอกจากน้ี บริษัทจัดให ้
มีการท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  (“Management Discussion and 
Analysis”) เพ่ืออธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางการเงินในช่วงไตรมาสท่ีผา่นมาใหก้บัผูถื้อหุน้และนกัลงทุน
ทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของ 
ตลาดหลักทรัพย์พร้อมการน าส่งงบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต ์
ของบริษัทเพ่ือความสะดวกให้กับผูส้นใจอีกช่องทางหน่ึงด้วย โดยท่ีผ่านมาบริษัท
เปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบก าหนดเวลาการเปิดเผย  
อีกทั้งบริษทัไม่เคยมีประวติัถูกสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินแต่อยา่งใด 
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ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล 
ทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพย์สิน  
และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ
อยา่งมีสาระส าคญั  

 3. เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร  

บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัในช่วงเวลา
ก่อนวนัอนุมติังบการเงินไม่น้อยกวา่ 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่น้อย
กว่า 1 วนัโดยบริษทัจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและ 
บุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะงดเวน้การซ้ือขายหรือหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง               
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัในแต่ละไตรมาส นอกจากน้ีบริษทั
ได้ก าหนดให้พนักงานท่ีสามารถเข้า ถึงข้อมูลส าคัญของบริษัท ท่ีอาจ มีผลต่อ 
ความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยล์ะเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือรอจนกระทั่ง
ประชาชนไดรั้บขอ้มูลและมีเวลาประเมินขอ้มูลนั้นตามสมควรแลว้ เพ่ือเป็นการปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์การป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตาม  
CG Policy ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหารรายงานมายงั 
หน่วยงาน Compliance เม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์เพ่ือให้
บริษทัร่วมกบักรรมการหรือผูบ้ริหารคนนั้นๆ ในการจดัท ารายงานต่อหน่วยงานก ากบั
ดูแลอยา่งครบถว้นและภายในก าหนดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ 

-  รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-1) เม่ือได้รับการแต่งตั้ ง 
เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกคร้ังเ ม่ือมีการซ้ือขายหรือ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษัท (“แบบ 59-2”) ภายใน 3 วนั 
ท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว 

  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ โดยจะแจง้ในคร้ังแรกท่ีเขา้ด ารง
ต าแหน่ง ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และทางบริษัทจะสอบถามการเปล่ียนแปลง 
อยา่งสม ่าเสมอเป็นรายปี เพ่ือใชป้ระกอบการปรับปรุงขอ้มูลส่วนไดเ้สียให้เป็นปัจจุบนั 
เพ่ือให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าท ารายการรวมถึงการด าเนินการต่างๆ  
มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้ง 
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9.1.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ในระดบัต าแหน่งผูบ้ริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลาย
วิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และ 
ด้านกฎหมายซ่ึงมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ในการท่ีจะเป็นบริษัทชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียนท่ีมีการด าเนินงานอนัมีประสิทธิภาพและมีคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริษทัผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ บญัชี การเงิน บริหาร และ
วศิวกรรม เพื่อใหค้  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นเทคนิคและการบริหารงาน
ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ และ
ความสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น  
โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และ
ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการและประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั
ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัของบริษทัและบริษทัย่อย 
จะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายและอยู่ในงบประมาณท่ีก าหนดหรือไม่อย่างไร ตลอดจนแผนการ
ด าเนินงานในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ 
ภารกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพื่อพิจารณาและ
การทบทวนกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานประจ าปีและเม่ือมีการพิจารณาอนุมติั
ด าเนินการธุรกรรมท่ีมีความส าคญั เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจต่อไป 

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 12 คน แบ่งเป็น
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 คนและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน  
7 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษทั)  
คิดเป็นสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงโครงสร้าง
กรรมการดังกล่าวจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณา 
ในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย  
จ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  
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1.3 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก โดยในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ังก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในสดัส่วน 1 ใน 3  

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เ พ่ือเป็น 
การแบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า 
โดยคณะกรรมการได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการอย่างชดัเจน 
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย ์  
และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

2.1 คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและก าหนดให้มีการทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ผา่นการประชุมคณะกรรมการบริษทั อีกทั้งส่งเสริมการส่ือสารใหบุ้คลากรทุกคน 
ในองค์กรไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือการปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น 

2.2 บริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทัปฏิบัติตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์ 
โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของตนและตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  

2.3 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเ นินการ 
ให้ เ ป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

2.4 คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดย่อย ทั้ งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะซ่ึงมี เ น้ือหา 
ของแบบประเมินตามตวัอยา่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท่ีออกโดย 
ตลาดหลักท รัพย์ เ พ่ือ เ ป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะ เ บียนน าไปใช ้
เ ป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ซ่ึงมี 
ความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์
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2.5 เพื่ อ เ ป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมท่ีบ ริษัท เข้าลงทุน 
อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั คณะกรรมการจึงได้
ก าหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 
(“Control Policy”) เพ่ือใชเ้ป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ต่างๆ เหล่านั้ น ด้วยประสงค์ให้บริษทัย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหาร
จัดการและระบบควบคุมภายในท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.  
และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับบริษัทในรายการ 
ท่ีส าคญั  

2.6 บริษทัก าหนดเป็นขอ้บงัคบัให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า
ทุก 3 เดือน อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และขอความร่วมมือใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัโดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ชุดยอ่ย ซ่ึงท่ีผา่นมามีกรรมการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉล่ียรวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 ของการประชุมตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
ในคร้ังท่ีมีการพิจารณาวาระท่ีส าคัญกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม 
โดยพร้อมเพรียง เพ่ือร่วมพิจารณาวาระท่ีส าคญัดงักล่าวร่วมกนั  

2.7 บริษัทให้ความส าคัญในข้อมูลท่ีคณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณา  
เป็นอยา่งมาก จึงไดก้ าหนดในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเก่ียวกบั
ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน อย่างไรก็ตามจะตอ้งจัดส่งเอกสาร 
ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาขอ้มูล 
อยา่งเพียงพอ 

นอกจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแลว้ บริษัทยงัก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน 
เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ 

(1) นโยบายป้องกนัเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทให้ความส าคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัเป็นส าคญั จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการท่ีอาจเป็น
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

- กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือ
รายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ซ่ึงบริษัทจะจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
รายนั้นๆ 
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- หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกรรมการท่ีอาจก่อให้เกิด      
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการ
ให้มีการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและดูแลให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

- กรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในวาระใดจะตอ้งงดออกเสียงและไม่เขา้ร่วม
ประชุมในวาระดงักล่าว 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
เพื่อให้บริษัทเป็นท่ีเ ช่ือถือและไว้วางใจของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
และจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนักงาน
ทัว่ทั้งบริษทั 

(2) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัมีขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีงามและ
ประพฤติตนอยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้ ง 
เป็นการส่งเสริมระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต
และความโปร่งใสเป็นส าคญั จึงก าหนดใหมี้จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ข้ึนไวเ้ป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้รับทราบและถือเป็น
แนวทางปฏิบติั โดยไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบติัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

1. ขอ้พึงปฏิบติัด้านการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท่ีก าหนดให้ตอ้งด าเนิน
ธุรกิจให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติต่อผูท่ี้เก่ียวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัด 
เอาเปรียบทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ การปฏิบัติ 
ต่อพนกังาน การสร้างค่านิยมท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์รมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตนและการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

2. ขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการบริษทัท่ีก าหนดให้กรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติั
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง 
แบ่งแยกการด าเนินธุรกรรมส่วนตวัออกจากธุรกรรมบริษทัอยา่งส้ินเชิง  
โดยต้องรักษาความลบัของบริษทัและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต 
จากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของ
หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวญั 
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และไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีการเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนตน 

3. ขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีก าหนดให้ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนอยู่ภายใต้
กรอบศีลธรรมประเพณีอันดี งามและตัด สินใจด า เ นินการใดๆ  
ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท ผู ้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม  
ปฏิบั ติต่ อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู ้ใต้บังคับบัญชาด้วย 
ความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนกังาน 

4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ท่ีก าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติ ตน 
ตามกฎระเบียบขอ้บังคับในการท างานอย่างเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย ์
สุจริต อุตสาหะ หมั่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 
ให้ดียิ่งข้ึน มีทัศนคติท่ีดี ให้ความเคารพผู ้อาวุโสและผู ้บังคับบัญชา 
ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรม
เส่ือมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับท่ีได้รับทราบจาก 
การปฏิบัติหน้าท่ีมีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกันและกัน ปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากร
อยา่งรู้คุณคา่ และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการบริการท่ี ดี  มีความซ่ือสัตย์ สุจ ริต  
และคงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
และส่งผลต่อไปยงัการพฒันาสงัคมโดยรวม 

6. ขอ้พึงปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และความเสมอภาค  

(3) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและ
ระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี อ านาจด าเนินการ 
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีส านักตรวจสอบภายเพื่อท าหน้าท่ี 
สอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมทั้ งมีการควบคุมดูแล 
การใชท้รัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ในการอนุมติัการบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศและการจดัเก็บดูแล
ทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษทัไดจ้ัดให้มี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู ้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ี 
บริษัทและบริษัทย่อยย ังวางแผนในการใช้ผู ้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกัน 
เพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเ งิน และ 
มีการก าหนดใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีทุก 5 ปีในทุกบริษทัดว้ย 
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บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวดัผล 
การด าเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริง  
กับเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเส่ียงทั้ งท่ีมาจาก
ภายนอกและภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุ  
และมีการก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัย 
ความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ืองและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษทั  

(4) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติการบริหารความเส่ียงของบริษัทและ รับทราบ 
การบริหารความเส่ียงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการ
จดัการความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีหนา้ท่ีรายงานปัญหาอุปสรรค 
ด้านความเส่ียงท่ีส าคัญและความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร ทั้ งน้ีรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหาร - ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั 

(6) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยรายละเอียด
การฝึกอบรมอยู่ในหัวขอ้นโยบายการพฒันาบุคลากร- การพฒันาขีดความสามารถ 
ในการปฏิบติังาน  

(7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน 
และดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการเ งินอย่างมี คุณภาพและถูกต้อง 
ตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั 
ของบริษทัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผูส้อบบญัชี
ประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท 
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั 
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
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รายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไปและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน 
และด าเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ 

 3. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 4 คณะ เพ่ือติดตามและก ากบั
ดูแลการด าเนินงานอย่างใกลชิ้ดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ 
ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  
โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด
ดงัมีรายละเอียดในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

รายนามกรรมการ 

การเขา้ร่วมประชุม / จ  านวนคร้ังท่ีจดัประชุมในปี 2560 
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ดร. ทนง  พิทยะ 4/4     
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ 4/4 7/7    
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ 4/4  5/5   
นายณรงค ์ แสงสุริยะ 4/4   4/4  
ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล 4/4  5/5 4/4 1/1 
นายชยัวฒัน์  อุทยัวรรณ์ 3/4 6/7    
นายประเวศ  อิงคดาภา 2/4  2/5  0/1 
นายประเสริฐ  มริตตนะพร 4/4 7/7   1/1 
นายแวน ฮวง ดาว 4/4     
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 4/4     
ดร. สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 3/4 7/7    
นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์ 4/4 7/7  4/4  
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(1)        การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัก าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลกั
ประจ าปีพร้อมจัดท าแผนการจัดประชุมประจ าปีของบริษัท เพื่อแจ้งให้กับ
กรรมการและผูบ้ริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษัท
ก าหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก 3 เดือน ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั 
ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
มีอ านาจพิจารณาอนุมติัเร่ืองส าคัญต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอ านาจการพิจารณา
อนุมติัของคณะกรรมการบริหารและตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร บริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัท่ีชดัเจนใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลบัจะน าเรียนล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม  

ในปี 2560 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเร่ืองส าคญัต่างๆ 
ทั้งส้ิน 4 คร้ังและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและ 
ไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง เพ่ือให้กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการบริษัทเข้าร่วม 
การประชุมและเป็นประธานในท่ีประชุมตลอดการประชุมทุกคร้ัง ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีมีการพิจารณาวาระการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรรมการท่ีทราบวา่ตนเป็น
ผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงมีรายช่ือตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ตามท่ีบริษทัไดน้ าส่งให้กบักรรมการและผูบ้ริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิ
หนา้ท่ีของตนเป็นอยา่งดี จึงขอไม่เขา้ร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระดงักล่าว เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและ
หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน โดยการประชุมในปี 2560 
กรรมการทั้ งคณะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม
คณะกรรมการทั้งหมดและกรรมการแต่ละคนแต่ละคนโดยส่วนใหญ่เขา้ร่วม
ประชุมอยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี 

นอกจากน้ี บริษทัมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่าในการประชุม
คณะกรรมการ กล่าวคือ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมจะตอ้งมี
กรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ75 ของ
จ านวนกรรมการทั้ งหมดและต้องประกอบไปด้วยประธานกรรมการชุดย่อย      
ทุกคณะเป็นตน้ 
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   (2)  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- คณะกรรมการบริหาร 
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง
เร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารงานก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัและ
พิจารณาอนุมัติเ ร่ืองต่างๆ ท่ีเ ก่ียวกับการบริหารงานภายใต้อ านาจ
ด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 7 คร้ัง 
ซ่ึงในปีท่ีผ่านมากรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมครบองค์ประชุมกว่า 
ร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด  

ทั้งน้ี กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในการ 
ท่ีจะไม่เขา้ร่วมการประชุมในวาระท่ีตนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือ 
มีส่วนไดเ้สียอยา่งเคร่งครัด 

ส าหรับ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 
รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้รายงานคณะกรรมการชุดยอ่ย 

  5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบ ริษัทได้น าแบบประเ มินตนเองของกรรมการ ซ่ึงจัดท าโดย  
ตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบไปดว้ย  

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่  
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าท่ี  
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ 
(4) การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ (5) ความสัมพนัธ์กับฝ่ายจดัการ และ  
(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา 

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคลและการประเมินตนเองของ
กรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล แบ่งเ ป็น 3 หัวข้อ  ได้แก่  
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าท่ี  
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ (3) การประชุมคณะกรรมการ  

 โดยมาใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยตามท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง
เสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทัสรุปและน าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารับทราบ 
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ผลการประเมินและก าหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อในการพฒันา ปรับปรุงให้สอดคล้องตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป 

   6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

    ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่ าตอบแทนกรรมการไว ้
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น โ ด ย สอ ด ค ล้อ ง กั บ ภ า ร ะห น้ า ท่ี แ ล ะ 
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนทั้ งน้ี รายละเอียด 
อยูใ่นหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร-ค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั  

    ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่าย 
    และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั ทั้งน้ีรายละเอียด

อยู่ในหัวขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร-
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั 

    ทั้งน้ีจ านวนค่าตอบแทนผูบ้ริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ-
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

   (1) การอบรมส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการ
และผูบ้ริหารบริษทัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัทุกคนผ่านการอบรม
หลกัสูตร Director Certification Program (“DCP”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (“IOD”) รวมถึงจดัส่งกรรมการเขา้ร่วมการอบรมสัมมนา
โดยส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ี การอบรมสัมนา
ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากร-การพฒันาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังาน 

   (2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งเข้าใหม่ เพ่ือให้
กรรมการใหม่เขา้ใจธุรกิจและการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและคณะกรรมการ 
โดยส านักกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกบัฝ่ายบริหารจดัท าเอกสารแนะน าบริษทั 
ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลประวติัความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อ านาจหน้าท่ีของกรรมการ ผลการด าเนินงาน
ยอ้นหลังและโครงการท่ีอยู่ในแผนการพฒันาโครงการ รวมถึงก าหนดการ 
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จดัประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เขา้ร่วมอบรม
หลกัสูตรของ IOD เช่น หลกัสูตรDCP เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติหนา้ท่ีกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

  8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษทัจดัให้มีการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (“Succession Plan”) ส าหรับต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและต าแหน่งงานในสายงานหลกัซ่ึงเนน้การสรรหา
จากบุคลากรภายในองคก์รโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ศกัยภาพ และความพร้อม
ของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้การเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลท่ีจะทดแทน 
(“Successor”) ในการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นตามต าแหน่งงาน 
เพื่อสืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ ัดการ  หรือผูบ้ริหารในต าแหน่งดังกล่าวไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้เพ่ือให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบร่ืนและต่อเน่ือง 
โดยในแต่ละปีจะก าหนดให้มีการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
เพ่ือพฒันาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมีศกัยภาพไดเ้ติบโตในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
ตามล าดบัขั้นของพนักงาน โดยผูท่ี้ไดรั้บการก าหนดให้เป็น Successor ทั้งน้ี ก าหนด
ระดับผูมี้หน้าท่ีการสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณา
คดัเลือก Successor ระดบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้ิจารณา
คดัเลือก Successor ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งรองกรรมการผูจ้ ัดการต่อไป และกรรมการผูจ้ ัดการ 
เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก Successor ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป 

ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผูบ้ริหารระดับกลางลงมา บริษัท 
มีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผล  
รวมถึงระบบการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมมีการก าหนดหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ การปฏิบติังานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบติังานการพฒันาบุคลากร  
และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพ่ือติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงาน
อยา่งใกลชิ้ดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี 
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(1) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 คน โดยมี
รายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ตลอดจนการเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีปรากฏ
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ–คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูก้  าหนดแนวทางและ 
การด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท  
และเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งคล่องตวั 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผดิชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.        คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง
เก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษัท การก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจ  เ พ่ือให้สอดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั และ /หรือ  
ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั
ตามนโยบายท่ีก าหนด  

2.        น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัท การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

3.        ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4.   พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการด าเนินงาน 
ท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทัซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป แต่ไม่เกิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทั 
ได้มีมติอนุมัติในหลักการไวแ้ล้ว ทั้ งน้ี ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกับ 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

5.        มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึง
อยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้
บุคคลดงักล่าว มีอ านาจและภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  
ซ่ึงอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจหรือ 
การมอบอ านาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยการมอบอ านาจจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น
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การมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสียหรือ อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติ
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์
และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดและไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ 

6.        พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ 
เงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั หรือเพื่อพิจารณา
กลัน่กรองน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

7.        พิจารณาอนุมติัเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย  

8.        พิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกันใดๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็น
รายการมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไป
ในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลระหวา่งบริษทั
และบริษทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการ
ในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวเน่ือโงในการท าธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมาย
ให้บุคคลใดด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวภายใตข้อบเขตการมอบอ านาจเป็นคร้ังคราว  
โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการท าธุรกรรมประเภทดังกล่าวท่ีมีมูลค่าสูง 
อยา่งมีนยัส าคญัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์
ของคณะกรรมการบริษทั 

9.        ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน  
ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด โดยมีหนา้ท่ีตรวจสอบและควบคุมใหก้ารด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์
ของหน่วยงานก ากบัดูแลและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและรับทราบ พร้อมก าหนด
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือก าหนดหน้าท่ี ตลอดจนคุณสมบติั การแต่งตั้ง และวาระ 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแล้ว 
อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ -
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.     สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2.     สอบทานและพิจารณาอนุมัติงบการเ งินรายไตรมาสและน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป รวมทั้ ง
พิจารณางบการเงินประจ าปีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองและ
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

3.     สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน (“Internal Control”) และการตรวจสอบภายใน 
(“Internal Audit”) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 
เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั 
การตรวจสอบภายใน 

4.     สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั รวมทั้งสอบทาน 
ให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในนโยบายการควบคุม 
และกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 

5.     พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ ง  เลิกจ้างและก าหนดค่าตอบแทนของบุคคลซ่ึงมี 
ความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั  รวมทั้ งเขา้ร่วมประชุมกับ 
ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.     พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  
รวมตลอดจนรายการไดม้าจ าหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7.     จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท 
รายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบด้วย
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์

8.     ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบ 

9.     รายงานกรณีท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10.   การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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11.      กรณีพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการ หรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงประเภทรายการหรือการกระท าท่ีต้องรายงานมีหัวข้อ
ดงัต่อไปน้ี 

11.1  รายงานท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

11.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและไดมี้การหารือร่วมกบัคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเม่ือครบก าหนดเวลา 
ท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉย 
ต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบ 
รายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ  
ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

 (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการ
ผูจ้ ัดการ) 1 คนรวมทั้ งส้ิน 3 คน เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษทัและได้มีการบริหาร ติดตาม และ
จดัการดา้นความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบ
วาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและ 
บริหารความเส่ียง กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงปรากฏในหัวขอ้โครงสร้างการจัดการ-
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นบรรษทัภิบาล 

1.   ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
รวมทั้ งจรรยาบรรณธุรกิจ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ใหมี้การปฏิบติัในทุกระดบัต่อไป 

2.  ก ากบัดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษทัและการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
ฝ่ายจดัการ และบุคลากรของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1. 

3.   ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนขอ้พึงปฏิบัติ 
หรือแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั
ของสากลและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4.   ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการก ากับดูแล 
กิจการท่ีดีของบริษทักบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นน า 

5.   ดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ใหมี้ผลอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

6.   ให้ค  าแนะน าแก่บริษทั คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และคณะท างานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7.   รายงานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบอยา่งสม ่าเสมอ  
และในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยส าคญัจะตอ้งรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพ่ือพิจารณา รวมทั้ งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

8.        เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและในรายงาน
ประจ าปี โดยตอ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 

9.        แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ดา้นบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงให้
ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเนน้เพ่ิมการให้
ความค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 
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3. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เช่น ด้านการลงทุน  
ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ  
วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ พร้อมทั้ งติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

4. รายงานการปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียง 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบเป็นประจ า ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

5. แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน เพื่อท าหนา้ท่ีน าเสนอ
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการและกรรมการ 
รวมทั้ งน าเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ัดการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั และน าเสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณากลัน่กรองและน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั
และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ -
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.   พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

2.   พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการและน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

3.   พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนและ 
การปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการและน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมติั 
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4.   พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนและ 
การปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

5.   ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสม
ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 ทั้ งในด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ท างานและไม่มีลักษณะต้องห้าม เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณากลัน่กรองเห็นชอบเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งส าหรับ
กรรมการท่ีเป็นกรณีแต่งตั้งใหม่ 

การแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น 
เป็นรายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑก์ารลงมติตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ 

2. ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้ งน้ีตอ้งไม่เกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้ นได้เท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่ 
ทั้งน้ีโดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการ 
เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ นในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ ง 
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  
ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ือให้ไดจ้ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น 

ทั้ ง น้ีบริษัทจะน าเสนอข้อมูลกรรมการท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัต่อผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ย ประวติั
การศึกษา ประวติัการท างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนๆ รวมถึงจ านวนคร้ัง 
ท่ีเขา้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษทั เพ่ือประกอบการพิจารณาใหก้บัผูถื้อหุน้ 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ     
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 
ตามกฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
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สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีย ังเหลืออยู่ โดยกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่จะอยู ่
ในต าแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีออกไป 

บริษทัค านึงถึงสิทธิ ความส าคญั การมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อย่างเท่าเทียมกนัอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น 
ส่วนน้อยท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระ  
รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัผ่านระบบขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 ธนัวาคมของแต่ละปี 

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงระบุให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแต่งตั้ งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีมีคุณสมบัติถูกตอ้งตามการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบับ 
ท่ีได้มีการแก้ไข ตลอดจนขอ้บังคบัของบริษทัท่ีว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อรับ 
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะตอ้ง
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
จะค านึงถึงขอ้ก าหนดทางกฎหมาย   

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 
กบักรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนให้ดา้นความรับผิดชอบ
ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกับการบริหารงานประจ าด้วยมุ่งหมายให้มี 
การถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

9.3.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสูง 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้สนอกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระ   
ผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการพร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทน โดยอา้งอิงจากอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุดของ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าซ่ึงมีขนาดใกล้เคียงกันโดยจะมีการพิจารณาประเมินผล 
การปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการทุกปีเพ่ือประกอบการเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

ส าหรับการสรรหาผูบ้ริหารในต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูเ้สนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง ส่วนผูบ้ริหารในระดับตั้ งแต่ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการลงไปอยูใ่นอ านาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผูจ้ดัการ 
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 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เพื่อให้บริษทัในฐานะท่ีเป็นบริษทั Holding Company มีการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล ตลอดจนสอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย ์และให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจึงได้
ก าหนดนโยบายและระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารก ากบัและควบคุมบริษทัยอ่ย โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

9.4.1 การก าหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัไดจ้ดัท า CG PolicyและControl Policy เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีก ากบัดูแล
ให้มีการก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ เช่นเดียวกัน 
กบัท่ีบริษทัซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัและเพ่ือให้การก ากบัดูแลบริษทั
ย่อยสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน บริษทัจึงได้ก าหนดให้บริษทัย่อย 
ท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดท ากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ Charters”)  
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง Subsidiaries’ Charter จะมีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบั Control Policy  
โดยก าหนดให้บริษทัย่อยต่างๆ ยอมรับหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนและน าไปปฏิบัติเสมือนเป็น
ขอ้บงัคบับริษทัยอ่ยนั้นๆ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวมีสาระส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัส่งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัททีเ่ข้าลงทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกรรมการบริษัทจะเป็นผู ้ค ัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
ในบริษทัยอ่ยนั้นๆ บริษทัจึงมัน่ใจไดว้า่จะสามารถใชน้โยบายและกฎบตัรดงักล่าวขา้งตน้
เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและก าหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษัท 
เข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท ซ่ึงเป็นตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 ตลอดจน
หลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้ง และมัน่ใจไดว้่านโยบายและกฎบตัรดงักล่าวจะเป็นกลไก
น าไปสู่การมีระบบบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีครอบคลุม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ อันจะท าให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท 
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(2) การก าหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัก าหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
โดยผูแ้ทนจากบริษทัให้สอดคลอ้งกบัการนโยบายของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของบริษทั 
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 (3) การควบคุมและก าหนดทศิทางการบริหารงานและการลงุทน  

บริษัทก าหนดให้บริษัทย่อยและบริษทัร่วมตอ้งแจ้งการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
และรายการได้มาจ าหน่ายไปท่ีมีนัยส าคญั ตลอดจนรายการอ่ืนท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการ 
ท่ีมีนัยส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทัย่อยให้บริษทัทราบโดยก่อนเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากบริษทัก่อนเขา้ท า
รายการ เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถควบคุมและก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ีกรณีท่ีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเขา้ศึกษาความเป็นไปได้
ในโครงการใหม่ บริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งน าเสนอแผนการลงทุน ก าหนดเวลา 
การพฒันาโครงการ และรายงานความคืบหนา้ของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน 
เพื่อให้บริษทัสามารถประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนการใชเ้งินและติดตาม
ความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีนัยส าคญัอาจเกิดข้ึนจากการเขา้พฒันา
โครงการไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

(4) การควบคุมด้านการเงนิ 

 บริษทัก าหนดให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหน้าท่ีน าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน  
และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจน
ขอ้มูลประกอบการจดัท างบการเงินดงักล่าวของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้กบับริษทั
พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดท างบการเงินรวม 
หรือรายงานผลประกอบการของบริษัท  รวมถึง มีหน้า ท่ี จัดท าประมาณการ 
ผลการด าเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนกบัการด าเนินงานจริง 
เป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงาน  
ต่อบริษทั พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนัยส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ 
หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัใหด้ าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 ทั้ งน้ีบริษัทก าหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี (“auditor rotation”)  
หากผู ้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น  
ต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการการหมุนเวียน 
ผูส้อบบญัชีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก) บริษทัสามารถแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับ

ผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้
(ข) บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียน

ผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัได้เม่ือพน้ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปี
บญัชีนบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

หนา้ท่ี 38 

(5) การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 กรรมการและผู ้บ ริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้า ท่ีด้วยความรับผิดชอบ  
ความระมดัระวงัและความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ งตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ  
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งกฎบตัรคณะกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยนั้นๆ รวมถึงมีหนา้ท่ี
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน 
ของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีนัยส าคัญให้แก่ 
บริษทัทราบโดยครบถว้น ถูกตอ้งและภายในก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษทัก าหนด  

  9.4.2 สาระส าคัญของนโยบายการก ากับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแล
กจิการทีบ่ริษัทเข้าไปลงทุน มรีายละเอยีดโดยสรุปดงันี ้

1. นโยบายการควบคุมดา้นการบริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษัทได้แต่งตั้ งและส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจซ่ึงผา่นการพิจารณาและแต่งตั้งโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือ  
ผู ้มีอ  านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษทั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1.1 ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทัยอ่ยและนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษัท โดยในการพิจารณาเร่ืองท่ีส าคัญโดยผู ้แทนของบริษัท ได้แก่  
การพิจารณาเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การพิจารณาเข้าท ารายการได้มา 
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีอยู่นอกเหนืองบประมาณประจ าปี 
หรือรายการท่ีไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซ่ึงเ ม่ือเข้าท ารายการแล้ว 
มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับ 
ความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนบริษทัย่อยมีมติอนุมติัเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี ให้พิจารณา
ด าเนินการตามขนาดรายการท่ีค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ 
การไดม้าจ าหน่ายไป  

1.2 ผูแ้ทนของบริษทัจะตอ้งใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย 
และบริษทัร่วมในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
กบันโยบายการด าเนินงานของบริษทั 

1.3 กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นอนัจะเป็น
ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้ งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อย 
ไม่วา่ในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัย่อยนั้น 
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หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทั
ยอ่ยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษทัย่อยนั้น หรือการด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อยไม่วา่ในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท ทั้ งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลง 
เหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยการเขา้ท า
รายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัย่อย หรือ การเลิกกิจการของ
บริษัทย่อย เม่ือค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยท่ีเลิกนั้ นเปรียบเทียบกับ 
ขนาดของบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปแลว้
อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

1.4 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของ กรรมการ 
และผูบ้ริหารดังกล่าวมีหน้าท่ีแจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึง
ความสัมพนัธ์และการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัย่อยดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทั
ยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัทราบ 

1.5 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว
ใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัและของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้ งท่ีได้มาจาก 
การกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใดท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญ 
ต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เ พ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู ้อ่ืน  
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. นโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถควบคุมนโยบายดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
บริษัท จึงได้ก าหนดกลไกการก ากับ ดูแลด้านการเ งินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ผา่นนโยบายและกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีน าส่งผลการด าเนินงานรายเดือนและงบการเงิน 
ฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูลประกอบการจดัท า 
งบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให ้
บริษัทใช้ข้อ มูลดังกล่าว เพื่ อประกอบการจัดท างบการ เ งินรวมหรือรายงาน 
ผลประกอบการของบริษทัประจ าไตรมาสหรือประจ าปีแลว้แต่กรณี 
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2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดท างบประมาณการผลการด าเนินงานและ 
สรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึง
ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษทั บริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วมมีหนา้ท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ 
หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัใหด้ าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

2.3 บริษทัยอ่ยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ตลอดจนการเข้า ร่วมลงทุนกับผู ้ประกอบการรายอ่ืนๆ ต่อบริษัทผ่านรายงาน 
ผลการด าเนินงานประจ าเดือนและบริษทัมีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขา้ช้ีแจงหรือน าส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าว ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด
ทนัทีและบริษทัยอ่ยตอ้งน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวดว้ยการด าเนินงานให้กบับริษทั 
เม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (Shareholders’ agreement)1  

เน่ืองจากบริษทัเขา้ซ้ือหุ้นบริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) และบริษทั บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“BIC”) จากบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) ดงันั้น บริษทัจึงรับมาซ่ึง
สิทธิ หนา้ท่ี และภาระผกูพนัของบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ 

1. SEAN  

เร่ือง รายละเอียด 
ขอ้ตกลงการบริหารที่
ส าคญั 

 คณะกรรมการของ SEAN ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่เกิน 
11 คน โดยในสัญญาไดก้ าหนดเง่ือนไขและสิทธิในการเสนอช่ือ
กรรมการของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (“CKP”) จะเป็นผูมี้ส่วน
ร่วมหลกัในการบริหารและจดัการใน SEAN เช่น 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัอย่างน้อย 1 คน

ตอ้งเป็นกรรมการตวัแทนจาก บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) 

- องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจาก 
CKP  

- CKP เป็นผูมี้สิทธิแต่งตั้ งประธานกรรมการ กรรมการ
ผูจ้ดัการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามมีการก าหนดเปิดช่องให้โอนสิทธิดังกล่าวให ้
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ /หรือ ท่ีประชุมคณะกรรมการเป็น              
ผูก้  าหนดทั้งหมด (แลว้แต่กรณี) 
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เร่ือง รายละเอียด 
ขอ้จ ากดัในการโอนหุน้  ผูถื้อหุน้คนใดท่ีประสงคจ์ะโอนหุน้ตอ้งด าเนินการเสนอขายหุ้น

ดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู ้ถือหุ้นอ่ืนๆก่อนตามอัตราส่วน
จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นๆ ถืออยู่ในบริษทัในขณะนั้น เวน้แต่
เป็นการโอนหุ้นโดยไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากบรรดาผูถื้อหุ้นอ่ืนๆทั้งหมดของบริษทั หรือเป็นการ
โอนหุ้นให้แก่บริษัทย่อยใดๆของผู้ถือหุ้นรายนั้ นซ่ึงถือหุ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นในบริษทัย่อยนั้นๆ หรือเป็นการ
โอนหุน้ใหแ้ก่บริษทัภายใตก้ารควบคุมของบริษทัผูถื้อหุ้นโดยท่ี
ผูรั้บโอนหุ้นจะตอ้งลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ  (Accession 
Agreement) เพื่อยอมรับผกูพนัตามสิทธิและหน้าท่ีของผูถื้อหุ้น
ท่ีประสงคจ์ะโอนหุน้ดงักล่าวภายใตสั้ญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ 

 ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีได้รับหนังสือ
แจง้จากผูถื้อหุน้รายอ่ืน ผูถื้อหุน้รายอ่ืนนั้นสามารถเลือกใชสิ้ทธิ  
(Call Option) คือ  
1) ซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้ท่ีท  าผดิสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ 
2) ยกเลิกสัญญา 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายอ่ืนเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นจากผูถื้อ
หุ้นท่ีท าผิดสัญญาก าหนดให้ราคารับซ้ือมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 
70 ของราคายติุธรรมท่ีประมาณการโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

 CKP จะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึง 
วนัครบรอบ 1 ปีของ COD และจะตอ้งถือหุ้นใน SEAN อย่าง
นอ้ยร้อยละ 25 จนถึงปีท่ี 5 ของวนัเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

การส้ินสุดของสัญญา สัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น SEAN ฉบบัน้ีจะส้ินสุด เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน 
 การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจอ่ืนและท าให้ SEAN            

ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคล 
 การตกลงร่วมกนัของคู่สัญญาทุกฝ่าย 
 การตกลงร่วมกนัของคู่สัญญาท่ีไม่ไดก้ระท าผิดสัญญา ในกรณี 

ท่ีมีคู่ สัญญารายใดรายหน่ึงกระท าผิดสัญญาและไม่สามารถ
แกไ้ขขอ้ท่ีผดิสัญญาไดภ้ายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บการแจง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาท่ีไม่ไดก้ระท าผดิสัญญา 

 วนัครบก าหนด 5 ปีภายหลงัจากวนัเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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2. BIC 

เร่ือง รายละเอียด 
ขอ้ตกลงการบริหารที่ส าคญั -      คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญา   

มีสิทธิท่ีจะแต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 
CKP 4 คน  บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) 
(“GPSC”) 1 คน  

- เร่ืองดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงตอ้งมี
คะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 3 ใน 4 ของหุ้นทั้ งหมดใน 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึง GPSC และ CKP เขา้ร่วมประชุม  
1.  การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ช่ือบริษทั 
2.  การเพ่ิมหรือลดทุน 
3.  การเลิกบริษัท (ยกเวน้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ

เป็นไปตามสัญญาน้ี) การยืน่ขอลม้ละลาย 
4.  การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษทั 
5.  การออกหุน้ใหม่ท่ีไม่ไดช้ าระค่าหุน้ดว้ยเงิน 
6.     การลงทุนหรือการก่อหน้ีท่ีมูลค่าเกินกว่าอ  านาจของ

คณะกรรมการ 
เร่ืองพิเศษ เร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ป็นพิเศษดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอย่าง

นอ้ยร้อยละ 75 ของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ทั้งน้ีในกรณีก่อนวนัเร่ิมด าเนินการของโครงการจะตอ้งไดรั้บคะแนน
เสียงเห็นชอบจากกรรมการท่ีแต่งตั้งโดย CKP และ GPSC  

1. การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ช่ือบริษทั 
2. การแก้ไขหรือ เลิกสัญญาเ ก่ียวกับการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น 
(“โครงการดงักล่าว”) 

3. การลงทุนในโครงการใหม่  จดัซ้ือทรัพยสิ์น หรือการก่อภาระ
หรือหน้ีใดๆ ท่ีมีมลูค่าเกินกว่ายี่สิบลา้น (20,000,000) บาท แต่
ไม่เกินหน่ึงร้อยลา้น (100,000,000) บาท 

4. การก่อตั้ง หรือปิดบริษทัย่อยใดๆไม่ว่าบริษทัจะเป็นเจา้ของ
ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ตาม 

5. การควบรวม ผนวก หรือรวมกิจการของบริษทั 
6. การเลิก การช าระบญัชี หรือการปิดกิจการของบริษทั เวน้แต่

ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ หรือกรณีท่ีมีการยื่นค าร้องโดย
สมคัรใจในนามของบริษทัเพื่อขอลม้ละลาย 

7. การอนุมัติงบประมาณประจ าปีของบริษัท และการแก้ไข
เปล่ียนแปลงเร่ืองดงักล่าว 

8. การก่อหลกัประกนัเหนือทรัพยสิ์นใดๆของบริษทั 
9. การด าเนินการ หรือยุติข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องด าเนินคดี 
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เร่ือง รายละเอียด 
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาทางตุลา
การ หรือทางปกครองอ่ืนใด ซ่ึงมีทุนทรัพยเ์กินมูลค่าเทียบเท่า
หน่ึงร้อยลา้น (100,000,000) บาท 

10. การอนุมัติการเพ่ิมเงินทุนในโครงการดังกล่าว ซ่ึงเกินกว่า
งบประมาณตน้ทุนเดิมท่ีก าหนดไวส้ าหรับโครงการดงักล่าว 

11. การเพ่ิม หรือลดทุนจดทะเบียน 
12. การจดัสรรหุ้นใหม่ให้เสมือนหน่ึงว่าไดใ้ชเ้ต็มค่าแลว้ หรือได้

ใชแ้ต่บางส่วนแลว้ตวัอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากตวัเงิน และ 
13. การลงทุน หรือการก่อหน้ีใดๆ ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าอ  านาจของ

คณะกรรมการบริษทั 
การโอนหุน้ ภายใตข้อ้ยกเวน้ท่ีก าหนดในสัญญาน้ี คู่สัญญาจะโอนหุ้น จ าหน่ายจ่าย

โอนหุ้น จ าน าหุ้น หรือก่อภาระผูกพนัเหนือหุ้นของบริษทั โดยไม่ได้
รับความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาไม่ได ้ 

หากผูถื้อหุ้นอ่ืนไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะโอน
หุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่ สัญญาก่อน (คู่ สัญญา
ดงักล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน ) หากคู่สัญญาไม่ซ้ือหุ้นในเวลาท่ีก าหนด 
คู่สัญญาท่ีประสงคจ์ะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอ่ืนไดโ้ดยตอ้ง
มีเง่ือนไขและราคาการขายท่ีไม่เป็นประโยชน์กว่าท่ีเสนอให้แก่
คู่สัญญา  

การผดิสัญญา หากคู่สัญญารายใดรายหน่ึงผิดสัญญาในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัและไม่
เยียวยาการผิดสัญญานั้นภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือแจ้ง
จากคู่สัญญาท่ีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่ สัญญาท่ีไม่ได้เป็นฝ่ายผิด
สัญญามีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัท่ีถือโดยคู่สัญญาท่ีผิดสัญญาหรือ
เลิกสัญญาน้ี หากคู่สัญญาท่ีไม่ไดก้ระท าผิดสัญญาเพียงรายใดรายหน่ึง
หรือหลายราย (แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น คู่สัญญาท่ีใช้
สิทธิดงักล่าวมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นทั้งหมดของคู่สัญญาท่ีกระท าผิดสัญญา
ตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

หมายเหตุ :     1บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการ (Shareholders’ Agreement) 
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 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในท่ีเคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยตระหนักถึงความส าคัญและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู ้ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
ทุกภาคส่วนอยา่งเท่าเทียม บริษทัไดมี้การดูแลการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยขอ้มูลภายใน 

บริษัทได้ก าหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้ร่ัวไหลออกสู่
บุคคลภายนอกตามความส าคัญและการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายใน 
กรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้ น ส าหรับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ  ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั้นดว้ย  

บริษทัมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจ
และมีความชดัเจนเพียงพอเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

ทั้งน้ี บริษทัมีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนสัมพนัธ์ 
และบริษทัก าหนดใหก้ารร่ัวไหลของขอ้มูลเป็นหน่ึงในปัจจยัความเส่ียงของบริษทัท่ีบรรจุไวใ้น
แผนการบริหารความเส่ียงของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลร่ัวไหล 
อยา่งรัดกมุดว้ย 

2. แนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมีมาตรการก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหาร
ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ทันทีท่ีมีการท ารายการ เพื่อด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท 
จดทะเบียนอย่างถูกตอ้งครบถว้น อีกทั้ งบริษทัได้ก าหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลางดท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนท่ี 
งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน เพื่อป้องกนัการใชข้อ้มูล
ภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการ
ลงโทษผู ้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบ 
การปฏิบติังานของบริษทัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

ทั้ งน้ีบริษัทแจ้งให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินแลว้ 1 วนัของทุกไตรมาส โดยจดัส่งเป็นอีเมล์
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วท่ีกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบไดอ้ยา่งแน่นอน 
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2560 

 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

หน่วย : บาท 
รายการ ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี1 ค่าสอบบญัชี 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) นางสาววราพร ประภาศิริกุล  930,000.00 

2 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 172,000.00 

3 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 907,000.00 

4 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 670,000.00 

5 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 495,000.00 

รวมค่าตอบแทนการสอบบญัชี 3,174,000.00 

หมายเหตุ :   1ผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 บริษทัก าหนดนโยบายจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทุก 5 ปี  

9.6.2 ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

หน่วย : บาท 

รายการ ช่ือบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ค่าตอบแทน
ท่ีจ่ายแลว้ 

ค่าตอบแทน 
ท่ีตอ้งจ่าย 
ในอนาคต 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์  
จ ากดั (มหาชน) 

การใหค้  าปรึกษา 
ดา้นบญัชี 

บริษทั ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั 

-  

2 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ  ากดั 

การใหค้  าปรึกษา 
ดา้นบญัชี 

บริษทั ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั 

-  

3 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 
จ  ากดั 

การใหค้  าปรึกษา 
ดา้นบญัชี 
 

บริษทั ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั 

-  

4 บริษทั บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 

รับรองแบบขอ
ใชสิ้ทธิ BOI 

บริษทั ส านกังาน    
อีวาย จ ากดั 

- 
 

110,000.00 

5 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั รับรองแบบขอ
ใชสิ้ทธิ BOI 

- 
- 75,000.00 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) - 185,000.00 
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9.7 การปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ ๆ 

 9.7.1 รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ์
ของกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร
นั้ นๆ ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท เ พ่ือด าเนินการเปิดเผยต่อ 
ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑแ์ห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์        
พ.ศ. 2535 และฉบับท่ีแก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ.12/2552 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของกรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้สอบบัญชี ทั้ งน้ี ในปี 2560 กรรมการและผู ้บริหารได้รายงาน 
การถือหลกัทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซ่ึงได้ด าเนินการ
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและ
เปล่ียนแปลงการถือครองใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสม ่าเสมอทุกไตรมาสดว้ย 
โดยท่ีผ่านมาตั้งแต่บริษทัด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์การถือครองและ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัโดยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

สถานะ 
การถือครอง 

จ านวนหุ้น  
ณ ตน้ปี (หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
ณ ส้ินปี (หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

 
ดร. ทนง  พิทยะ 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

- - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  ซ้ือ - 2,000,000 0.0271 
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - - 
 กรรมการอิสระ     
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  เพิ่มทุนตามสัดส่วน 1,340,000 1,340,000 0.0182 
นายณรงค ์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทั - - - - 
 ภิบาลและบริหารความเส่ียง     
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล 
 

ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

ซ้ือ / 
เพิ่มทุนตามสัดส่วน 

2,680 2,680 0.0000 
 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ) กรรมการอิสระ - - - - 
นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริษทั - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการบริษทั รับโอน 250,000 250,000 0.0003 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  รับโอน 200,000 200,000 0.0003 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

สถานะ 
การถือครอง 

จ านวนหุ้น  
ณ ตน้ปี (หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
ณ ส้ินปี (หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

 
นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการบริษทั - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริษทั - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์
 

กรรมการบริษทั  
และกรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นางมณัทนา  เอ้ือกิจขจร1 รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นายวรท ศกัด์ิสุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายธิติพฒัน์  นานานุกูล2 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

หมายเหตุ :  1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 10 เมษยน 2560 มีมตอินุมติัแต่งตั้ง นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร เขา้ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ 
โดยมีผลแต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 

     2 นายธิติพฒัน์ นานานุกูล เขา้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ตั้งตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2560 
 

         

9.7.2 การกระท าผดิด้านการทุจริตหรือจริยธรรม 

ในรอบปี 2560 ไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารกระท าผิดดา้นการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีท่ี
กรรมการลาออกจากต าแหน่งเน่ืองจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  

คณะกรรมการบริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนหลกัการ CG Code ปี 2560 ตามแนวทางของ 
ส านกังาน ก.ล.ต.ซ่ึงจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 เพ่ือน ามาปรับใชต้ามความเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั รวมทั้งปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเพ่ือให้มีความสอดคลอ้ง อยา่งไรก็ตามบริษทั
ยงัคงเปิดเผยข้อมูลใน แบบ 56-1 ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  
(CG Principle) อยา่งครบถว้น รวมทั้งคณะกรรมการไดพ้ิจารณาให้มีการทบทวนแผนการด าเนินงาน ภารกิจ 
วิสัยทศัน์ และกลยทุธ์ของบริษทัและบริษทัย่อยตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 
2560 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ  ากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเ นินงาน 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัจึงได้ก  าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ(“Corporate 
Governance Policy : CG Policy”) เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบติัท่ีชัดเจนขององค์กร 
และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งได้เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษทั  
ดว้ยประสงคท่ี์จะส่ือสารเจตนารมณ์การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัไปยงัสาธารณะ
รวมถึงไดมี้การส่ือสารนโยบายการก ากบัดูแลกิจการดงักล่าว จากกรรมการไปยงัผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบั 
เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กรถึงสาระส าคญัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ียึดถือปฏิบติั อนัจะท าให้เกิด 
ความเช่ือมัน่ในกลุ่มของผูถื้อหุ้นตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยถือปฏิบติัอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ทุกฝ่าย พร้อมทั้งสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมัน่คงและย ัง่ยืน ผ่านกลยุทธ์ของบริษทัโดยการด าเนินธุรกิจควบคู่ 
ไปพร้อมกบัการเติบโตของชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟ้า และการดูแลส่ิงแวดลอ้มไม่ให้ไดรั้บผลกระทบจาก
การด าเนินกิจการของบริษทั รวมถึงการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า นอกจากน้ี บริษทัยงัเห็นถึงความส าคญัของสังคม
และชุมชนในพื้นท่ีห่างไกล ใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืนดว้ยการสนบัสนุนชุมชนและชาวบา้น
ให้ไดมี้การศึกษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยผา่นการด าเนินงานและกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั 

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

1.   การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

ส่ิงส าคญัส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน คือการไดร้ับความไวว้างใจ และการสนบัสนุน
จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นในการด าเนินธุรกิจของบริษทันอกจากจะค านึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจแลว้ 
บริษทัยงัค  านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัทุกภาคส่วน เช่น พนัธมิตร บุคลากร ชุมชน สังคม
และส่ิงแวดลอ้มรอบๆโครงการโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัด าเนินการ รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในส่วนอ่ืนๆ ท่ีมิได้เป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง
หลกักบัทางบริษทั ไดแ้ก่ 

- การปฏิบติัต่อพนกังาน  

นอกจากบริษทัได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรทุกระดบัในทุกๆ  ด้านแลว้ บริษทัไดค้  านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อพนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน การก าหนด
สวสัดิการท่ีเหมาะสม และมาตรฐานการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามระเบียบและ
ขอ้บงัคบัการท างานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไว ้

- การปฏิบติัต่อคู่คา้  

บริษทัได้ให้ความส าคญัต่อคู่คา้ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ท่ีก  าหนดในสัญญากบัคู่คา้อย่างเคร่งครัด นอกจากน้ียงัได้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ โดยในปี 2560 
โครงการไฟฟ้าน ้ างึม 2 ไดผ้ลประเมินระดบัดีเยีย่มท่ีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.67 จากการส ารวจความพึงพอใจของ
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ลูกคา้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ส าหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดผ้ลประเมิน
ระดบัดีเยี่ยมท่ีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 96.72 และร้อยละ 98.1 จากการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  (“กฟภ.”) และลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ตามล าดบั 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าท่ีตอ้งสร้างกลไกท่ีแน่ใจได้ว่าการด าเนินงานของบริษทัและบริษทั
ย่อยเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นแมเ้พียงระดบับริษทัหรือ
บริษทัยอ่ยจะส่งผลกระทบเสียหายต่อการด าเนินงาน ความเช่ือมัน่ และภาพรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น 
บริษทัและบริษทัย่อย จึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส          
เป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนท่ีดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู ้ถือหุ้น และค านึงถึงประโยชน์แก่ผู ้มีส่วนได้เสีย               
ทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง บริษทัจึงไดก้ าหนดมาตรการด าเนินการเพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

 1) การก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัได้ให้ความส าคญักบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ และสนบัสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร 
ทุกระดับของบริษทัและบริษทัย่อยมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ จึงได้ก าหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการ 
ท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control Policy) พร้อมทั้งส่ือสารและบังคบัใช้นโยบายดงักล่าวกบัพนักงาน 
ในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษทั ในการน้ี บริษทัได้เผยแพร่นโยบาย 
การก ากบัดูแลกิจการไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั รายละเอียดอยู่ในหัวขอ้การก ากับดูแลกิจการเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นสากล และใช้เป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทัยอ่ยตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงนโยบายดงักล่าวไดก้ าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน ขอบเขต อ านาจ
หน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงนโยบายการเขา้ท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

2)  การใช้ขอ้มูลภายใน การค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย ตลอดจนหน้าท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารของ
 บริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการใช้ขอ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงได้ก าหนด
นโยบายการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญชี 
และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย  
และเพื่อก ากบัดูแลด้านการใช้ขอ้มูลภายใน บริษทัจึงได้ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตามนิยามของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) มีหน้าท่ีตอ้งรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรกเม่ือได้รับการแต่งตั้ ง โดยจะต้องรายงานต่อส านักงานก.ล.ต. ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตั้ ง และต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือ ขาย  
โอนหรือรับโอนภายใน 3 วนัท  าการนับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยด์งักล่าว ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลภายในดงักล่าวโดยก าหนดให้
มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และ
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คณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลจ านวนหุน้ท่ีกรรมการและผูบ้ริหารถือครองไว้
ในรายงานประจ าปีดว้ย  

นอกจากนั้น บริษทัไดก้ าหนดห้ามมิใหบุ้คคลดงักล่าวน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์ท่ียงัไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนออกเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทบญัญัติมาตรา 241 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(มาตรา 242 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ 2559) และบริษทัยงัได้
ก าหนดมาตรการป้องกนัส าหรับการใช้ขอ้มูลภายในดงักล่าว โดยก าหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการ 
และผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลางดการซ้ือขายหลกัทรัพย ์กล่าวคือ 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษทั และภายหลงัการเปิดเผยงบการเงิน 1 วนัรวมทั้งได้ก าหนด
บทลงโทษและการบงัคบัใชส้ าหรับการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัดดว้ย  

ทั้ งน้ี บริษทัได้ด  าเนินการท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ตามนโยบาย 
ท่ีก  าหนดไว ้โดยจดัใหมี้การอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของบริษทั เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง
เก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้บุคลากรของบริษทัสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วย
ป้องกนั และตรวจสอบการทุจริตในองคก์ร โดยในปี 2560 บริษทัได้ปรับโครงสร้างองคใ์นกลุ่มของบริษทั 
โดยการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการท างาน รวมถึงการน าระบบ SAP มาใช ้ซ่ึงท  าให้บริษทัมีขั้นตอน
การปฏิบติังานท่ีชดัเจน เป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการของบริษทั
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งยงัสามารถป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดอี้กดว้ย 

3)  การจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุม 
ในทุกกิจกรรมของบริษทั รวมถึงพฒันาระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ  
The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”) ทั้งน้ี บริษทัมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อด  าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดบัหน่วยงานของทั้งบริษทั
และบริษทัยอ่ย เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการท างานและก าหนดมาตรการจดัการกรณีตรวจพบ 
ขอ้พิรุธท่ีสุ่มเส่ียงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ในบริษทัและบริษทัย่อยทุกบริษทั เพื่อรายงาน 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือไดรั้บแจง้เบาะแสหรือขอ้ควรสงสัย เพ่ือใหส้ามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนอยา่งครบถว้น 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ท่ีมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น พิจารณารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ตลอดจนรายการได้มาจ าหน่ายไป 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมทั้ง
สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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ทั้ งน้ี บริษทัมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู ้กระท าทุจริตคอร์รัปชั่นตามล าดับขั้นตอน กล่าวคือ ส านัก
ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเม่ือตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส และหากพบว่า 
มีการกระท าความผิดจริงจะน าเสนอผลการตรวจสอบต่อตน้สังกดัสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการ
ผูจ้ดัการ พร้อมจดัให้มีการไต่สวนเพื่อหาขอ้สรุปอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบองคค์ณะพิจารณา
ร่วม และเม่ือตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะด าเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว ได้แก่ 
การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การเลิกจา้ง ตลอดจนการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งยติุธรรม 

โดยในปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (“ปปช.”) ได้มี 
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ข้ึน บริษทั 
ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของกฎหมายฉบบัดงักล่าว จึงได้มีการทบทวนเพื่อก าหนดแนวทางการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับดังกล่าว  
และในปี 2560 ปปช. ไดจ้ดัท าคู่มือแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส าหรับนิติบุคคล
ในการป้องกนัการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
ระหว่างประเทศ ซ่ึงบริษทัอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดคู่มือดงักล่าว เพื่อก  าหนดมาตรการและ 
แนวทางการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการด าเนินงานของบริษทัต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัได้ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียง 

จากการทุจริต สรุปไดด้งัน้ี 

1. บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม
การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีบริษทัจดัตั้งข้ึน เพื่อสอบทาน
ให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นการ ป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิด 
การทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ในบริษทัและบริษทัยอ่ย  

2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (whistleblower) และรายงานต่อผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการบริษทั หรือได้รับแจง้เบาะแสหรือขอ้ควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนอยา่งครบถว้น 

3. จัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วม         
กรณีพบว่ามีการกระท าความผดิจริงจะน าเสนอผลการตรวจสอบต่อตน้สังกดั สายงานทรัพยากรบุคคล 
และกรรมการผูจ้ดัการ และด าเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรได้แก่ การตักเตือนเป็น           
ลายลกัษณ์อกัษร การเลิกจา้ง ตลอดจนการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งยติุธรรม 
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4) การก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสและมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส (Whistleblower) 

บริษทัเปิดช่องทางการร้องเรียนท่ีน่าเช่ือถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณ การกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของบุคคลในองคก์ร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนกังานและบุคคลภายนอกอ่ืนๆ  

ในปัจจุบนั บริษทัไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสผา่น 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) แจง้ทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)
 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการคุม้ครองและเก็บขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั ซ่ึงบริษทัจะเขา้แกไ้ขและบรรเทา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายอยา่งเร่งด่วนท่ีสุด 

5)  การก าหนดนโยบายป้องกนัการทุจริตจากภายนอกองคก์ร 

บริษทัส่ือสารใหบุ้คลากรจากทุกหน่วยงานน านโยบายการก ากบัดูแลไปใชก้บัการติดต่อประสานงานกบัคู่คา้
และบุคคลภายนอก เพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลกัดันให้คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก 
ท่ี ติดต่อกับบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท               
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด
มาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างเขม้งวด 
และยกเลิกการท าธุรกรรมกบัคู่คา้หรือบุคคลภายนอกดงักลา่วอยา่งเด็ดขาด 

ในส่วนของการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแลว้ บริษทัยงัได ้  
ปลูกจิตส านึกป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ โดยจดัให้พนักงานเขา้รับ
การฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงแนวทางจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยในปี 2560 บริษทัสนับสนุนให้บุคลากรเขา้ร่วมอบรม หลกัสูตรส าหรับผูป้ฏิบติังาน   
ในองค์กรท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลเร่ืองการป้องกันการทุจริตในองค์กรโดยครอบคลุมถึงขั้นตอน 
การด าเนินงาน การส่ือสารภายในองค์กร การวางระบบสนับสนุน การจัดสรรทรัพยากร บุคคล 
ในการด าเนินงาน ตลอดจนการควบคุมติดตามและรายงานผลการด าเนินงานด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่
ตลอดจนหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น หลกัสูตรการตรวจสอบรายการทางบญัชี – การเงินเพื่อป้องกนัและ
จดัการทุจริตในองคก์ร และหลกัสูตรการวางแผนตรวจสอบตามมาตรฐานความเส่ียง (Risk based audit) 
เป็นตน้ 

 

 

 

http://www.ckpower.co.th/th/ir
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6) การก าหนดความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ในแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

บริษทัก าหนดให้การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นหน่ึงในปัจจยัความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั
เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวังความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากขั้นตอนการด าเนินงาน โดยคณะท างานการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อย 
จะท าการประเมินความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัทุกไตรมาส และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงเพ่ือพิจารณา รวมถึงน าเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจ 
และควรเฝ้าระวงัติดตามอย่างใกลชิ้ด หากตรวจพบความเปล่ียนแปลงหรือขอ้ควรพิจารณาท่ีมีนัยส าคญั  
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงจะน าเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเส่ียง  
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้  าเนินธุรกิจดว้ยการค านึงถึงสิทธิมนุษยนชนและสิทธิพลเมืองของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาค
ส่วนตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายก าหนด โดยเช่ือว่าการเคารพและการให้เกียรติผูอ่ื้น รวมถึงการยอมรับความ
แตกต่างทางความคิดซ่ึงกันและกัน ถือเป็นพื้ นฐานของการท างานร่วมกัน บริษ ัทสนับสนุนให้พนักงาน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ า หรือพนกังานรายวนัใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะ
พลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดงักล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้เปิด
ช่องทางการส่ือสารเสนอแนะและร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท างาน เพื่อให้บุคลากรของบริษทัและบริษทัยอ่ย
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองค์กร รวมถึงการเปิดช่องทาง 
การส่ือสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษทักบับุคคลภายนอกเพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ หรือ
ขอ้เสนอแนะท่ีควรปรับปรุงอนัเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงการบริหารจดัการและการก ากบัดูแลของบริษทัและบริษทัย่อย ทั้งน้ีท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยไดรั้บรายงาน
หรือปรากฏขอ้พิพาทดา้นแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด 

4. การปฏบิตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของบุคลากรในการขบัเคล่ือนองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายและเติบโต
อยา่งย ัง่ยืนไดใ้นอนาคต ดว้ยการบริหารทรัพยากรบุคคลดว้ยความเป็นธรรม ยึดหลกักฎหมายแรงงานและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนต์ามกฎหมาย รวมถึงการเคารพสิทธิและความเท่าเทียม
กนั ไม่เลือกปฏิบติักับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด และมีนโยบาย 
การพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบติังาน 
ของพนักงาน รวมถึงการจัดสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานในระดับท่ีแข่งขนัได้กบับริษทั 
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั อาทิเช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ าปี  
และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัได้ก  าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงานแต่ละระดบัไวเ้ท่าเทียมกนั  
ไม่มีการแบ่งแยกเพศ ไม่วา่จะเป็นพนกังานประจ าหรือพนกังานรายวนัท่ีปฏิบติังานทั้งในและต่างประเทศ 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)  

 

หนา้ท่ี 7 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัต่อการพฒันาบุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง และสนบัสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโต
และก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกนั โดยมุ่งเน้นการอบรมพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีในการปฏิบติังาน 
รวมถึงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในด้านอ่ืนๆ โดยในปี 2560 บริษทัได้ด  าเนินการปรับโครงสร้างองคก์ร 
ในกลุ่มบริษทั ด้วยการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความชดัเจน สามารถตรวจสอบได้ และได้น าระบบ
ประเมินผลในรูปแบบดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ (KPIs) ซ่ึงมีความชดัเจนและเป็นธรรมมาใชป้ระเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารและพนกังาน และน าผลประเมินดงักล่าวประกอบการพฒันาศกัยภาพของพนักงานต่อไป อีกทั้งบริษทั 
ยงัได้ค  านึงถึงสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างาน บริษทัและ
บริษัทย่อยได้ก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการท างาน รวมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
เพื่อตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในการท างานตลอดจนปรับปรุงสภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
อย่างสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ์ ISO เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน ณ สถานท่ีปฏิบติังาน 
ทั้งในส านกังานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนการจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีใหก้บัพนกังาน
ของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นประจ าทุกปี และก าหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนปฏิบติังานดว้ย 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์และพร้อมปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีจะรับผิดชอบ 
ไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี  

นอกจากน้ีบริษัทยงัได้รณรงค์สร้างจิตส านึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล  
โดยเนน้ให้สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในชีวติประจ าวนัได้ 

5.   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

เน่ืองด้วยไฟฟ้าเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดท่ีมีราคาถูกและย ัง่ยืน  
จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค บริษัทจึง มุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์พลังงานท่ีสะอาด 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการลงลงุทนในการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าและพลงังาน
แสงอาทิตย ์ซ่ึงลูกค้าของบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีภาคประชาชน 
เป็นลูกคา้โดยออ้ม ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้ตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ดว้ยการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
ในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดและบริหารจดัการโครงการไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถ
จ่ายไฟฟ้าไดต้ามท่ีสัญญาก าหนดและเป็นการรักษาสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ดงัเห็นไดจ้ากผลประเมินความพึงพอใจ 
ท่ีอยูใ่นระดบัที่ดีเยี่ยม 

6.   การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

ด้วยพนัธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีมัน่คงพร้อมให้ความส าคญัในอนัท่ีจะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบ          
จากโครงการต่างๆต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ โดยทุกโครงการท่ีบริษทัเขา้ลงทุนลว้นเป็นโครงการโรงไฟฟ้า 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลงังานไฟฟ้า
สะอาด พลังงานหมุนเวียน ท่ีสร้างมลภาวะน้อยท่ีสุด และใช้ทรัพยากรในขั้ นตอนการผลิตอย่างคุ ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน ้า  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ และโรงไฟฟ้าระบบ 
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พลงังานความร้อนร่วม เป็นตน้ บริษทัยงัตระหนกัถึงความส าคญัการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้พนักงานของบริษทั
และบริษัทในเครือ ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษ ัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัดพร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างย ัง่ ยืน อีกทั้ ง บริษัท 
ให้ความส าคญัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จึงก าหนดมาตรการป้องกนั
อนัตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยแ์ลว้ มีการก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมทั้งจดัส่งพนักงานเขา้รับการอบรม
ในเร่ืองดงักล่าวมีระบบการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี  
ยงัได้น าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2015)  มาใช ้
ในการบริหารจดัการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบ ารุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภยั และให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในโรงไฟฟ้า และบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟ้า ส าหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษทัผูรั้บเหมามีการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั   
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีบริษทัมีการประชุมเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มกบั
ผูรั้บเหมาอยา่งสม ่าเสมอ ในปี 2560 บริษทัไม่ไดรั้บรายงานการเกิดอุบติัเหตุขั้นร้ายแรงของพนกังาน หรือเหตุการณ์
ท่ีท  าให้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้า 

นอกจากน้ี บริษทัไดด้  าเนินธุรกิจและจดักิจกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

การด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี มีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมท่ีเหมาะสม และไดม้าตรฐานโดยใชเ้ทคโนโลยี 
ท่ีทนัสมยั ตามค าแนะน าของท่ีปรึกษาระดบัโลกจากหลากหลายประเทศ ไดแ้ก่ Pöyry Energy Limited, AF-Consult Ltd.  
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Compagnie Nationale du Rhône (CNR) จากประเทศฝร่ังเศส และ ทีมกรุ๊ป  
จากประเทศไทย โดยโครงการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นท่ียอมรับจากผูผ้ลิตชั้นน าทัว่โลกโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
แต่ละดา้นเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีส าคญั เพื่อให้มัน่ใจในด้านคุณภาพและความปลอดภยั
ของโครงการซ่ึงโครงการไฟฟ้าได้ออกแบบโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัโดยได้จดัท  าการศึกษาประเมิน 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมโดยได้รับความร่วมมือจากบริษทัท่ีปรึกษาชั้นน าท่ีมีประสบการณ์และ 
มีความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งจดัท  าแผนบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัระหวา่งผูพ้ฒันา
โครงการผูแ้ทนจาก สปป. ลาว องคก์รบริหารส่วนท้องถ่ิน ประชากรในพื้นท่ี และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้น 
จึงมัน่ใจไดว้า่การด าเนินการของโรงไฟฟ้าดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิงจึงไดด้  าเนินโครงการเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีในปี 2560 ไดด้  าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี  
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- การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดลอ้มและมวลชนสัมพนัธ์ ซ่ึงประกอบไปด้วยกรรมการ
ผูแ้ทนภาครัฐและกรรมการผูแ้ทนโรงไฟฟ้าเพื่อท  าหน้าท่ีส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างโครงการและชุมชน 
รับเร่ืองขอ้ร้องเรียน ไกล่เกล่ียและหาขอ้ยติุกรณีมีขอ้พิพาทปัญหาส่ิงแวดลอ้มระหวา่งโครงการและชุม นอกจากน้ี
บริษทัยงัเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมรอบโครงการ อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษา 
แก่เด็กนกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ การมอบอุปกรณ์กีฬาใหก้บัโรงเรียน และการพาตวัแทนชุมชนสัมพนัธ์เยีย่ม
ชมโครงการ ตลอดจนการพฒันาชุมชนรอบโครงการ  

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

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจากการการด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม บริษทัยงัส่งเสริมการใหค้วามรู้ ฝึกอบรมแก่ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน เช่น หลกัสูตรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ผูบ้ริหาร หวัหน้างาน 
พนักงานและลูกจา้ง หลกัสูตรการดบัเพลิง หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่เจา้หน้าท่ี พนักงานในโครงการ
และด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม กิจกรรม 
ตรวจสุขภาพประจ าปี  รวมทั้ งมีการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ 
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในช่องทางต่างๆ และการจดัท าสถิติอุบติัเหตุและป้ายแสดง
สถิติรายงานอุบติัเหตุ เป็นต้น  รวมทั้งบริษทัจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน เพ่ือท าหน้าก ากบัดูแล
การปฏิบติังานของพนกังานให้เกิดความปลอดภยั ตรวจสอบสภาพการท างาน เคร่ืองจกัรให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั
พร้อมใช้งาน รายงานการประสบอนัตราย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้ง 
การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้กรณีท่ีพนกังานเจ็บป่วย หรือประสบอุบติัเหตุจากการท างาน 

7.    การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัส านึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรภาคธุรกิจไทย       
และเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหน้าท่ีต้องด าเนินธุรกิจด้วยส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม                    
เพื่อการพฒันาองค์กรย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการพฒันาประเทศ บริษทัจึงก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการไฟฟ้า 
ท่ีหลากหลายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลงังานให้กบัประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าท่ีมีรูปแบบ
โครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า                           
ให้กับประเทศ ด้วยมุ่งหวงัเป็นกลจักรหน่ึงท่ีจะเป็นแรงขับเคล่ือนและพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับ                         
ทุกภาคส่วนต่อไป นอกจากการค านึงถึงประโยชน์ ท่ีสังคมได้รับผ่านการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว                          
บริษทัยงัค  านึงถึงการสนบัสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกิจกรรม
ของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนเพ่ือให้เกิดการพฒันาของชุมชนใกลเ้คียงและ
ปลกูฝังส านึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ 
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษทัสนับสนุนการสร้างสรรคแ์ละการพฒันานวตักรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แมบ้ริษทัจะไม่ได้เป็นผูผ้ลิต
เทคโนโลยีแต่บริษทัมุ่งมัน่ในการถา่ยทอดองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และความส าเร็จในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ทุกภาคส่วน 
รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพลงังานสะอาด พลงังานหมุนเวียน และนวตักรรมในการประหยดั
พลงังานและการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลงังานของประเทศในอนาคต  
โดยบริษทัและบริษทัในเครือเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีมีส่วนเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยี 
ด้านพลงังานต่างๆอย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 2560 บริษทัสนับสนุนให้บุคลากรเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรและ 
การเขา้รับฟังบรรยาย อาทิเช่น หลกัสูตรพลงังานระดบัผูบ้ริหาร หลกัสูตรเทคนิคการประเมินพลงังานไฟฟ้าระบบ
เซลลแ์สงอาทิตยเ์ช่ือมต่อระบบจ าหน่าย เป็นตน้ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมทีบ่ริษัทได้ร่วมสนับสนุน 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มด้วยการท างานบนความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน เพราะเราตระหนกั
เสมอว่าเราเป็นสมาชิกของชุมชนและสงัคมเดียวกนั บริษทัไม่เพียงแต่สนบัสนุนชุมชนรอบๆ โครงการใหมี้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน แต่ยงัสร้างเสริมให้ชุมชนห่างไกล และสังคมในประเทศของเราไดมี้ชีวิตความป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งย ัง่ยืน 

กิจกรรม ร่วมสืบสานพระพทุธศาสนา ทอดกฐินสามคัคี ปี 2560 ณ วดันาหว้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษทั ช.การช่าง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2560              
ณ วดันาหว้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในวนัอาทิตยท่ี์ 22 ตุลาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือร่วม
บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ ซ่ึงวดันาห้วยน้ี สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย โดยตวัอุโบสถ 
จึงไดช้ ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  
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กิจกรรม มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์  ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองล้างช้างและ                   
โรงเรียนบา้นโคกเกษม ต าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั บางเขนชยั จ  ากดั ได้มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
จ  านวน 10 เคร่ือง ให้แก่ โรงเรียนบา้นหนองลา้งชา้ง และโรงเรียนบา้นโคกเกษม ต าบลโคกไทย อ าเภอปักธงชยั                                
จงัหวดันครราชสีมา เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนให้กบัเด็กนักเรียนได้มีโอกาสคน้ควา้หาความรู้นอกเหนือจาก
ความรู้ในต าราเรียน ซ่ึงก่อนหน้าน้ี  ทั้ งสองบริษัทได้บริจาคงบประมาณจัดสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน 
บา้นหนองลา้งชา้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 
ซ่ึงเปิดใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม มอบเงินบริจาค ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ใตร่้มพระบารมี” เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) น าทีมผูบ้ริหาร ร่วมกบักลุ่มบริษทั ช.การช่าง มอบเงินบริจาค จ านวน                       
5,000,000 บาท ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ใตร่้มพระบารมี” ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 
เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นส่วนหน่ึงในการบรรเทา 
ความเดือดร้อนและสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พี่น้องชาวไทยท่ีประสบอทุกภยั 
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กิจกรรม โครงการห่ิงหอ้ยปี 2 ศูนยก์ารเรียนรู้ต  ารวจตระเวนชายแดนบา้นแม่เหลอ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

นอกจากความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีแลว้ บริษทัได้ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนในพื้นท่ีห่างไกล 
บริษทัจึงไดคื้นก าไรสู่สังคมโดยการน าความรู้ดา้นวิศวกรรมพลงังานเขา้มาประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขจดัการปัญหา
ความขาดแคลน โดยบริษทัมีบุคลากรท่ีความเช่ียวชาญและความสามารถด้านวิศวกรรม จึงเป็นท่ีมาของกิจกรรม 
เพื่อสังคมโครงการห่ิงห้อยปี 1 ท่ีผู ้บริหารมีแนวคิดท่ีต้องการท าประโยชน์เพื่อสังคมโดยการน าความรู้  
ทางด้านวิศวกรรมพลังงานขององค์กรมาปรับใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความขาดแคลนไฟฟ้า 
และน ้ าส าหรับใช้อุปโภคบริโภคของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในชุมชนห่างไกล สู่โครงการห่ิงห้อยปี 2  
ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองโครงการห่ิงห้อยปี 1 โดยมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
เพื่อสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของชุมชนในพื้นท่ีห่างไกล  
ดว้ยนวตักรรมทางด้านวิศวกรรมท่ีทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน และเป็นการสร้างวฒันธรรม
องคก์รให้เกิดความสามคัคีร่วมกนัท่ีดีร่วมกนั โดยการใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคม มาเป็นแกนหลกั 
ในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว  

ส าหรับการด าเนินงานโครงการห้ิงห้อยปี 2ไดมี้การจดัตั้งคณะท างาน และท่ีปรึกษา โดยมีการวางแผนการท างาน 
ก าหนดขั้นตอนการท างานร่วมกนั และมีการประสานงานกบัศูนยก์ารเรียนรู้อย่างใกลชิ้ดเพื่อให้การท างาน 
เป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการลงพ้ืนท่ีส ารวจภาคสนามเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน - วนัท่ี  
2 กรกฎาคม 2560 ท่ีผา่นมา พบวา่ศูนยก์ารเรียนรู้ประสบปัญหาขาดแคลน และมีความตอ้งการใน 3 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี  

(1) ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้งานเน่ืองจากศูนย์การเรียนเป็นระบบการศึกษาทางไกล 
ผา่นดาวเทียม แต่ดว้ยปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีมีอยา่งจ ากดัจึงส่งผลท าใหไ้ม่ไดรั้บการศึกษาอยา่งเต็มท่ี 

(2) การขาดแคลนน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งเน่ืองจากไม่มีแทงค์เพื่อใช้เก็บกกัน ้ าไว ้ใช ้ 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และการด าเนินกิจกรรมของศูนยก์ารเรียน 

(3) การปรับปรุงอาคารเรียน พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียน และโรงครัว เน่ืองจากยงัไม่ได้รับการปรับปรุงสภาพพื้นท่ี
อาคารเรียนให้มีความแขง็แรงเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนและการด าเนินกิจกรรมของศูนยก์ารเรียน 
รวมทั้งการปรับปรุงโรงครัวใหถู้กสุขลกัษณะ 

การด าเนินงานโครงการห่ิงหอ้ยปี 2 ไดแ้บ่งออกเป็น 5 ภารกิจหลกั ดงัต่อไปน้ี 

ภารกิจท่ี 1  :  ปรับปรุงอาคารเรียน และโรงอาหาร พื้นท่ีรวม 400 ตร.ม.  
ภารกิจท่ี 2  :  งานจดัสร้างฝายกระสอบทรายทดน ้า ใชก้ระสอบทรายรวมกวา่ 7,000 ใบ  
ภารกิจท่ี 3  :     งานก่อสร้างบ่อเก็บน ้ าพลงัแสงอาทิตย ์Ferro-Cement tank ขนาด 45 ลบ.ม.  
ภารกิจท่ี 4  : งานปรับปรุงบนัได และภูมิทศัน์  
ภารกิจท่ี 5  : งานเตรียมงาน และด าเนินงานพิธีส่งมอบโครงการห่ิงห้อยปี 2 

นอกจากน้ี ในระหว่างการด าเนินงานโครงการห่ิงห้อยปี 2 บริษทัได้มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น                 
ให้พนักงานมีส่วนร่วมกบัโครงการ โดยจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ แก่ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน เช่นการประกวดโลโก ้และสโลแกนของโครงการซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี มีพนกังานสนใจ 
เขา้ร่วมส่งผลงานเขา้ประกวดเป็นจ านวนมาก 
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ในกิจกรรม โครงการห่ิงห้อยปี 2 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ได้ร่วมกนัด าเนินงาน
จดัสร้างฝายกระสอบทรายพร้อมโซล่าร์ป๊ัม บ่อเก็บน ้ าพลงัแสงอาทิตยข์นาด 45 ลบ.ม. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตย ์ขนาด 6 กิโลวตัต ์ เทพื้นอาคารเรียน 4 หอ้ง โรงอาหาร 1 โรง และ โรงครัว 1 โรง รวมทั้งปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ต าบลเสาหิน อ  าเภอแม่สะเรียง จังหวดั
แม่ฮ่องสอนโดยเร่ิมด  าเนินการตั้ งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคม 2560 และได้มีพิธีส่งมอบในวนัท่ี  
16 ธนัวาคม 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยโครงการห่ิงห้อยน้ี เป็นโครงการท่ีบริษทัได้เชิญชวนให้พนักงานท่ีมีจิตอาสากว่า 150 คน เขา้ร่วมกิจกรรม             
เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีในการท างาน และให้พนกังานไดเ้รียนรู้ท่ีจะแบ่งปัน ท าประโยชน์ให้กบัสังคม อีกทั้ง 
ยงัเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้รู้จักการเสียสละ ความสามัคคี ความรับผิดชอบ และการร่วมมือร่วมแรง 
ในการท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีพนักงานทุกคนต้องมีในการปฏิบติังานร่วมกัน  
รวมถึงการท างานเพ่ือผูอ่ื้นโดยมิไดห้วงัส่ิงตอบแทนตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชอีกดว้ย 
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ส่วนที ่2.3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

11. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 

11.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบญัชีงบการเงนิส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5813 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบงบการเงินดงักล่าวแลว้ และไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข งบ
การเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัเดียวกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

สรุปรายงานการสอบบญัชีงบการเงนิส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4579 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบงบการเงินดงักล่าวแลว้ และไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 
และน าเสนอเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบประกอบดว้ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการ
ท่ีควบคุมร่วมกนัรวมถึงการประเมินการดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้ง และเร่ืองตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง ทั้งน้ีงบการเงินน้ี
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
บริษทัและบริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 

สรุปรายงานการสอบบญัชีงบการเงนิส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4579 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบงบการเงินดงักล่าวแลว้ และไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 
และน าเสนอเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบประกอบดว้ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการ
ท่ีควบคุมร่วมกนัรวมถึงการประเมินการดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้ง และเร่ืองตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง ทั้งน้ีงบการเงินน้ี
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
บริษทัและบริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
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11.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบการเงินท่ีน าเสนอประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2560  และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาส 1 ปี 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,279,585 3.8 2,197,481 3.6 2,141,095 3.6 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 213,556 0.4 351,282 0.6 178,891 0.3 

เงินลงทุนชัว่คราว 4,195,714 7.1 2,266,937 3.7 1,982,564 3.3 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 719,718 1.2 1,162,239 1.9 1,197,789 2.0 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 49,228 0.1 47,336 0.1 57,252 0.1 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 208,209 0.4 268,716 0.4 255,821 0.4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,666,011 12.9 6,293,990 10.4 5,813,412 9.7 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 792,510 1.3 980,593 1.6 987,919 1.6 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 272,234 0.5 291,346 0.5 300,908 0.5 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,098,940 10.3 7,835,862 13.0 8,187,521 13.6 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 4,767,188 8.0 4,524,841 7.5 4,464,254 7.4 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย 6,042,092 10.2 5,763,155 9.5 5,693,421 9.5 

เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับตน้ทุนโครงการ 100,269 0.2 - - - - 

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 4,743,104 8.0 2,462,948 4.1 2,566,233 4.3 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใต ้
สญัญาสมัปทาน 23,240,066 39.2 22,167,290 36.7 21,902,613 36.5 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,374,176 9.1 9,870,654 16.3 9,779,802 16.3 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,783 0.0 93,670 0.2 97,651 0.2 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,052 0.0 2,632 0.0 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 181,841 0.3 174,623 0.3 215,903 0.4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 51,639,255 87.1 54,167,611 89.6 54,196,225 90.3 

รวมสินทรัพย์ 59,305,266 100.0 60,461,601 100.0 60,009,637 100.0 
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รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาส 1 ปี 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 512,507 0.9 1,064,974 1.8 940,952 1.6 
หน้ีสินตามสญัญาการเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 1,444 0.0 411 0.0 - - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 932,296 1.6 1,540,885 2.5 1,621,522 2.7 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,891 0.0 2,472 0.0 42 0.0 
เงินประกนัผลงาน 806 0.0 704 0.0 747 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 36,483 0.1 59,918 0.1 63,195 0.1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,488,427 2.5 2,669,365 4.4 2,626,458 4.4 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
หน้ีสินตามสญัญาการเช่าทางการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 411 0.0 - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23,103,707 39.0 16,943,411 28.0 13,367,762 22.3 
หุ้นกู ้ 3,992,581 6.7 9,943,050 16.4 12,944,536 21.6 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 21,746 0.0 21,266 0.0 18,366 0.0 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22,578 0.0 43,419 0.1 46,287 0.1 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169,688 0.3 182,570 0.3 185,895 0.3 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 9,708 0.0 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 27,310,712 46.1 27,133,716 44.9 26,572,554 44.3 

รวมหนีสิ้น 28,799,138 48.6 29,803,081 49.3 29,199,012 48.7 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 9,240,000  9,240,000  9,240,000  
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 7,370,000 12.4 7,370,000 12.2 7,370,000 12.3 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 9,522,332 16.1 9,522,332 15.7 9,522,332 15.9 
ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฏหมาย 81,118 0.1 95,440 0.2 95,440 0.2 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 988,419 1.7 679,772 1.1 692,290 1.2 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (218,132) (0.4) 80,868 0.1 234,898 0.4 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 17,743,736 29.9 17,748,413 29.4 17,914,960 29.9 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
ของบริษทัยอ่ย 12,762,392 21.5 12,910,107 21.4 12,895,665 21.5 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,506,128 51.4 30,658,520 50.7 30,810,625 51.3 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 59,305,266 100.0 60,461,601 100.0 60,009,637 100.0 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาส 1 ปี 2560 ไตรมาส 1 ปี 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายไดจ้ากการขาย         
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6,149,625 96.7 6,672,495 96.3 1,307,026 96.2 1,766,639 96.6 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า 106,431 1.7 101,216 1.5 27,346 2.0 24,836 1.4 

รายไดค้่าบริหารโครงการ 62,686 1.0 105,012 1.5 20,141 1.5 29,983 1.6 
รายไดอ่ื้น         

ดอกเบ้ียรับ 21,790 0.3 13,631 0.2 2,719 0.2 2,789 0.2 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - - - - - 
อ่ืนๆ 18,651 0.3 37,526 0.5 1,649 0.1 4,414 0.2 

รายได้รวม 6,359,183 100.0 6,929,879 100.0 1,358,881 100.0 1,828,661 100.0 

ตน้ทุนขาย         
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ า 3,553,411 55.9 4,219,008 60.9 812,971 59.8 1,253,396 68.5 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,284 8.2 521,284 7.5 130,321 9.6 130,321 7.1 

ตน้ทุนการบริหารโครงการ 56,964 0.9 69,523 1.0 15,096 1.1 20,920 1.1 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 809,549 12.7 414,209 6.0 103,954 7.6 109,114 6.0 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 44,645 0.7 119,339 1.7 67,156 4.9 45,602 2.5 
ค่าใช้จ่ายรวม 4,985,853 78.4 5,343,362 77.1 1,129498 83.1 1,559,353 85.3 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิ
ลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั และ
บริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และ
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,373,330 21.6 1,586,517 22.9 229,383 16.9 269,308 14.7 
บวก ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 27,367 0.4 31,111 0.4 9,445 0.7 9,562 0.5 
บวก ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม (52,343) (0.8) (25,930) (0.4) (9,887) (0.7) (8,298) (0.5) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษเีงนิได้ 1,348,353 21.2 1,591,699 23.0 228,941 16.8 270,572 14.8 
หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,140,613 17.9 1,267,858 18.3 312,104 23.0 278,842 15.2 
หกั ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13,642 0.2 16,330 0.2 681 0.1 25 0.0 
ก าไรส าหรับงวด 194,098 3.1 307,512 4.4 (83,844) (6.2) (8,295) (0.5) 
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รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาส 1ปี 2560 ไตรมาส 1 ปี 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:         
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง         
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 19,920 0.3 16,862 0.2 15,126 0.2 4,135 0.2 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ

ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 76,852 1.2 469,520 6.8 214,958 3.4 208,536 11.4 
บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 23,052 0.4 (20,421) (0.3) (9,201) (0.1) (12,340) (0.7) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก

บริษทัร่วม 36,235 0.6 94,463 1.4 24,609 0.4 67,094 3.7 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไร

หรือขาดทุนในภายหลงั – สุทธิจาก
ภาษเีงนิได้ 156,059 2.5 560,424 8.1 245,492 3.9 267,425 14.6 

         

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง         

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 108 0.0 (11,289) (0.2) - - - - 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก
บริษทัร่วม - - 339 0.0 - - - - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 108 0.0 (10,950) (0.2) - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 156,167 2.5 549,474 7.9 245,492 3.9 267,425 14.6 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 350,264 5.5 856,986 12.4 161,648 2.5 259,130 14.2 

การแบ่งปันก าไร         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 55,055 0.9 158,773 2.3 (43,624) (0.7) 12,518 0.7 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 139,043 2.2 148,739 2.1 (40,220) (0.6) (20,813) (1.1) 
 194,098 3.1 307,512 4.4 (83,844) (1.3) (8,295) (0.5) 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 153,642 2.4 446,876 6.4 82,644 1.3 166,547 9.1 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 196,622 3.1 410,110 5.9 79,004 1.2 92,583 5.1 
 350,264 5.5 856,986 12.4 161,648 2.5 259,130 14.2 
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 งบกระแสเงินสด 

รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2560 
ไตรมาส 1 
ปี 2560 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 207,740 323,842 (83,163) (8,270) 

รายการปรับกระทบยอดก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน     

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,338,941 1,438,034 329,933 382,412 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (27,367) (31,111) (9,445) (9,562) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 52,343 25,930 9,887 8,298 
ขาดทุน (ก าไร)จากการจ าหน่าย / ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน 84 89 3 (118) 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 19,822 34,089 36,860 3,234 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายใน 

การออกหุ้นกู ้ 13,104 8,629 1,973 2,281 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 377,610 - - - 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,284 521,284 130,321 130,321 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,196,464 1,320,863 340,078 274,470 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,604 9,310 1,500 2,868 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น
ด าเนินงาน 3,704,628 3,650,956 757,947 785,934 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 500,821 (441,813) (82,606) (36,215) 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (2,000) (13,209) (994) (9,916) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (104,827) (32,443) (31,090) 29,993 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,005 (958) (643) (43,296) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (243,015) 391,643 (101,610) (235,600) 

เงินประกนัผลงาน 711 (102) 31 42 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,447 23,435 (4,914) 3,277 

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,873,771 3,577,509 536,121 494,219 

จ่ายดอกเบ้ีย (123,542) (179,301) (44,624) (43,740) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (9,331) (19,613) (4,934) (2,728) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,740,897 3,378,595 486,563 447,751 
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รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2559 ปี 2560 
ไตรมาส 1 
ปี 2560 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมข้ึน) 313,925 (141,063) 145,589 173,030 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 408,832 (208,500) (43,099) (9,135) 

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (2,993,555) 1,945,639 367,519 288,508 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (1,299,049) (1,668,049) (773,542) (292,864) 

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (3,393,181) (2,401,184) (535,513) (135,117) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับตน้ทุนโครงการเพ่ิมข้ึน (100,269) - - - 

อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (26,501) (88,567) (2,423) (39,871) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,273 36 - 1,173 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (648) (56,418) (172) (9,843) 

เงินปันผลรับจากบริษทักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 16,200 12,000 - - 

จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง (75,862) (157,979) (46,818) (33,539) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (7,148,835) (2,764,084) (888,459) (57,658) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - 347,138 - - 

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,536,157 (5,052,388) 386,376 (3,257,857) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 4,000,000 6,000,000 - 3,000,000 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู ้ (383,579) (2,816) (1,123) (198) 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (9,194) (55,033) - (2,096) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน - - - - 

จ่ายดอกเบ้ีย (940,548) (870,587) (225,192) (164,546) 

เงินปันผลจ่าย (164,351) (442,200) - - 

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (1,491,967) (609,532) - (18,935) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 3,546,518 (685,418) 160,061 (443,632) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 420 (11,197) (21,792) (2,847) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 139,000 (82,105) (263,627) (56,386) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,140,585 2,279,585 2,279,585 2,197,481 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 2,279,585 2,197,481 2,015,958 2,141,095 
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 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 
ไตรมาส 1 
ปี 2560 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 35.03 30.59 29.47 23.19 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 21.20 22.97 16.85 14.80 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 277.44 212.26 212.53 165.48 
อตัราก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (%) 50.46 51.24 50.72 42.83 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 0.87 2.29 (3.21) 0.68 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.007 0.022 (0.006) 0.002 
อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.15 2.36 3.84 2.21 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 4.98 2.24 3.68 2.09 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และ
ค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 5.83 6.08  6.12  6.05  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย* (เท่า) 3.40 2.96 1.69 2.04 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั** (เท่า) 1.46 1.96 1.25 1.67 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดสิทธิ*** (เท่า) 0.67 0.74 0.70 0.73 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียทั้งหมด (เท่า) 

0.03 0.05 0.04 0.06 

อตัราส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสินรวม (เท่า) 0.97 0.95 0.97 0.96 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) 0.94 0.97 0.96 0.95 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) 0.67 0.74 0.70 0.73 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 0.31 0.89 (0.20) 1.20 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 0.10 0.27 (0.06) 0.36 

 

หมายเหตุ 
*อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย ค านวณจาก กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบ้ียจากการด าเนินงาน +ภาษี/
ดอกเบ้ียจ่ายจากกิจกรรมการด าเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงิน 
**อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั ค  านวณจาก (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + เงินสดตน้งวด)/ (การจ่ายช าระ
หน้ีสิน + รายจ่ายลงทุน+ซ้ือสินทรัพย+์เงินปันผลจ่าย) 
***ขอ้ 6.2 ของร่างขอ้ก าหนดสิทธิก าหนดให้ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวมของผู ้
ออกหุ้นกูไ้ม่เกินกวา่ 3 (สาม) ต่อ 1 (หน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีของไตรมาสท่ีสองและ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของแต่ละปี โดย 
"หน้ีสิน" "ส่วนของผูถื้อหุ้น" และ "งบการเงินรวม" มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
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12. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding 

Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ปัจจุบนับริษทัถือหุ้นใน 6 บริษทั ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งพลงังาน 3 ประเภท ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า จ  านวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 (“NN2”) 
ด าเนินการโดย บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั (“SEAN”) และโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี (“Xayaburi HPP”) 
ด าเนินการโดยบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) ซ่ึงโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วม (Cogeneration) จ านวน 2 โครงการ (“BIC1” และ “BIC2”) ด าเนินการโดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) 
และโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการโดยบริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) บริษทั เชียงราย    
โซล่าร์ จ  ากดั (“CRS”) และ บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั (“NRS”) 
 

 
*ก ำลงักำรผลิตติดตั้งรวม 
 

2. เหตุการณ์ส าคญัในไตรมาส 1 ปี 2561 จนถงึปัจจุบนั 
2.1. การขายหุ้นกู้คร้ังที ่1/2561 ของบริษทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอ
ขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ทยอยช าระคืนเงินตน้ มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด จ านวน 3,000 ลา้นบาท อาย ุ12 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 3.98 ต่อปี โดยหุ้นกูข้อง NN2 ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตจากบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั ท่ีระดบั “A-” และมี

                  
                  
        SEAN 

                     
                CKP 

        – 1,900 MW                 – 238 MW               – 22 MW

                
                 XPCL 

                      
        NN2 

                 
       (BKC)

               
               (CRS)

                 
               (NRS)

56%

75%

30% 65%
100%

30%

30%
615 MW*

1,285 MW* 8 MW*

8 MW*

6 MW*

                     
                 (BIC)

238 MW*

         
                       1 

(BIC1)

118 MW*

         
                       2 

(BIC2)

120 MW*
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แนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงท่ี” โดย NN2 ไดน้ าเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวจ านวน 3,000 ลา้น
บาทช าระคืนหน้ีเงินกูส้กลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

 

2.2. ความคบืหน้าของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบฝายน ้ าล้นขนาดใหญ่ (Run-of-River 
Hydropower Plant) มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวตัต ์ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) มีความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 คิดเป็นประมาณร้อยละ 92 และมี
ก าหนดเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นเดือนตุลาคม 2562 

 

2.3. การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 โดยมีมติอนุมติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.0225 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 165.8 ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.9 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฎช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 
20 เมษายน 2561 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

 อนุมติัการซ้ือหุ้นของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียน
ของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,065.0 ลา้นบาท จาก บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) (“BEM”) รวมถึงอนุมติัการช าระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการ   
ไซยะบุรีจะก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นจ านวนประมาณ 399.2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ คาดว่าจะด าเนินการซ้ือหุ้น
แลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 

2.4. การจัดอนัดับเครดิตองค์กร 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั ได้จดัอนัดบัเครดิตองค์กรของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบั “A” และมีแนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี” 
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3. การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมส าหรับปี 2559 - 2560 และงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 
หน่วย: ล้ำนบำท 

รายการ 
รายปี เปลีย่นแปลง ไตรมาส 1 เปลีย่นแปลง 

2559 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 2560 2561 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6,256.1 6,773.7 517.6 8.3 1,334.4 1,791.5 457.1 34.3 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 62.7 105.0 42.3 67.5 20.1 30.0 9.9 49.3 
รายไดอ่ื้น 40.4 51.2 10.8 26.7 4.4 7.2 2.8 63.6 
รวมรายได้ 6,359.2 6,929.9 570.7 9.0 1,358.9 1,828.7 469.8 34.6 

หกั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 4,941.2 5,224.0 282.8 5.7 (1,062.3) (1,513.8) 451.5 42.5 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 

(25.0) 5.2 30.2 120.8 (0.4) 1.3 1.7 425.0 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (44.6) (119.3) (74.7) (167.5) (67.2) (45.6) (21.6) (32.1) 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 1,348.4 1,591.7 243.3 18.0 228.9 270.6 41.7 18.2 

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,140.6 1,267.9 127.3 11.2 (312.1) (278.8) (33.3) (10.7) 

หกั ภาษีเงินได ้ 13.6 16.3 2.7 19.9 (0.7) (0.0) (0.7) (100.0) 
หกั ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทั
ยอ่ย 

139.0 148.7 9.7 7.0 40.2 20.8 (19.4) (48.3) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษทัฯ 

55.1 158.8 103.7 188.2 (43.6) 12.5 56.1 128.7 

ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัเท่ากบั 158.8 ลา้นบาท ปรับตวั
เพ่ิมข้ึน 103.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 188.2 จากปีก่อน  

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัเท่ากบั 12.5 ลา้นบาท 
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 56.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 128.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 
3.1.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 

 
ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน ้า 

(ล้านหน่วย)/(ตัน) 
เปลีย่นแปลง 

รายได้ 
(ล้านบาท) เปลีย่นแปลง 

2560 2561 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 2560 2561 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า         
 NN2 413.2 374.2 (39.0) (9.4) 753.4 649.9 (103.5) (13.7) 
 BIC 182.1 370.7 188.6 103.6 527.9 1,091.6 563.7 106.8 
 BKC 3.4 3.1 (0.3) (8.8) 37.7 34.7 (3.0) (8.0) 
รวม 598.7 748.0 149.3 24.9 1,319.0 1,776.2 457.2 34.7 
รายไดจ้ากการขายไอน ้า         
 BIC 25,334.6 24,642.0 (692.6) (2.7) 15.4 15.3 (0.1) (0.6) 
รวม 1,334.4 1,791.5 457.1 34.3 
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ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า (รวมเงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า) 
จ านวน 1,791.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 457.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 NN2: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลง 103.5 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13.7 เน่ืองจากปริมาณน ้ าสะสมในอ่าง
เก็บน ้ าของเข่ือน NN2 จากช่วงปลายปี 2560 มีปริมาณน้อย ถึงแมว้่าปริมาณน ้ าไหลเขา้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 
2561 จะเพ่ิมข้ึน 14.8 ลา้นลูกบาศกเ์มตร หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่เพื่อรักษาระดบั
น ้ าให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าทั้งปี NN2 จึงประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าลดลงตามหลกัการบริหาร
จดัการน ้ าอยา่งระมดัระวงั ประกอบกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 ส่งผลให้
รายไดส่้วนท่ีเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ มีมูลค่าลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 BIC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 563.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 106.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก               
(1) ปริมาณการขายไฟฟ้าในไตรมาส 1 ปี 2561 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชยข์อง BIC2 เม่ือปลายเดือนมิถุนายน 2560 และ (2) ราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียในไตรมาส 1 
ปี 2561 ปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment 
ซ่ึงแปรผนัตามราคาก๊าซธรรมชาติปรับตวัสูงข้ึน 

 BKC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลง 3.0 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8.0 เน่ืองจากความเขม้แสงเฉล่ียในช่วง
ไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง 

3.1.2 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า งวดส้ินปี 2560 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน ้า 
(ล้านหน่วย)/(ตัน) เปลีย่นแปลง 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง 

2559 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 2559 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า         

 NN2 2,108.9 1,857.3 (251.6) (11.9) 3,814.9 3,318.3 (496.6) (13.0) 

 BIC 752.7 1,117.2 364.5 48.4 2,232.1 3,251.2 1,019.1 45.7 

 BKC 13.4 12.7 (0.7) (5.2) 147.8 139.8 (8.0) (5.4) 

รวม 2,875.0 2,987.2 112.2 3.9 6,194.8 6,709.3 514.5 8.3 

รายไดจ้ากการขายไอน ้า         
 BIC 97,503.4 104,644.8 7,141.4 7.3 61.2 64.3 3.1 5.1 
รวม 6,256.1 6,773.7 517.6 8.3 

 

ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า (รวมเงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า) จ านวน 
6,773.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 517.6 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.3 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 NN2: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลง 496.6 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13.0 เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้สู่ 
อ่างเก็บน ้ าของโครงการน ้ างึม 2 โดยรวมในปี 2560 มีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน NN2 จึงประกาศ 
ความพร้อมจ่ายไฟฟ้าลดลงตามหลกัการบริหารจดัการน ้ าอยา่งระมดัระวงั เพ่ือรักษาระดบัน ้ าให้มีปริมาณเพียงพอ
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ต่อการผลิตไฟฟ้าตลอดทั้งปี 2560 ประกอบกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนในช่วงปี 2560 ส่งผลให้
รายไดส่้วนท่ีเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ มีมูลค่าลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

ปริมาณน ้าไหลเข้าและระดับน ้าในอ่างเกบ็น ้าของโครงการน ้างมึ 2 

 
 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2 
หน่วย : ล้ำนหน่วย 

ประเภทไฟฟ้า 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2559 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

PE(1) 2,031.5 1,829.1 (202.4) (10.0) 
การใช ้PE Account(2) - - - - 

ปริมาณการขาย PE 2,031.5 1,829.1 (202.4) (10.0) 

SE(3) 70.6 24.6 (46.0) (65.2) 
การใช ้SE Account(4) - - - - 

ปริมาณการขาย SE 70.6 24.6 (46.0) (65.2) 

ปริมาณการขาย EE(5) - - - - 

ปริมาณการขาย TE(6) 6.8 3.7 (3.1) (45.6) 

รวม 2,108.9 1,857.3 (251.6) (11.9) 
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ปริมาณน ้าไหลเขา้ปี 2559 ปริมาณน ้าไหลเขา้ปี 2560 ระดบัน ้าปี 2559 ระดบัน ้าปี 2560 

 
ปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ ารวม (ลา้นลูกบาศกเ์มตร) 
ระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ า ณ ส้ินปี (เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง) 

ปี 2560 
5,104.3 

364.1 

ปี 2559 
5,360.5 

371.1 

เพิม่/(ลด) 
(256.2) 

(7.0) 

ร้อยละ 
(4.8) 
(1.9) 
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(1) พลังงำนไฟฟ้ำหลัก (Primary Energy หรือ PE) คือ ไฟฟ้ำท่ีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำได้ก ำหนดเป้ำหมำยรับซ้ือปีละ 2,218 ล้ำนหน่วย (Annual 
Supply Target) โดยแต่ละวันสำมำรถผลิตได้ไม่เกิน 16 ช่ัวโมง ท้ังนี ้กำรท่ี NN2 ผลิต PE ได้ต ำ่กว่ำเป้ำหมำยไม่ถือว่ำ NN2 ปฎิบัติผิดเง่ือนไข
ของสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

(2) บัญชีส ำรองไฟฟ้ำหลัก (PE Account) คือ บัญชีท่ีใช้บันทึกปริมำณไฟฟ้ำหลักท่ีสำมำรถผลิตได้เกินปริมำณไฟฟ้ำหลักเป้ำหมำย เพ่ือน ำไป 
เบิกใช้ในปีท่ีมีปริมำณน ำ้น้อยจนไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

(3) พลังงำนไฟฟ้ำรอง (Secondary Energy หรือ SE) คือ ไฟฟ้ำท่ีผลิตและจ ำหน่ำยได้เฉพำะในเดือนสิงหำคม กันยำยน และตุลำคมของทุกปี  
โดยสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำก ำหนดเป้ำหมำยรับซ้ือปีละ 92 ล้ำนหน่วย (Annual Supply Target) ท้ังนี ้กำรท่ี NN2 ผลิต SE ได้ต ำ่กว่ำเป้ำหมำย 
ไม่ถือว่ำ NN2 ปฎิบัติผิดเง่ือนไขของสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

(4) บัญชีส ำรองไฟฟ้ำรอง (SE Account) คือ บัญชีท่ีใช้บันทึกปริมำณไฟฟ้ำรองท่ีสำมำรถผลิตได้เกินปริมำณไฟฟ้ำรองเป้ำหมำย เพ่ือน ำไปเบิกใช้
ในปีท่ีมีปริมำณน ำ้น้อยจนไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

(5) พลังงำนไฟฟ้ำส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE) คือ ไฟฟ้ำส่วนเกินท่ีเกิดขึน้เม่ือปริมำณน ำ้มีมำกกว่ำคำดกำรณ์ท ำให้สำมำรถผลิตไฟฟ้ำ 
ได้มำกกว่ำจ ำนวน PE และ SE ซ่ึง NN2 ได้แจ้งล่วงหน้ำต่อกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ.) ไว้แล้วในแต่ละเดือน 

(6) พลงังำนไฟฟ้ำระหว่ำงกำรทดสอบ (Test Energy หรือ TE) คือ ไฟฟ้ำท่ีจ ำหน่ำยในช่วงทดสอบโรงไฟฟ้ำ 
 

 BIC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 1,019.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.7 ขณะท่ีรายไดจ้ากการขายไอน ้ า
เพ่ิมข้ึน 3.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ปริมาณการขายไฟฟ้าในช่วงไตรมาส 3 
และไตรมาส 4 ปี 2560 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก BIC2 ท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
29 มิถุนายน 2560 และทยอยเพ่ิมก าลงัการผลิตไฟฟ้าเต็มศกัยภาพมากข้ึนตามล าดบั และ (2) ปริมาณการขาย 
ไอน ้าในปี 2560 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ตามความตอ้งการของลูกคา้อุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ BIC 
หน่วย : ล้ำนหน่วย 

ผู้ซื้อไฟฟ้า 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2559 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 616.6 959.1 342.5 55.5 
ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 136.1 158.1 22.0 16.2 
รวม 752.7 1,117.2 364.5 48.4 

 

 BKC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลง 8.0 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.4 เน่ืองจากความเขม้แสงเฉล่ียโดยรวม
ของปี 2560 ลดลงจากปีก่อน ประกอบกบัมีการซ่อมบ ารุงแผงโซล่าร์เซลลแ์ละปรับปรุงระบบสายไฟในช่วงไตร
มาส 3 ปี 2560 เพื่อพฒันาประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟ้าในระยะยาว ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในปี 
2560 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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3.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
หน่วย: ล้ำนบำท 

รายการ 
รายปี เปลีย่นแปลง ไตรมาส 1 เปลีย่นแปลง 

2559 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 2560 2561 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ า 3,553.4 4,219.0 665.6 18.7 813.0 1,253.4 440.4 54.2 
ค่ำเช้ือเพลิง 1,462.0 2,089.6 627.6 42.9 341.8 694.7 352.9 103.2 
ค่ำเส่ือมรำคำ 1,323.6 1,421.5 97.9 7.4 326.3 375.3 48.9 15.0 
ค่ำด ำเนินกำรและซ่อมบ ำรุง 518.7 461.9 (56.8) (11.0) 94.5 125.5 30.9 32.7 
ค่ำสัมปทำน 130.3 113.3 (17.0) (13.0) 25.7 20.5 (5.2) (20.3) 
อ่ืนๆ 118.9 132.8 13.9 11.7 24.6 37.4 12.9 52.5 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521.3 521.3 - - 130.3 130.3 - - 
ตน้ทุนบริหารโครงการ 57.0 69.5 12.5 21.9 15.1 20.9 5.8 38.4 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 809.5 414.2 (395.3) (48.8) 104.0 109.1 5.1 4.9 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4,941.2 5,224.0 282.8 5.7 1,062.3 1,513.8 451.5 42.5 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรวมจ านวน 1,513.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 451.5 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้าเพ่ิมข้ึน 440.4 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.2 โดยส่วนใหญ่มาจาก (1) ค่าเช้ือเพลิง
ของ BIC ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยข์อง BIC2 ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2560 ประกอบ
กบัราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียในไตรมาส 1 ปี 2561 ปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (2) ค่าเส่ือม
ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเร่ิมรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ BIC2 ภายหลงัจากเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์(3) ค่าด าเนินการ
และซ่อมบ ารุงของ BIC2 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์และ (4) ค่าสัมปทานของ NN2 ท่ีลดลงตาม
รายไดข้ายไฟฟ้าของ NN2 

 ตน้ทุนบริหารโครงการเพ่ิมข้ึน 5.8 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.4 สอดคลอ้งกบัรายไดค่้าบริหารโครงการท่ี
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารจดัการโครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 5.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 ส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานท่ี
เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

 

ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจ านวน 5,224.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 282.8 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.7 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้าเพ่ิมข้ึน 665.6 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.7 โดยส่วนใหญ่มาจาก (1) ค่าเช้ือเพลิง
ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์อง BIC2 ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2560 (2) ค่าเส่ือมราคา 
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเร่ิมรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ BIC2 ภายหลงัจากเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์(3) ค่าด าเนินการและ
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ซ่อมบ ารุงของ NN2 ท่ีลดลงจากค่างานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีลดลงและจากการบริหารจดัการค่าด าเนินการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ (4) ค่าสมัปทานของ NN2 ท่ีลดลงตามรายไดข้ายไฟฟ้า 

 ตน้ทุนบริหารโครงการเพ่ิมข้ึน 12.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.9 เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างค่าใชจ่้าย 
ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ มากยิ่งข้ึน 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 395.3 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 48.8 ส่วนใหญ่มาจากการตดัจ่ายตน้ทุนโครงการ
ระหว่างก่อสร้างโครงการน ้ าบาก หลงัจากยกเลิกการพฒันาโครงการในปี 2559 ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน 
เพียงคร้ังเดียว 
 

3.3 การรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน XPCL (บริษทัร่วม) จ านวน 8.3 ลา้นบาท ซ่ึงมีผล

ขาดทุนลดลง 1.6 ลา้นบาท หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 16.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีการปรับปรุงการบริหารจดัการ
ค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เม่ือรวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน CRS และ NRS (กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั) จ านวน 
9.6 ลา้นบาท ซ่ึงมีผลก าไรเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จ านวน 0.2 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จึงท าให้   
บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมสุทธิเท่ากบั 1.3 ลา้นบาท 
 ในปี 2560 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน XPCL (บริษทัร่วม) จ านวน 25.9 ลา้นบาท ซ่ึงมีผลขาดทุน
ลดลง 26.4 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 50.5 จากปีก่อน เน่ืองจากมีการปรับปรุงการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเม่ือรวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน CRS และ NRS (กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั) จ านวน 31.1  
ลา้นบาท ซ่ึงมีผลก าไรเพ่ิมข้ึน 3.7 ลา้นบาท หรือก าไรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5 จากปีก่อน เน่ืองจากมีการปรับปรุงการบริหารจดัการ
ค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงท าให้บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม
สุทธิเท่ากบั 5.2 ลา้นบาท 

3.4 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 45.6 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 

21.6 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 32.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสดของเงินกูส้กลุดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีลดลงจากการแขง็ค่าข้ึนของเงินบาทเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 

ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 119.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 74.7 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 167.5 จากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนจากปีก่อนเม่ือเทียบกับ 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้บริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการแปลงมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

3.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายทางการเงินจ านวน 278.8 ลา้นบาท ลดลง 33.3 ลา้นบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 10.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจาก NN2 รีไฟแนนซ์เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินโดยการออกหุ้นกู้
จ  านวน 6,000.0 ลา้นบาทในเดือนตุลาคม 2560 ส่งผลให้ดอกเบ้ียจ่ายลดลง 

ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 1,267.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 127.3 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.2 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเร่ิมรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูร้ะยะยาวของ BIC2 หลงัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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ดอกเบ้ียจ่ายของหุ้นกูข้องบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนตามจ านวนงวดการจ่ายดอกเบ้ียท่ีมากกว่าปีก่อน เน่ืองจากการออกและเสนอขาย
เกิดข้ึนเม่ือกลางปี 2559 และการตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการรีไฟแนนซ์ของ NN2 เป็นหลกั 
 

3.6 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้  านวน 0.03 ลา้นบาท โดยเป็นค่าใชจ่้ายภาษีของ 

BKC 
ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้  านวน 16.3 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายภาษีของ SEAN 

จ านวน 16.2 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายภาษีของ BKC จ านวน 0.1 ลา้นบาท 
 

4. การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
4.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 60,009.6 ลา้นบาท ลดลง 452.0 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 0.7 จากส้ินปี 2560 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงหลกัดงัน้ี 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 56.4 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.6 จากการทยอยช าระเงินเพ่ิมทุน
ให้กบั XPCL 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น ลดลง 172.4 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 49.1 ส่วนใหญ่มาจากการน า
เงินไปช าระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงินของ NN2 

 เงินลงทุนชัว่คราว ลดลง 284.4 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 12.5 เน่ืองจากบริษทัฯ ขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวม เพ่ือทยอยน าเงินไปช าระเพ่ิมทุนใน XPCL 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน 35.6 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1 ส่วนใหญ่มาจากรายไดค่้าไฟคา้งรับ
ของ BIC 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (XPCL) เพ่ิมข้ึน 351.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5 จากการทยอยช าระเงินเพ่ิมทุน
ให้กบั XPCL 

 ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เพ่ิมข้ึน 103.3 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2 ส่วนใหญ่มาจากตน้ทุน
โครงการระหวา่งก่อสร้างของโครงการปรับปรุงระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง. 

 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทาน และท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการทยอยรับรู้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 60,461.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,156.3 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัจาก 

 เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 1,928.8 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 46.0 เน่ืองจากบริษทัฯ ขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม เพื่อทยอยน าเงินไปช าระเพ่ิมทุนใน XPCL และ BIC 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 442.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.5 ส่วนใหญ่มาจากรายไดค่้าไฟคา้งรับ
ของ BIC 
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 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (XPCL) เพ่ิมข้ึน 1,736.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.5 จากการทยอยช าระเงินเพ่ิม
ทุนให้กบั XPCL 

 ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างลดลง 2,280.2 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 48.1 จากการปรับการรับรู้โครงการ
ก่อสร้าง BIC2 ท่ีแล้วเสร็จไปเป็นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ซ่ึงลดลงมากกว่าการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุน
โครงการระหวา่งก่อสร้างของโครงการปรับปรุงระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 4,496.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 83.7 ส่วนใหญ่มาจากการปรับการรับรู้
โครงการก่อสร้าง BIC2 ท่ีแลว้เสร็จมาจากรายการตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

 

4.2 หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม 29,199.0 ลา้นบาท ลดลง 604.1 ลา้นบาท หรือลดลงร้อย

ละ 2.0 จากส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจาก 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ลดลง 124.0 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.6 ส่วนใหญ่มาจากค่าเช้ือเพลิงคา้งจ่าย

โดยรวมของ BIC ท่ีลดลง 
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลง 3,495.0 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 18.9 ส่วนใหญ่มาจาก NN2 ช าระ

คืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินตามรอบระยะเวลาปกติ และการรีไฟแนนซ์เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินโดยการออกหุ้น
กูจ้  านวน 3,000.0 ลา้นบาท ในเดือนมีนาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวม 29,803.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,003.9 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัจาก 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 552.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 107.8 ส่วนใหญ่มาจากค่าเช้ือเพลิงคา้งจ่าย
โดยรวมของ BIC 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 5,551.7 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 23.1 ส่วนใหญ่มาจาก NN2 น าเงิน
จากการออกและเสนอขายหุ้นกูช้  าระคืนหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 

 หุ้นกูเ้พ่ิมข้ึน 5,950.5 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 149.0 จากการออกและเสนอขายหุ้นกูข้อง NN2 จ  านวน 
6,000.0 ลา้นบาท 

 

4.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 30,810.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 152.1 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 จากส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจาก 
 ก าไรสะสม เพ่ิมข้ึน 12.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 จากการรับรู้ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 
 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น เพ่ิมข้ึน 154.0 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 190.5 ส่วนใหญ่มาจากการ

เพ่ิมข้ึนของผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด จากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแขง็
ค่าข้ึนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 เม่ือเทียบกบัช่วงส้ินปี 2560 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

 
 

หนา้ 11 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 30,658.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 152.4 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัจาก 

 การลดลงของผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจากการทยอยรับรู้ผลขาดทุน
บางส่วนตามการช าระเงินกูส้กลุเงินสหรัฐในไตรมาส 1 และไตรมาส 3 ปี 2560 ของ NN2  

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทแขง็ค่าข้ึนในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 

5. การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 2,141.1 ลา้นบาท ลดลง 

56.4 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.6 จากส้ินปี 2560 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 447.8 ลา้นบาท และมีกระแสเงิน

สดสุทธิใชไ้ป แบ่งเป็น (1) กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 57.7 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการช าระเงิน
เพ่ิมทุนให้กบั XPCL และการจ่ายค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง และ          
(2) กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 443.6 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการช าระคืนเงินกูจ้ากสถาบนั
การเงินและการจ่ายค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 2,197.5 ล้านบาท 
ลดลง 82.1 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.6 จากส้ินปี 2559 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 3,378.6 ลา้นบาท และมีกระแส 
เงินสดสุทธิใช้ไป แบ่งเป็น (1) กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 2,764.1 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก 
การช าระเงินเพ่ิมทุนให้กบั XPCL และการจ่ายค่าก่อสร้างโครงการ BIC2 และค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงระดบัแรงดนัไฟฟ้า
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง และ (2) กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 685.4 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 2560 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และการจ่ายค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัฯ 
 

6. อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

ความสามารถในการท าก าไร 
รายปี 

เปลีย่นแปลง 
งวด 3 เดือน 

เปลีย่นแปลง 
2559 2560 2560 2561 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 35.0 30.6 (4.4) 29.5 23.2 (6.3) 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (%) 

50.5 51.2 0.7 50.7 42.8 (7.9) 

อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)* 0.9 2.3 1.4 (3.2) 0.7 3.9 
ก าไรต่อหุน้ (บาท)* 0.007 0.022 0.015 (0.006) 0.002 0.008 
ความสามารถในการช าระหนี้ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 เปลีย่นแปลง 31 ธ.ค. 60 31 มี.ค. 61 เปลีย่นแปลง 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
(เท่า) 

0.94 0.97 0.03 0.97 0.95 (0.02) 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า) 0.67 0.74 0.07 0.74 0.73 (0.01) 
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* คิดจำกก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 23.2 ลดลงร้อยละ 6.3 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน และมีอตัราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายร้อยละ 42.8 ลดลงร้อยละ 7.9 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์อง BIC2 ซ่ึงมี
ก าไรขั้นตน้และก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต ่ากว่า NN2 และ BKC จากการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.7 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมีก าไรต่อหุ้น 
0.002 บาท เพ่ิมข้ึน 0.008 บาทต่อหุ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากก าไรจาก BIC ท่ีเพ่ิมข้ึนและค่าใชจ่้ายทางการ
เงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีลดลง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 0.95 เท่า ลดลง
เลก็นอ้ย คิดเป็น 0.02 เท่าจากส้ินปี 2560 และมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 0.73 เท่า ลดลง
เล็กน้อย คิดเป็น 0.01 เท่าจากส้ินปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการช าระคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัมีอตัราส่วนสภาพ
คล่อง 2.21 เท่า ลดลงเล็กน้อย คิดเป็น 0.15 เท่าจากส้ินปี 2560 เน่ืองจากการช าระเงินเพ่ิมทุนให้กบั XPCL ทั้งน้ี ในภาพรวม    
บริษทัฯ ยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีและมีความเพียงพอของสภาพคล่องในเกณฑท่ี์ดี 

 
ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 30.6 ลดลงร้อยละ 4.4 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจาก 

การเพ่ิมข้ึนของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายจากการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์อง BIC2 ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้ต ่ากว่า NN2 และ BKC จาก 
การใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายร้อยละ 51.2 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 2.3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4 จากปีก่อน และมีก าไร 
ต่อหุ้น 0.022 บาท เพ่ิมข้ึน 0.015 บาทต่อหุ้นจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัของการเพ่ิมข้ึนมาจากการตดัจ่ายตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างโครงการน ้ าบาก ท่ีท าให้อตัราส่วนก าไรของปี 2559 ต ่ากวา่ปี 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 0.97 เท่า เพ่ิมข้ึน 
0.03 เท่าจากส้ินปี 2559 มีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 0.74 เท่า เพ่ิมข้ึน 0.07 เท่า 
จากส้ินปี 2559 ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้ืมของโครงการปรับปรุงระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและ
โครงการ BIC2 ท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2560 และมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 2.36 เท่า ลดลง 2.79 เท่าจากส้ินปี 2559 สาเหตุหลกัมาจาก 
การช าระเงินเพ่ิมทุนให้กบั XPCL และ BIC2 และเจา้หน้ีค่าเช้ือเพลิงคา้งจ่ายโดยรวมของ BIC ท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัจากการเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยข์อง BIC2 ทั้งน้ีในภาพรวม บริษทัฯ ยงัคงมีความสามารถท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดของหุ้นกูข้องบริษทัฯ  
ท่ีจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมให้ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
ของไตรมาสท่ีสองและ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของแต่ละปี และมีความเพียงพอของสภาพคล่องในเกณฑท่ี์ดี 
 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 เปลีย่นแปลง 31 ธ.ค. 60 31 มี.ค. 61 เปลีย่นแปลง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.15 2.36 (2.79) 2.36 2.21 (0.15) 
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ส่วนที ่3 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ CK Power Public Company Limited  
มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 เวบ็ไซต ์คือ http://www.ckpower.co.th/ มีความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุ้นกูจ้  านวน 
2 (สอง) ชุด ซ่ึงมีมูลค่ารวม 6,500,000,000 (หกพนัห้าร้อยลา้น) บาท ออกและเสนอขายเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนัเท่านั้น 
โดยหุน้กูท่ี้เสนอขายดงักล่าวมีลกัษณะส าคญัตามท่ีระบุไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. รายละเอยีดของหุ้นกู้ทีเ่สนอขายและสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดสิทธิ 

ค าและขอ้ความท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 3 น้ีใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบัท่ีไดใ้ห้ค  านิยามหรือค าจ ากดัความไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ
และหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูส้ าหรับหุ้นกูท่ี้เสนอขายในคร้ังน้ีตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 ("ข้อก าหนดสิทธิ") 
เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในส่วนน้ี 

1.1 รายละเอยีดของหุ้นกู้แต่ละชุดทีเ่สนอขาย 

หุ้นกู้ชุดที ่1: "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2561 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" 

ผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ : หุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 1 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ("หุ้นกู้ชุดที ่1") 

ประเภทของหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ านวนและมูลค่าของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : จ านวนเสนอขาย 4,000,000 (ส่ีลา้น)  หน่วย คิดเป็นมูลค่า 4,000,000,000  
(ส่ีพนัลา้น) บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

อายหุุน้กู ้ : 3 (สาม) ปี 

วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : วนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กู ้ : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.56 (สองจุดหา้หก) ต่อปี 
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การไถ่ถอนหุน้กูก่้อน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

: ผูอ้อกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 1 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 
เวน้แต่การซ้ือคืนหุ้นกูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มี
สิทธิเรียกร้องให้ผูอ้อกหุ้นกูท้  าการไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 ก่อนวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

หุ้นกู้ชุดที ่2: "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2561 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 
ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มสิีทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน"  

ผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ : หุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน 
("หุ้นกู้ชุดที ่2") 

ประเภทของหุน้กู ้ : หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน 

จ านวนและมูลค่าของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : จ านวนเสนอขาย 2,500,000 (สองล้านห้าแสน ) หน่วย คิดเป็นมูลค่า 
2,500,000,000 (สองพนัหา้ร้อยลา้น) บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

อายหุุน้กู ้ : 10 (สิบ) ปี 

วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : วนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2571 

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กู ้ : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.06 (ส่ีจุดศูนยห์ก) ต่อปี 

การไถ่ถอนหุน้กูก่้อน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

: ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิท่ีจะท าการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 2ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ณ 
วนัครบรอบ 5 (ห้า) ปีนับแต่วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ 
ภายหลงัจากนั้น ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ 9.4 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผูอ้อกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 2 
ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ทั้งน้ี ค  าวา่ "หุน้กู"้ ตามท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 3 น้ีใหห้มายถึง "หุน้กูชุ้ดท่ี 1" และ "หุน้กูชุ้ดท่ี 2" (ตามแต่กรณี) 
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1.2 รายละเอยีดอืน่ ๆ เกีย่วกบัหุ้นกู้ทุกชุด 

การช าระคืนเงินตน้ : ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระคืนเงินตน้หุ้นกูท้ั้ งจ านวน ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้
เวน้แต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกูท้ั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูส้ าหรับ
หุน้กูชุ้ดท่ี 2 แลว้ 

การช าระดอกเบ้ีย : ผูอ้อกหุ้นกู้จะช าระดอกเบ้ียในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 
โดยช าระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวนัครบก าหนดช าระดอกเบ้ีย 

วิธีการช าระเงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือเงิน
จ านวนอ่ืนใด (ถา้มี) 

: 1. กรณีทัว่ไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระเงินตน้ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอ่ืนใด (ถา้มี) 
ตามหุ้นกู้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้โดยน าเงินเขา้บญัชีเพ่ือการช าระเงินของหุ้นกู้
และมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกูจ้ดัท าเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามของผูถื้อหุน้กูล้งวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระเงิน โดยจดัส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึง 
ผูถื้อหุ้นกูใ้นต่างประเทศ) ก่อนวนัช าระเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นกูต้ามช่ือและท่ี
อยู่ ซ่ึ งปรากฏในสมุดทะเ บียนผู ้ถือ หุ้นกู้  ห รือโดยมอบหมายให ้
นายทะเบียนหุ้นกูโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงเปิด
ไวก้บัธนาคารพาณิชยท่ี์มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุ้นกู้
ได้แจ้งไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้หรือท่ีผู ้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให ้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัท าการ 
ก่อนวนัถึงก าหนดช าระ โดยนายทะเบียนหุ้นกูจ้ะโอนเงินให้ในวนัท าการ
ท่ีจะตอ้งช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิ ทั้ งน้ี ในการช าระดอกเบ้ียงวด
สุดทา้ย ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตอ้งน าใบหุ้นกูม้าเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู ้ณ 
ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อกหุ้นกู้
และนายทะเบียนหุ้นกูส้ามารถใชดุ้ลยพินิจเรียกให้ผูถื้อหุ้นกูร้ายใด ๆ น า
ใบหุน้กูม้าเวนคืนได ้

2. กรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระเงินตน้
ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอ่ืนใด (ถา้มี) ตามหุ้นกูผ้่านนายทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่
บุคคลท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายงัผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ  
นายทะเบียนหุ้นกู ้ว่าเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้  านวนต่าง ๆ ท่ีลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยการมอบหมายให้
นายทะเบียนหุ้นกูจ้ดัท าเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถื้อหุ้นกู ้
ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระเงิน โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
หรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ) 
ก่อนวันช าระเ งินให้แก่ผู ้ถือหุ้นกู้ตามช่ือและท่ีอยู่ ท่ีได้รับแจ้งจาก 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือใหน้ายทะเบียนหุน้กูโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
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ธนาคารของผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยท่ี์มีสาขาในประเทศไทย 
ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูห้รือท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ด้
แจง้เป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกูท้ราบล่วงหน้าแลว้ไม่น้อยกว่า 14 
(สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกูจ้ะโอนเงินให้
ในวนัท าการท่ีจะตอ้งช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ ทั้งน้ี ในการช าระดอกเบ้ีย
งวดสุดท้าย ผูถื้อหุ้นกู้ไม่ตอ้งน าใบหุ้นกูห้รือใบรับเพ่ือใช้แทนใบหุ้นกู ้
มาเวนคืนใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กู ้

การไถ่ถอนหุน้กู ้ : ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท าการไถ่ถอนหุน้กูซ่ึ้งยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนในวนัครบก าหนดไถ่ถอน
หุ้นกู ้โดยการช าระเงินตน้ตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกู ้เวน้แต่จะมีการซ้ือคืน
หุ้นกูท้ั้ งหมดตามขอ้ 9.2 ของขอ้ก าหนดสิทธิ หรือมีการไถ่ถอนหุ้นกูท้ั้ งหมด
ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ชุดท่ี 2 แลว้ ตามข้อ 9.4 ของ
ขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 

การช าระเงินในวนัท าการ : หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู ้(ไม่วา่จะเป็นเงินตน้หรือดอกเบ้ียหรือ
เงินจ านวนอ่ืนใด) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนวนัช าระเงินไป
เป็นวนัท าการถดัไป โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่จ าตอ้งจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิมใด ๆ 
ส าหรับการเล่ือนวนัช าระเงินตามขอ้ 8.3 ของขอ้ก าหนดสิทธิ เวน้แต่ในกรณี
ดอกเบ้ียงวดสุดท้าย ซ่ึงจะต้องน าจ านวนวนัทั้ งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง  
(แต่ไม่รวม) วนัช าระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมารวมค านวณดอกเบ้ียดว้ย 

การซ้ือคืนหุน้กู ้ : 1. ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิซ้ือคืนหุ้นกูจ้ากตลาดรองหรือแหล่งอ่ืน ๆ ไดไ้ม่ว่าใน
เวลาใด ๆ ท่ีราคาใด ๆ ก็ได ้แต่หากผูอ้อกหุ้นกูท้  าค  าเสนอซ้ือคืนหุ้นกูเ้ป็น
การทัว่ไป ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งท าค าเสนอซ้ือคืนหุ้นกูต้่อผูถื้อหุ้นกูทุ้กราย 
และจะตอ้งท าการซ้ือคืนหุ้นกู้จากผูถื้อหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะขายคืนหุ้นกู ้
ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัตามสดัส่วนท่ีเสนอขาย 

2. เม่ือผูอ้อกหุ้นกูท้  าการซ้ือคืนหุ้นกูแ้ลว้จะมีผลท าให้หน้ีตามหุ้นกูด้งักล่าว
ระงับลงเน่ืองจากหน้ีเกล่ือนกลืนกันตามกฎหมาย และผูอ้อกหุ้นกูจ้ะน า 
หุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกู้จะตอ้งแจ้งให ้
นายทะเบียนหุน้กูท้ราบเพ่ือยกเลิกหุน้กูท่ี้ซ้ือคืนมาดงักล่าว รวมทั้งแจง้เร่ือง
การซ้ือคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองท่ีมีการซ้ือขายหุ้นกู้และส านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบโดยไม่ชกัชา้ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นไปตามประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถานะของหุน้กู ้ : หุ้นกูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุ้นกู้ซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย 
และผูถื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช าระหน้ีไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับช าระหน้ีของ
เจา้หน้ีสามญัท่ีไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต
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ของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุม้ครองใหไ้ดรั้บช าระหน้ีก่อน 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผูท่ี้ได้รับแต่งตั้ งโดยชอบให้ท า
หนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 

การซ้ือขายหุน้กูก่้อน 
ครบก าหนดอายขุองหุน้กู ้

: ผูล้งทุนสามารถซ้ือขายหุ้นกูไ้ดท่ี้ผูค้า้ตราสารหน้ีท่ีมีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นั
เป็นตราสารแห่งหน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย ์

การข้ึนทะเบียนหุน้กู ้  ผู ้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ไปข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(ThaiBMA) ภายในวนัออกหุน้กู ้เพ่ือประโยชน์ในการอา้งอิงราคา 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : ผู ้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้จากสถาบัน 
จัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอาย ุ
ของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอนัดับท่ีบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากัด เผยแพร่เม่ือวนัท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หุ้นกู้ไดรั้บการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ "A-" 
แนวโนม้ "คงท่ี" อยา่งไรก็ตาม การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีมิไดเ้ป็นการให้
ค  าแนะน าให้ซ้ือ ขาย หรือถือครองหุ้นกูท่ี้เสนอขายแต่อย่างใด และการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออาจมีการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงไดต้ลอดอายขุองหุน้กู ้

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน : ผูอ้อกหุ้นกูมี้วตัถุประสงคท่ี์จะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีเพ่ือ
ใชส้ าหรับการช าระคืนหน้ีเดิม และ/หรือ เป็นเงินลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุน
หมุนเวยีน 

1.3 สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดสิทธิ 

หนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้ : ผูอ้อกหุน้กูมี้หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตลอดอายขุองหุน้กู ้ดงัน้ี 

1. ผูอ้อกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการประกอบธุรกิจให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งต่าง ๆ ท่ีออกตามกฎหมาย และจะปฏิบติั
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ของขอ้ก าหนดสิทธิอย่างเคร่งครัด 
ตลอดอายขุองหุน้กูห้รือจนกวา่จะไดมี้การไถ่ถอนหุน้กูท้ั้งจ านวนแลว้ 

2. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงิน
รวมของผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่เกินกวา่ 3 (สาม) ต่อ 1 (หน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชี
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ของไตรมาสท่ีสองและ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของแต่ละปี 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณอตัราส่วนขา้งตน้ 

"หน้ีสิน" หมายถึง หน้ีสินในงบการเงินรวมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย
หรือตกอยู่ภายใตส่้วนลด รวมถึงภาระค ้ าประกัน
และการอาวลัท่ีมีภาระดอกเบ้ียหรือตกอยู่ภายใต้
ส่วนลด หักดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น เงินลงทุน
ชัว่คราว เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 
ทั้ งน้ี  หน้ีสินไม่รวมถึงเงินมัดจ าจากลูกค้าตาม 
งบการเงินรวม หนังสือค ้ าประกันธนาคาร ภาระ
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน และภาระค ้ าประกันท่ี 
ผูอ้อกหุ้นกู้มีอยู่ต่อบุคคลภายนอก เพ่ือค ้ าประกัน 
(ก) หน้ีสินของบริษทัยอ่ย ซ่ึงหน้ีสินของบริษทัยอ่ย
ดังกล่าวได้แสดงไวใ้นงบการเงินรวมแล้ว และ  
(ข) หน้ีสินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนของบริษทัยอ่ย 

"ส่วนของผูถื้อหุน้" หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุ้นกู้ ตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเ งินรวมของ 
ผู ้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการจดัท างบ
การเงินรวมท่ีไดมี้การตรวจสอบ หรือสอบทานโดย
ผู ้สอบบัญชี  และผู ้ออกหุ้ นกู้ ได้จัด ส่ งให้ แ ก่ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

3. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด าเนินการให้มีการจดัส่งรายงานเก่ียวกบัอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 6.2 ของขอ้ก าหนดสิทธิท่ีไดรั้บการตรวจทาน
โดยผู ้สอบบัญชีของผู ้ออกหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ภายใน 15  
(สิบหา้) วนั นบัแต่วนัท่ีส่งงบการเงินดงักล่าวใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี เพ่ือให้นายทะเบียนหุ้นกู้เก็บ
รักษาไวส้ าหรับใหผู้ถื้อหุน้กูส้ามารถตรวจสอบดูได ้

4. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ช าระ
เงินตน้ และ/หรือ ดอกเบ้ียหุน้กู ้หรือผิดนดัช าระหน้ีใด ๆ ตามหุน้กูน้ี้ และ
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การผิดนดัหรือผิดเง่ือนไขดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ทั้งน้ี เวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุญาตจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูก่้อน 

5. ผูอ้อกหุ้นกู้จะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้
เวน้แต่การกระท าดังกล่าวขา้งตน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของผูอ้อกหุ้นกูใ้นการช าระหน้ีหุ้นกูท่ี้มี
ต่อผูถื้อหุ้นกู้ หรือเป็นการกระท าอันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุน้กู ้

6. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะน าหุน้กูไ้ปขอข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือ
ศูนยซ้ื์อขายอ่ืนใดท่ีผูอ้อกหุน้กูเ้ห็นวา่มีสถานะเท่าเทียมกนัตลอดอายหุุน้กู ้

7. หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตามท่ีก าหนดในขอ้ 10.1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ) 
หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด (หมายถึงเหตุการณ์ท่ีจะ
กลายเป็นเหตุผิดนดั หากผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถแกไ้ขเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว)้ หรือผูอ้อกหุ้นกู้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยใน
ศาลหรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามสัญญาใด ๆ ในกรณี
พิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของผูอ้อกหุ้นกูใ้นการช าระ
หน้ีหุน้กูท่ี้มีต่อผูถื้อหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้กูท้ราบโดยไม่
ชกัชา้นบัแต่วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดท้ราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าวรวมทั้งแจง้ถึง
การกระท าใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้ าเนินการ 

8. เม่ือผูถื้อหุ้นกูไ้ม่วา่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 
(ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนทั้ งหมดหมดร้องขอเม่ือมีเหตุผล 
อนัสมควรผูอ้อกหุ้นกู้จะตอ้งส่งมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดยกรรมการ 
ผูมี้อ านาจของผูอ้อกหุ้นกู ้(หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ 
ผูมี้อ านาจ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ว่า จากขอ้มูลท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้รับทราบใน
ขณะนั้ น ผู ้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ท่ีอาจ
กลายเป็นเหตุผิดนดัเกิดข้ึนและไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการท่ี 
ผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นจ าเลยหรือผูถู้กกล่าวหา (ยกเวน้กรณีท่ีไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นกู้
ทราบแลว้ (ถา้มี)) 

9. หากมีกรณีท่ีจะต้องเปล่ียนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ ผูอ้อกหุ้นกู้จะจัดหา
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกูร้ายใหม่โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
สามารถกระท าได้ แต่ทั้ งน้ี ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัท่ี 
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ผูอ้อกหุน้กูท้ราบถึงกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนตวันายทะเบียนหุน้กู ้

10. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูจ้ากสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุ
ของหุน้กู ้

เหตุผิดนดัและผลของเหตุผิดนดั : 1. กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ีถือเป็นเหตุผิดนัดของผู ้ออกหุ้นกู้ตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

(ก) หากผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช าระเงินไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ียหุ้นกูห้รือ
เงินจ านวนอ่ืนใดในวนัถึงก าหนดช าระตามเง่ือนไขในขอ้ก าหนดสิทธิ 
อย่างไรก็ดี กรณีดงักล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ช าระ
เงินตน้หรือดอกเบ้ียดังกล่าว มีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ 
ความผิดพลาดท่ีเก่ียวกับระบบการโอนเงินซ่ึงอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผูอ้อกหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้เงินเพียงพอท่ีจะช าระเงินตน้
หรือดอกเบ้ียเม่ือถึงก าหนดช าระ และผูอ้อกหุ้นกูไ้ดช้ าระเงินตน้หรือ
ดอกเบ้ียดังกล่าวแล้วภายใน 3 (สาม) วนัท าการนับจากวนัครบ
ก าหนดช าระหน้ีนั้น ๆ 

(ข) ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดสิทธิในขอ้อ่ืน ๆ นอกจากการ 
ผดินดัไม่ช าระเงินตามขอ้ 10.1(ก) ของขอ้ก าหนดสิทธิ และเหตุผิดเง่ือนไข
เช่นนั้นยงัคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นับจากวนัท่ีได้มี
การส่งหนังสือแจ้งให้ผูอ้อกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดงักล่าวไปยงัส านกังานใหญ่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ลว้ โดยผูถื้อหุ้นกูไ้ม่วา่
รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหา้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด 

(ค) ผูอ้อกหุน้กูเ้ลิกกิจการหรือหยดุประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
ท่ีส าคญั อนัอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ความสามารถของผูอ้อกหุน้กูใ้นการช าระหน้ีหุน้กูท่ี้มีต่อผูถื้อหุน้กู ้

(ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุ้นกูมี้มติให้ขายหรือโอนกิจการทั้งหมด
หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือใหค้วบบริษทักบับุคคลอ่ืน 
(ยกเวน้การด าเนินธุรกิจปกติของผูอ้อกหุ้นกู)้ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้
เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของ 
ผูอ้อกหุน้กูใ้นการช าระหน้ีหุน้กูท่ี้มีต่อผูถื้อหุน้กู ้

(จ) ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัย่อย ผิดนัดช าระหน้ีเป็นความผิดท่ีเกิด
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จากผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยของผูอ้อกหุ้นกู ้(ไม่ว่ารายเดียว
หรือหลายรายรวมกัน) ณ ขณะใดขณะหน่ึง ซ่ึงมีจ านวนเกินกว่า 
500,000,000 (ห้าร้อยลา้น) บาท หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอ่ืน ซ่ึง
เทียบเท่าจ านวนเงินดังกล่าว หากการผิดนัดช าระหน้ีดังกล่าวได้
ด าเนินมาต่อเน่ืองจนล่วงเลยก าหนดเวลาท่ีไดผ้่อนผนัให้แก่ผูอ้อกหุ้นกู ้
และ/หรือ บริษทัยอ่ย หรือภายในระยะเวลาท่ีเจา้หน้ีขยายให้ แลว้แต่
กรณี ส าหรับหน้ีนั้น ๆ หรือในกรณีท่ีมีการเรียกให้ช าระคืนหน้ีนั้น
ก่อนครบก าหนด โดยการเร่งรัดการช าระหน้ีก่อนครบก าหนดนั้นเป็น
ผลจากการผิดนัด เวน้แต่การเกิดการผิดนัดนั้ นอยู่ในระหว่างการ
โตแ้ยง้โดยสุจริต และไดมี้การเร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีดงักล่าว
ในศาลท่ีมีเขตอ านาจ (ในกรณีดงักล่าว ให้ถือวา่เหตุดงักล่าวมิไดเ้ป็น
เหตุผิดนัดท่ีเก่ียวขอ้งกับหุ้นกู ้ตราบเท่าท่ีขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวยงัไม่มี
การตดัสินช้ีขาดจนถึงท่ีสุดให้เป็นความผิดของผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย) 

(ฉ) หากผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษทัย่อย ถูกค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือ 
ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง
รวมกนั ณ ขณะใดขณะหน่ึงเกินกวา่ 500,000,000 (ห้าร้อยลา้น) บาท 
หรือเงินสกุลเงินอ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่า เวน้แต่ผูอ้อกหุ้นกู้สามารถ
ช าระหน้ีดงักล่าวไดค้รบทั้งหมด และการช าระหน้ีน้ีไม่มีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของผูอ้อกหุ้นกู้ในการ
ช าระหน้ีหุน้กูท่ี้มีต่อผูถื้อหุน้กู ้

(ช) เม่ือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญาต 
หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
ไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ี บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึง 
ผูอ้อกหุ้นกู้จ  าเป็นตอ้งมีไวห้รือใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของ 
ผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกเช่นว่า
นั้ น  อาจ ก่อให้ เ กิดผลกระทบในทางลบอย่าง มีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถของผูอ้อกหุน้กูใ้นการช าระหน้ีหุน้กูท่ี้มีต่อผูถื้อหุน้กู ้

(ซ) เม่ือผูอ้อกหุ้นกูถู้กด าเนินการโดยทางกฎหมายหรือค าสั่งของรัฐอนั
ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถของผูอ้อกหุ้นกูใ้นการช าระหน้ีหุ้นกูท่ี้มีต่อผูถื้อหุ้นกู้
หรืออ านาจในการด าเนินการหรือประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูต้อ้ง
เปล่ียนแปลงหรือสะดุดลง หรือทรัพยสิ์นหรือรายไดข้องผูอ้อกหุ้นกู้
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ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ตอ้งถูกยึด อายดั เวนคืน หรือตกเป็นของ
รัฐ ซ่ึงมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของ 
ผูอ้อกหุน้กูใ้นการช าระหน้ีหุน้กูท่ี้มีต่อผูถื้อหุน้กู ้

(ฌ) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ย ตกเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั หรือถูก
เจา้พนกังานยดึหรืออายดัทรัพย ์หรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุ
ให้ถูกฟ้องลม้ละลาย หรือยื่นค าร้องให้ตนลม้ละลาย ซ่ึงมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของผูอ้อกหุ้นกู้ในการ
ช าระหน้ีหุ้นกูท่ี้มีต่อผูถื้อหุ้นกู ้หรือไดมี้ค าสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบ
ตามกฎหมายใหเ้ลิกกิจการของผูอ้อกหุน้กู ้

(ญ) มีการเร่ิมกระบวนการหรือขั้นตอนตามกฎหมายเพ่ือฟ้ืนฟกิูจการ หรือ
เม่ือแต่งตั้งเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผน ผูดู้แล
ทรัพยสิ์น หรือเจา้พนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในท านองเดียวกนั เพ่ือดูแล
ผูอ้อกหุ้นกู้ หรือรายได้ หรือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกู ้และการเร่ิม
กระบวนการหรือขั้นตอนตามกฎหมายดงักล่าว มิไดถู้กยกเลิกหรือ
เพิกถอนภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัท่ีมีการเร่ิมกระบวนการ
หรือขั้นตอนนั้น ๆ 

2. เม่ือเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตามขอ้ 10.1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ หาก 

(ก) ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่วา่รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนั
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดมี
หนงัสือแจง้การผิดนดัไปยงัผูอ้อกหุน้กูโ้ดยระบุถึงเหตุผิดนดัซ่ึงท าให้
หน้ีหุน้กูท้ั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยพลนั หรือ 

(ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูมี้มติเห็นชอบให้หน้ีหุ้นกูท้ั้ งหมดถึงก าหนดช าระ
โดยพลนั หรือ 

(ค) เป็นกรณีตามขอ้ 10.1(ก) ขอ้ 10.1(ฌ) หรือขอ้ 10.1(ญ) ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

ใหถื้อวา่เงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตามหุน้กูท่ี้ค  านวณจนถึงขณะนั้นถือเป็น
อนัถึงก าหนดช าระโดยพลนั ทั้ งน้ี การท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงิน 
ไม่ว่าจ านวนใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงโดย 
ชดัแจง้หรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจง้เป็นประการอ่ืน ให้ถือไวก่้อนว่า 
ไดมี้เหตุผิดนดัเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึนกบัหุน้กูท้ั้งหมด 
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3. เม่ือกรณีเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 10.2 ของขอ้ก าหนดสิทธิแลว้  

(ก) ผูอ้อกหุ้นกู ้จะต ้องด าเนินการช าระหน้ีที่ค ้างช าระอยู่ตามหุ้นกู้
ทั้ งหมดให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ 

(ข) ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัช าระหน้ีตามหุ้นกูท่ี้คา้ง
ช าระแก่ตนเองจากผูอ้อกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเม่ือหลังจาก 14  
(สิบส่ี) วนันบัจากวนัท่ีมีการด าเนินการตามขอ้ 10.2(ก) หรือขอ้ 10.2(ข) 
หรือมีกรณีตามขอ้ 10.2(ค) ของขอ้ก าหนดสิทธิ (แลว้แต่กรณี) แลว้แต่
ยงัไม่มีการช าระหน้ีท่ีคา้งช าระแก่ตน 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิ : 1. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธินอกเหนือจากขอ้ 4.4 วรรคสองของ
ขอ้ก าหนดสิทธิ จะตอ้งกระท าโดยไดรั้บความยินยอมจากผูอ้อกหุ้นกูแ้ละท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ทั้ งน้ี ในหนังสือนัดประชุมตอ้งระบุถึงสาเหตุแห่งการ
แก้ไขขอ้ก าหนดสิทธิและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูถื้อหุ้นกู้อย่างชัดเจน  
เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้กู ้

 ทั้งน้ี การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่ขดั
หรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้นายทะเบียนหุ้นกู ้
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบั
แต่วนัท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงนั้ น และจัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้เม่ือได้รับ 
การร้องขอภายใน 15 (สิบหา้) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั : ขอ้ก าหนดสิทธิอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย 

2. ข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 

เน่ืองจากหุ้นกู ้ที่ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และ 
ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวก้บัส านักงาน ก.ล.ต. ให้จ ากดัการโอนหุ้นกูเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั
เท่านั้น ดังนั้น ผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ "ผูล้งทุนสถาบัน" ตามค านิยามท่ีระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุก
ประเภท ทั้ งน้ี ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.3 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 
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3. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

3.1 วธีิการเสนอขายหุ้นกู้ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหุน้กูผ้า่นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้และเป็น
การเสนอขายหุ้นกู้ต่อผูล้งทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ทั้งน้ี ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 น้ี 

เพ่ือประโยชน์ตามส่วนน้ี  

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง 

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย ์

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

(4) บริษทัเงินทุน 

(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษทัหลกัทรัพย ์

(7) บริษทัประกนัวนิาศภยั 

(8) บริษทัประกนัชีวติ 

(9) กองทุนรวม  

(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดัการเงินทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ 
หรือผูล้งทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)  

(11) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(13) กองทุนประกนัสงัคม 

(14) กองทุนการออมแห่งชาติ 

(15) กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(17) ผูป้ระกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้  

(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  
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(19) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

(20) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(21) นิติบุคคลประเภทบรรษทั 

(22) นิติบุคคลซ่ึงมีผูล้งทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (22) 

(24) ผูจ้ ัดการกองทุน หรือผูจ้ ัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

(25) ผูล้งทุนอ่ืนใดตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.2 ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 333 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2230-2295 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 35 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์0-2208-4631 ถึง 4639 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1  
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

สถานท่ีติดต่อ  
เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน   
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2470-3099 

 

3.3 เงือ่นไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ งผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 เพ่ือท าหน้าท่ีจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตาม
จ านวน ราคา และรายละเอียดท่ีปรากฏในข้อ 1 ของส่วนท่ี 3 น้ี ทั้ งน้ี เง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้
ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้
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3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

- ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี
และร่างหนงัสือช้ีชวน 

100,000.00 บาท 

- ค่าธรรมเนียมในการน าหุน้กูข้ึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 1,010,000.00 บาท 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ โดยประมาณ* 4,600,000.00 บาท 

รวมค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหุน้กูท้ั้งหมดประมาณ 5,710,000.00 บาท 

หมายเหตุ:  * ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกูต้ลอดอายหุุ ้นกู้
ค่าธรรมเนียมของบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจดัพิมพ ์
ใบหุน้กู ้ค่าจดัพิมพห์นงัสือช้ีชวน และเอกสารอ่ืน ๆ และค่าใชจ่้ายในการท าการตลาด เป็นตน้ 

จ านวนเงินโดยประมาณท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี  

จ านวนเงินท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กู ้ 6,500,000,000.00 บาท 

หกั ประมาณการค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหุน้กู ้ 5,710,000.00 บาท 

จ านวนเงินท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดรั้บหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมด 6,494,290,000.00 บาท 

3.5 วธีิขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ 

ผูล้งทุนสถาบนัท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้กูส้ามารถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นกู ้ไดท่ี้ส านกังานของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 และท่ีหน่วยงานขายหรือสาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
ท่ีมีบริการรับจองซ้ือ ในวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายในเวลาท าการของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือช้ีชวนจากเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th  
ซ่ึงมีขอ้มูลไม่แตกต่างจากหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังน้ี
ได ้ก่อนท าการจองซ้ือหุน้กู ้

3.6 วธีิการจดัสรรหุ้นกู้ 

การเสนอขายและการจดัสรรหุน้กู ้เป็นการเสนอขายและจดัสรรหุน้กูด้งักล่าวทั้งจ านวนใหเ้ฉพาะแก่ผูล้งทุนสถาบนั
เท่านั้น โดยในการจดัจ าหน่ายหุน้กูร้วมถึงการจดัสรรหุน้กูน้ั้น ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูจ้ะปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ
บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์รวมทั้ งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศดังกล่าวตามท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูจ้ะจดัสรรหุ้นกูใ้ห้แก่ผูล้งทุนสถาบนัตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้
และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูมี้สิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือรายใด ๆ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนไดต้ามแต่
เห็นสมควรเพ่ือใหก้ารจองหุน้กูใ้นคร้ังน้ีประสบความส าเร็จในการขายสูงสุด 

 3.7 วนัและวธีิการจองและช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

(ก) ผูล้งทุนสถาบันท่ีประสงค์จะจองซ้ือจะตอ้งจองซ้ือหุ้นกู้ข ั้นต ่า 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 
(หน่ึงแสน) บาท และทวคูีณคร้ังละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หน่ึงหม่ืน) บาท 

(ข) ผูจ้องซ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นกูใ้ห้ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน 
พร้อมลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดงัน้ี 

(1) ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตอ้งแนบส าเนา
หนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉ์บบัล่าสุด (ท่ีออกให้
ไม่เกิน 6 (หก) เดือน หรือตามท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูก้  าหนด (แลว้แต่กรณี)) พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคล และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่
กรณี) ของผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือ
แสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และ
หนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือน หรือตามท่ีผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้
ก าหนด (แลว้แต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคล และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางของผูมี้อ านาจลงนามพร้อม 
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ในกรณีที่ผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้รายใดไม่มีประวตัิการเป็นลูกคา้ของผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  
ผูจ้องซ้ือหุน้กูร้ายดงักล่าวจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มการรู้จกัลูกคา้ (Know Your Customer: 
KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Customer Due Diligence: CDD) 

(4) ในกรณีผูล้งทุนประสงค์ท่ีจะได้รับช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้า  
บญัชีธนาคาร ผูล้งทุนจะตอ้งแนบภาพถ่ายดา้นหน้าสมุดบญัชีเงินฝาก พร้อมกับใบจองซ้ือหุ้นกู ้
โดยช่ือบญัชีธนาคารจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้และเป็นบญัชีท่ีเปิด
ในประเทศไทย 

(5) นอกเหนือจากเอกสารตามท่ีก าหนดไวใ้นขา้งตน้น้ี ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหุน้กูม้อบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืน
ลงนามในใบจองซ้ือหุน้กู ้ผูล้งทุนจะตอ้งแนบหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจและลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (หรือใน
กรณีท่ีไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายุ ให้แนบส าเนาบตัรท่ี
ทางราชการออกให้ พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน พร้อมทั้งลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

(ค) ผูจ้องซ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัส่งเอกสารตามท่ีก าหนดไวใ้นขา้งตน้ และเงินค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจ านวนท่ี
จองซ้ือไปท่ีส านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือ
สาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูท่ี้มีบริการรับจองซ้ือ  

ผูจ้องซ้ือหุน้กูส้ามารถช าระค่าจองซ้ือไดด้งัน้ี 

(1) ส าหรับผูล้งทุนสถาบันท่ีประสงค์จะจองซ้ือท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินสด  
เงินโอน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถจองซ้ือไดร้ะหวา่งเวลาท าการ
ของผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 หรือหน่วยงานขายของผูจ้ ัดการการ 
จดัจ าหน่ายหุน้กูท่ี้มีบริการรับจองซ้ือของวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยในกรณีท่ีช าระเป็น
เงินโอน ตอ้งโอนเงินภายในเวลา 10.00 น. ของวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หรือภายในเวลา
อ่ืนใดตามท่ีผูจ้ ัดจ าหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร และต้องโอนเงินเข้าบัญชีตามช่ือบัญชีท่ีระบุไว้
ขา้งล่างน้ี 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 1 "บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 1" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 2 "บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2" 

(2) ส าหรับผูล้งทุนสถาบนัท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือท่ีประสงคจ์ะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์
เช็ค (หรือท่ีเรียกวา่ "เช็คธนาคาร") ดร๊าฟท ์สามารถจองซ้ือไดร้ะหวา่งเวลาท าการของผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายหุ้นกูท่ี้ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ของวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดย เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ดงักล่าวตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และตอ้งน าส่งพร้อม
ใบจองซ้ือ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บไดจ้ากส านกัหัก
บญัชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายช่ือบญัชีตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
ขา้งล่างน้ี 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 1 "บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 1" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 2 "บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2" 

(ง) การด าเนินการจองซ้ือจะตอ้งปฏิบติัตามรูปแบบหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
จดัเตรียมไวใ้นแต่ละสถานท่ี 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี หนา้ท่ี 17 

(จ) ผูจ้องซ้ือท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือ และไดด้ าเนินการจองซ้ือดงักล่าวขา้งตน้แลว้ จะขอยกเลิกการ
จองซ้ือและขอเงินคืนไม่ได ้(ยกเวน้กรณีท่ีระบุในขอ้ 3.7(ช) ขา้งล่างน้ี) แต่อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการการ 
จดัจ าหน่ายหุ้นกูมี้สิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีด าเนินการไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น ดงัท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้ 

(ฉ) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูข้อสงวนสิทธ์ิในการปิดรับจองซ้ือหุ้นกูก่้อนก าหนด ส าหรับจ านวนหุ้นกู ้
ท่ีมีผูจ้องซ้ือเขา้มาครบตามจ านวนท่ีก าหนดแลว้ 

(ช) ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้แจ้งให้ผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาท าการของผู ้จัดการ 
การจดัจ าหน่ายหุน้กู)้ วา่มีเหตุท่ีผูอ้อกหุน้กูต้อ้งระงบัหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู ้(ซ่ึงรวมถึงการบอก
เลิกสญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู)้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกูท่ี้เสนอขายให้แก่ผูจ้องซ้ือได ้
ผูจ้องซ้ือมีสิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซ้ือภายในวนัท าการถดัไปนับจากวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู้แจ้งระงับหรือ 
หยุดการเสนอขายหุ้นกูห้รือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกูท่ี้เสนอขายให้แก่ผูจ้องซ้ือไดด้งักล่าว ทั้ งน้ี หาก
เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนในวนัจองซ้ือหุ้นกูว้นัสุดทา้ย ให้ผูจ้องซ้ือท่ีประสงคจ์ะยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้
ตอ้งด าเนินการภายในวนันั้น ("ก าหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้") นอกจากน้ี ผูจ้องซ้ือหุ้นกูมี้สิทธิ
ไดรั้บคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้กูจ้ากการยกเลิกการจองซ้ือหุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ ตามวิธีการและรายละเอียดท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 3.10 

3.8 การจดัสรรหุ้นกู้ในกรณีทีม่ผู้ีจองซื้อหุ้นกู้เกนิกว่าจ านวนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 

(ก) วธีิการจดัสรรหุน้กูใ้นกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหุน้กูเ้กินกวา่จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย 

ในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือเกินกวา่จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจท าการจดัสรรหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลใดมากนอ้ยเท่าใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธการ
จดัสรรใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้ทั้งน้ี ตามแต่วธีิการท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูเ้ห็นควร 

(ข) การยกเลิกการจองซ้ือหุน้กู ้

ผู ้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผู ้จองซ้ือท่ีด าเนินการไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ครบถ้วน ตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 3.7 ข้างต้น และ/หรือ ในกรณีท่ีมิได้รับการช าระเงินครบถ้วนจาก 
ผูจ้องซ้ือ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ในกรณีช าระเงินสด เงินโอน หรือโดยการโอนเงิน
ผ่านระบบ BAHTNET หรือในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท์  แต่ผู ้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ไ ม่สามารถเ รียกเ ก็บเ งินได้จากส านักหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานคร ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูข้อสงวนสิทธ์ิในการรับจองซ้ือหุ้นกูเ้กินกวา่จ านวนหุ้นกู้
ท่ีเสนอขายเพ่ือส ารองไวก้รณีท่ีไม่สามารถเรียกช าระเงินจากผูจ้องซ้ือในล าดบัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้น
กู ้หรือในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือท่ีอยูใ่นล าดบัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นกูไ้ม่ปฏิบติัตามวิธีจองซ้ือ และการช าระ
เงินค่าจองซ้ือตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.7 ซ่ึงผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูจ้ะตดัสิทธิในการไดรั้บการจดัสรร
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หุ้นกูข้องผูจ้องซ้ือรายนั้น ๆ และจะจดัสรรหุ้นกูใ้นส่วนท่ีตดัออกให้แก่ผูจ้องซ้ือรายถดัไป จนกว่าจะ
ครบตามจ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย 

3.9 วธีิคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณทีีไ่ม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบเตม็ตามจ านวนทีจ่องซ้ือ 

ในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหุน้กูท่ี้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้กูห้รือไดรั้บการจดัสรรไม่เตม็ตามจ านวนท่ีจองซ้ือ ผูอ้อกหุ้นกู้
จะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ 
โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้ตามช่ือท่ีระบุในใบจองซ้ือและส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามท่ีอยู่ท่ีระบุในใบจองซ้ือ หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือ ตามรายละเอียดและวิธีการท่ี
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้ภายในระยะเวลาท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงจะตอ้งไม่เกิน 10 (สิบ) วนัท าการนับจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกู้ได้ภายในก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าว  
ผูจ้องซ้ือหุน้กูด้งักล่าวมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา้) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซ้ือ
ท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรคืน นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูด้งักล่าวดงักล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) 
วนัท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูไ้ดช้ าระคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูด้งักล่าวให้แก่ผูจ้องซ้ือแลว้ อยา่งไรก็ดี ไม่วา่ใน
กรณีใด ๆ หากไดมี้การส่งเช็คคืนเงินค่าจองซ้ือทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอ้ง
แลว้ หรือไดมี้การโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือหุ้นกูแ้ลว้ ให้ถือวา่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูไ้ดช้ าระ
คืนเงินค่าจองซ้ือแลว้โดยถูกตอ้งแลว้ และผูจ้องซ้ือหุ้นกูจ้ะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ 
จากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูอี้กต่อไป 

3.10 วธีิการคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีทีผู้่ออกหุ้นกู้ระงบัหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่
เสนอขายได้ 

ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูร้ะงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกูห้รือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกูท่ี้เสนอขายได ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะ
ด าเนินการให้ผู ้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือ 
ค่าเสียหายใด ๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซ้ือหุ้นกู้ ตามช่ือท่ีระบุในใบจองซ้ือและส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในใบจองซ้ือ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือ ตาม
รายละเอียดและวิธีการท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้ภายในระยะเวลาท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนด
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงจะตอ้งไม่เกิน 10 (สิบ) วนัท าการนบัจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลา
ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู ้หรือวนัท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) 
ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ให้แก่ผู ้จองซ้ือหุ้นกู้ได้ภายในระยะก าหนดเวลาส่งคืน 
เงินค่าจองซ้ือหุน้กูด้งักล่าว ผูจ้องซ้ือหุ้นกูด้งักล่าวมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดย
ค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซ้ือหุน้กูท่ี้ตอ้งคืนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้กูน้ั้น นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดก าหนดเวลาส่งคืน
เงินค่าจองซ้ือหุ้นกูด้งักล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไดมี้การช าระคืน อยา่งไรก็ดี ไม่วา่ในกรณีใด ๆ หากไดมี้ส่ง
เช็คคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้กูต้ามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบจองซ้ือทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในใบจองซ้ือโดย
ถูกต้องแล้ว หรือได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือหุ้นกู้ได้รับคืน 
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เงินค่าจองซ้ือแลว้โดยถูกตอ้งแลว้ และผูจ้องซ้ือหุน้กูจ้ะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูอี้กต่อไป 

3.11 วธีิการส่งมอบหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกูจ้ดัท าใบหุ้นกูแ้ละส่งมอบให้แก่ผูถื้อหุ้นกูต้ามจ านวนท่ีไดรั้บการ
จดัสรรภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู ้โดยการจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตาม
ช่ือและท่ีอยู่ของผูถื้อหุ้นกู้ท่ีปรากฏในใบจองซ้ือหุ้นกู้ หรือด าเนินการน าหุ้นกู้ท่ีได้รับการจัดสรรฝากไวก้ับ  
"บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก" ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย
หุน้กู ้ส าหรับนกัลงทุนท่ีไดแ้จง้ความประสงคใ์หด้ าเนินการดงักล่าวไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กู ้

3.12 ภาระภาษีเกีย่วกบัดอกเบีย้หุ้นกู้และการโอนหุ้นกู้ 

ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นเพียงแนวทางเก่ียวกบัภาษีตามกฎหมายไทยเท่านั้น ไม่ใช่ค าแนะน าเก่ียวกบัภาษี ดงันั้นผูท่ี้
ประสงคจ์ะลงทุนควรหารือกบัท่ีปรึกษาของตนเก่ียวกบัภาระทางภาษีท่ีอาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกูเ้พ่ือเสีย
ภาษีเงินไดข้องตน รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเร่ืองภาษีทอ้งถ่ินหรือภาษีต่างประเทศใด ๆ 
ขอ้มูลในส่วนน้ีท าข้ึนบนพ้ืนฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั่วไปท่ีใช้บังคบัอยู่ ณ วนัท่ีมีการจัดท า
เอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

ภาระภาษีของผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนและอตัราภาษีท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนอยูก่บัองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผูล้งทุน
เป็นผูก้  าลงัด าเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศไทยหรือไม่ ผูล้งทุนเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูอ่ยูใ่นประเทศท่ีไดล้งนามในอนุสัญญา
วา่ดว้ยภาษีซอ้นกบัประเทศไทยหรือไม่ 

ขอ้มูลในส่วนน้ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์หมี้รายละเอียดครอบคลุมถึงทุก ๆ ประเด็นในทางภาษีท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทุนในหุน้กูแ้ต่อยา่งใดทั้งส้ิน 

1) ภาษีเงนิได้ 

(ก) กรณีท่ีผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูเ้ป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือ
เป็นบริษทัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบ
กิจการหรือถือวา่ประกอบกิจการในประเทศไทย ผูถื้อหุน้กูจ้ะมีภาระภาษีดงัต่อไปน้ี 

(1) ดอกเบ้ีย 

ดอกเบ้ียท่ีผูถื้อหุ้นกู้ประเภทบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษทัเงินทุน 
บริษทัหลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ไดรั้บจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 
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1 (หน่ึง) และตอ้งน าดอกเบ้ียไปรวมค านวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดย
สามารถน าภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายขา้งตน้มาเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ดอกเบ้ียท่ีผูถื้อหุ้นกูป้ระเภทมูลนิธิหรือสมาคมท่ีไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47(7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ไดรั้บจะตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 
(สิบ) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กู ้

ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กูท่ี้ผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บไม่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย แต่ผูล้งทุนจะตอ้ง
น าผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกูเ้ฉพาะส่วนท่ีตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าท่ีลงทุนไปรวมกบั
รายไดอ่ื้นของผูถื้อหุน้กู ้เพ่ือค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

(ข) กรณีท่ีผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูไ้ม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ และมิไดป้ระกอบกิจการหรือมิไดถื้อวา่ประกอบกิจการ หรือมิไดมี้สถานประกอบการ
ถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซ่ึงจ่ายจากหรือใน
ประเทศไทย ผูถื้อหุน้กูจ้ะมีภาระภาษีอากรดงัน้ี 

(1) ดอกเบ้ีย  

เวน้แต่ข้อก าหนด และ เง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท าข้ึนระหว่างประเทศไทย กับ 
ประเทศท่ีผูถื้อหุน้กูมี้ถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ดอกเบ้ีย ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจะตอ้งถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้)  

(2 ) ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในอนุสญัญาภาษีซอ้นท่ีท าข้ึนระหวา่งประเทศไทยกบั ประเทศ
ท่ีผูถื้อหุน้กูมี้ถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกูเ้ฉพาะส่วนท่ีตี
ราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุนจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) 

2) ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

ผูถื้อหุ้นกูอ้าจตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอตัราร้อยละ 0.01 (ศูนยจุ์ดศูนยห์น่ึง) 
(บวกดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งถ่ินในอตัราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะดงักล่าว) จากยอดดอกเบ้ียรับ
จากหุน้กูแ้ละก าไรก่อนหกัรายจ่ายใด ๆ จากการซ้ือขายหุน้กู ้หากดอกเบ้ียหรือก าไรดงักล่าวท่ีไดรั้บจาก
การซ้ือขายหุน้กูเ้ป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจธนาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชยห์รือ
กฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
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วา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการ
โดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชยข์องผูล้งทุนในประเทศไทย 

3) อากรแสตมป์ 

การโอนใบหุน้กูไ้ดรั้บยกเวน้อากรแสตมป์ 
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ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ 
ส าหรับ 

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" 
และ 

"หุ้นกูข้องบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบก าหนดไถ่ถอน" 

 
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้นี้ ("ข้อก าหนดสิทธิ") ก าหนดหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขทั่วไปทั้งหมด ที่ใช้บังคับกับ "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2564" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") และ "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2571 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ว่า "หุ้นกู้") ซ่ึงออกโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิ และส าเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ ส านักงาน
ใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิและ
สัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง ในวันและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ 
(แล้วแต่กรณี) แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการด าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) 

1. ค าจ ากัดความ 

ค าและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้ 

"ข้อก าหนดสิทธิ" หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ส าหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

"นายทะเบียนหุ้นกู้" หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดย
ชอบให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช าระเงินแทน 

"บริษัทย่อย" หมายถึง (1) นิติบุคคลที่ผู้ออกหุ้นกู้ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) 
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ 
นิติบุคคลนั้น และ/หรือ (2) นิติบุคคลซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีอ านาจควบคุมเหนือ
นิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ให้ค าว่า "มีอ านาจควบคุม" หมายถึง การมีอ านาจ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการส่ังการหรือก าหนดแนวทางการ
บริหาร หรือนโยบายของบริษัท ไม่ว่าจะโดยการเป็นผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิ
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ออกเสียงโดยทางสัญญา หรือโดยทางอื่นใด 

"บัญชีเพื่อการช าระเงินของหุ้นกู้" หมายถึง บัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้เปิดไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อการช าระเงินต้น 
ดอกเบี้ย และเงินจ านวนอื่นใด ตามเงื่อนไขของข้อก าหนดสิทธินี้ 

"ผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจ านวนตามข้อ 3.3 

"ผู้ออกหุ้นกู้" หมายถึง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

"วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" หมายถึง 

(1) ส าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หมายถึง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

(2) ส าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 หมายถึง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2571 

"วันก าหนดช าระดอกเบี้ย" หมายถึง วันที่ 18 มิถุนายน และวันที่ 18 ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้
โดยวันก าหนดช าระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 
วันก าหนดช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ส าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 แล้ว 

"วันไถถ่อนหุ้นกูก้่อน 
วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู"้ 

ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 9.4(ก) 

"วันท าการ" หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
มิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศให้เป็นวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ 

"วันออกหุ้นกู้" หมายถึง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุน้กู้ เช่น ช่ือและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจ าน า 
การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. 
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"สัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู"้ หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช าระเงิน ลงวันที่ 
18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือ
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช าระเงินรายใหม่เพื่อท า
หน้าที่แทน (ถ้ามี) 

"สิทธิในหุ้นกู้" หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) สิทธิในการ
ได้รับช าระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

"ส านักงาน ก.ล.ต." หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นที่ด าเนินกิจการรับฝากทรัพย์ได้ตามกฎหมายซ่ึงเข้ารับ
ท าหน้าที่แทน 

"หุ้นกู้" หมายถึง หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นกู้ชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี) 

"หุ้นกู้ชุดที่ 1" หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ 
ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ มีช่ือเรียกเฉพาะคือ "หุ้นกู้ของ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" 

"หุ้นกู้ชุดท่ี 2" หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  
ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด
ไถ่ถอน ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ มีช่ือเรียกเฉพาะคือ "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2571 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน" 

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 บวกด้วยอัตรา
ร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี 

 ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าว สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่
กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้ 
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2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าท่ีตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุ้นกูแ้ต่ละชุดเป็นชนิด และมีอัตราดอกเบี้ยและอายุหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ 

(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดย
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.56 (สองจุดห้าหก) ต่อปี และมีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และ 

(ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.06 (ส่ีจุดศูนย์หก) 
ต่อปี และมีอายุ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 

2.2 ในวันออกหุ้นกู้ มีหุ้นกู้จ านวนรวมทั้งส้ิน 6,500,000 (หกล้านห้าแสน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 
(หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 6,500,000,000 (หกพันห้าร้อยล้าน) บาท โดยแบ่งเป็น 

(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ านวน 4,000,000 (ส่ีล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่า 4,000,000,000 (ส่ีพันล้าน) บาท และ 

(ข) หุ้นกูชุ้ดที่ 2 จ านวน 2,500,000 (สองล้านห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่า 2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้าน) 
บาท 

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้
ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร
ภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการ นับแต่วันออกหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ  
(Air Mail) (ในกรณีที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามช่ือและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซ้ือหุ้นกู้ 
หรือด าเนินการน าหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก" 
ภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ส าหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่แจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการดังกล่าว
ไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงช่ือ 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือ
ออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้
ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนดให้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ ที่จะต้อง
จัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน และจะต้องจัดให้มี  
สมุดทะเบียนหุ้นกู้อย่างช้าภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้  

3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทั่วไป สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้จ านวน
ดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อส้ินเวลาท าการในวันท าการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ 
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หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่ก าหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ
ตามข้อก าหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซ่ึงสามารถใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตาม  
ข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซ่ึงสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้ 

 (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันท าการก่อน
วันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใด
ตามที่ก าหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อก าหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว  
นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจ านวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์โดยหักจ านวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจ านวนรวมของ
หุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้
ไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้
และลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดังกล่าว 

4. การโอนหุ้นกู้ 

4.1 เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติที่
นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด การโอนหุ้นกู้ที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้จ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่ได้มี
การลงลายมือช่ือสลักหลังแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือ
ดังกล่าวแล้ว (ตามแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนหุ้นกูโ้ดยลงลายมือช่ือสลักหลังแสดงการโอน
ในด้านหลังของใบหุ้นกู้ให้ไว้ด้วย 

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้  ภายใต้บทบัญญัติในข้อ 4.1(ข) การโอนหุ้นกู้จะใช้ยัน
กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 
โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ 
ลงลายมือช่ือเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว 
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ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ 
ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลา
ท าการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด โดยผู้ขอ
ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือช่ือแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการโอน 
และการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซ่ึงนายทะเบียนหุ้นกู้
จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ หลังจาก
วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น  ๆ ที่
จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อ
ข้อก าหนดสิทธิ บทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย หรือค าส่ังศาล ซ่ึงนายทะเบียนหุ้นกู้จะมีสิทธิปฏิเสธการ
ลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้  

4.2 ส าหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู ้

เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจ ากัด
การโอนไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. ให้จ ากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ "ผู้ลงทุนสถาบัน"  
ตามค านิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท 

4.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) 
วันล่วงหน้าก่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ วันอื่นใด (แล้วแต่กรณี) เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับ
หรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับ  
วันท าการ ให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป 

 นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด และเป็นไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะต้องไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง 
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5. สถานะของหุ้นกู้ 

 หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้
ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนี้ก่อน 

6. หน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ 

 ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตลอดอายุของหุ้นกู้ ดังนี้ 

6.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
ค าส่ังต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อก าหนดสิทธิอย่าง
เคร่งครัด ตลอดอายุของหุ้นกู้หรือจนกว่าจะได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจ านวนแล้ว 

6.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เกินกว่า  3 (สาม) 
ต่อ 1 (หนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สองและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี 

 เพื่อประโยชน์ในการค านวณอัตราส่วนข้างต้น 

"หนี้สิน" หมายถึง หมายถึง หนี้สินในงบการเงินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยหรือตกอยู่ภายใต้
ส่วนลด รวมถึงภาระค้ าประกันและการอาวัลที่มีภาระดอกเบี้ยหรือตกอยู่
ภายใต้ส่วนลด หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระผูกพันระยะส้ัน เงินลงทุนช่ัวคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ระยะยาว ทั้งนี้  หนี้สินไม่รวมถึงเงินมัดจ าจากลูกค้าตามงบการเงินรวม 
หนังสือค้ าประกันธนาคาร ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และภาระค้ าประกันที่
ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่ต่อบุคคลภายนอก เพื่อค้ าประกัน  (ก) หนี้สินของบริษัท
ย่อย ซ่ึงหนี้สินของบริษัทย่อยดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินรวมแล้ว 
และ (ข) หนี้สินที่ยังไม่ได้เบิกถอนของบริษัทย่อย 

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดท างบการเงิน
รวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้
จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

6.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้มีการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อ 6.2 ที่ได้รับ
การตรวจทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ส่ง 
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งบการเงินดังกล่าวให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้
เก็บรักษาไว้ส าหรับให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบดูได้ 

6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ช าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือ 
ผิดนัดช าระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้นี้ และการผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน 

6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่การกระท าดังกล่าวข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการช าระหนี้หุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นการกระท าอันเนื่องมาจาก
การประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ 

6.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ไปขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซ้ือขายอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่า 
มีสถานะเท่าเทียมกันตลอดอายุหุ้นกู ้

6.7 หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตามที่ก าหนดในข้อ 10.1) หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด (หมายถึงเหตุการณ์ที่
จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้) หรือ
ผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามสัญญาใด  ๆ ในกรณีพิพาทที่
อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้
ในการช าระหนี้หุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยไม่ชักช้านับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ 
ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งแจ้งถึงการกระท าใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการ  

6.8 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน
ทั้งหมดหมดร้องขอเมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจ
ของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้อมูลที่ผู้ออกหุ้นกู้
ได้รับทราบในขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจ าเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา  (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นกู้ทราบแลว้ (ถ้ามี)) 

6.9 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงกรณีที่
จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ 

6.10 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ 
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7. ดอกเบี้ย 

7.1 ผู้ออกหุ้นกูจ้ะช าระดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 โดยจะช าระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 
6 (หก) เดือน โดยจะช าระดอกเบี้ยในวันก าหนดช าระดอกเบี้ย 

7.2 ในการค านวณดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะ
เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด) และจะค านวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจ านวนเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การค านวณ
ดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มค านวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันก าหนดช าระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ย
ก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันก าหนดช าระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากวันก าหนดช าระดอกเบี้ยและวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
(แล้วแต่กรณี) 

7.3 การเลื่อนก าหนดวันก าหนดช าระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันท าการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.3 นั้น จะไม่มีผลกระทบ
ใด ๆ ต่อการค านวณดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้นี้ (กล่าวคือไม่มีการน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณ
ดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีที่ วันก าหนดช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันก าหนดช าระ
ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันท าการถัดไป และจะต้องน าจ านวนวันทั้งหมดที่ เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม)  
วันก าหนดช าระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้ค านวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้
ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน 

7.4 ในกรณีที่ผลการค านวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจ านวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ต าแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้
เหลือเพียง 6 (หก) ต าแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าต าแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนในกรณีที่ดอกเบี้ยที่ค านวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้ก าหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ต าแหน่ง และ
ท าการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น  

7.5 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ ดอกเบี้ยส าหรับเงินต้นค้างช าระนับจาก
วันถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ท าการช าระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 

8. วิธีการ เวลา และสถานที่ส าหรับการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ 

8.1 การช าระเงินตน้ 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยน าเงินเข้าบัญชีเพื่อการช าระเงินของ
หุ้นกู้และมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดท าเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่
ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงิน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)  
(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนวันช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามช่ือและที่อยู่
ซ่ึงปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ซ่ึงเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้
แจ้งไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้ว 
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ไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วันท าการ ก่อนวันถึงก าหนดช าระ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันท าการ
ที่จะต้องช าระเงินต้นตามข้อก าหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่
บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ
ในหุ้นกู้จ านวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยการ
มอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดท าเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับ
วันท าการที่ต้องช าระเงิน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่
ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนวันช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามช่ือและที่อยู่ที่ได้รับ
แจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือให้นายทะเบียนหุ้นกู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ 
ซ่ึงเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้
หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วันท าการ 
ก่อนวันช าระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันท าการที่จะต้องช าระเงินต้นตาม
ข้อก าหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องน าใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่
นายทะเบียนหุ้นกู้ 

8.2 การช าระดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใดนอกจากเงินต้น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
โดยน าเงินเข้าบัญชีเพื่อการช าระเงินของหุ้นกู้และมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดท าเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
ส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงิน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนวันช าระเงินให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นกู้ตามช่ือและที่อยู่ซ่ึงปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ซ่ึงเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วันท าการ ก่อนวันถึงก าหนดช าระ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะ
โอนเงินให้ในวันท าการที่จะต้องช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในการช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย  
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ 
เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้  
รายใด ๆ น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ย หรือเงินจ านวน
อื่นใดนอกจากเงินต้น (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ 
นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดท าเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายใน
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นามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงิน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนวันช าระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ตามช่ือและที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือให้นายทะเบียนหุ้นกู้โอนเงินเข้าบัญชี 
เงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ซ่ึงเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่  
ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันท าการก่อนวันช าระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงิน
ให้ในวันท าการที่จะต้องช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในการช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ต้องน าใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ 

8.3 หากวันครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจ านวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้  
ไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันช าระเงินไปเป็นวันท าการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ ส าหรับ
การเลื่อนวันช าระเงินตามข้อ 8.3 นี้เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซ่ึงจะต้องน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไป
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันก าหนดช าระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบี้ยด้วย 

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 

9.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกูซ่ึ้งยังไม่ได้ไถ่ถอนในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้นตามมูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นกู้ เว้นแต่จะมีการซ้ือคืนหุ้นกู้ทั้งหมดตามข้อ 9.2 หรือมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดก่อนวันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกูส้ าหรับหุ้นกูชุ้ดที่ 2 ตามข้อ 9.4 แล้ว 

9.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หาก 
ผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอขอซ้ือคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท าค าเสนอขอซ้ือคืนหุ้นกู้ต่อผู้ ถือหุ้นกู้ 
ทุกรายและจะต้องท าการซ้ือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วน
ที่เสนอขาย 

9.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท าการซ้ือคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลท าให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตาม
กฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซ้ือมาดังกล่าวภายใน 14 (สิบสี่) วันท าการ หลังจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซ้ือคืนหุ้นกู้ดังกล่าวมา
จากตลาดรองของหุ้นกู้ รวมทั้งแจ้งเรื่องการซ้ือคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซ้ือขายหุ้นกู้และส านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

9.4 ส าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปีนับแต่
วันออกหุ้นกู ้หรือในวันก าหนดช าระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น ("วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้") โดยการช าระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ และค่าธรรมเนียม
ตามที่ระบุในข้อ 9.4(ค)  
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(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้กับผู้ถือหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ทุกรายที่เกี่ยวข้อง และนายทะเบียนหุ้นกู้ (โดยในกรณีของผู้ถือหุ้นกู้ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้อาศัยอยู่ในต่างประเทศ) ตามรายช่ือ
และที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 
60 (หกสิบ) วันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

(ค) ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง ในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิ 
ไถ่ถอนหุ้นกู ้

(ง) ในกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 บางส่วนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด และให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้
ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนจ านวนหุ้นกู้ซ่ึงยังไม่ได้ไถ่ถอนที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถือครองอยู่  
ถ้าผลการค านวณมีเศษส่วน (น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) หน่วย) ให้ถือว่าเศษส่วนดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 1 (หนึ่ง) 
หน่วย ส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้  

9.5 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหุ้นกู้หรือเงินจ านวนอื่นใดในวันถึงก าหนด
ช าระตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ช าระ
เงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าว มีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการ
โอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีเงินเพียงพอที่จะช าระเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วภายใน 3 (สาม)  
วันท าการนับจากวันครบก าหนดช าระหนี้นั้น ๆ  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ช าระเงินตามข้อ 10.1(ก) 
และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้
ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว โดยผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ 
ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการหรือหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการช าระหนีหุ้้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ 
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(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้มีมติให้ขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคล
อื่น หรือให้ควบบริษัทกับบุคคลอื่น (ยกเว้นการด าเนินธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้) ซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการช าระหนี้หุ้นกู้ที่มี
ต่อผู้ถือหุ้นกู ้

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ผิดนัดช าระหนี้เป็นความผิดที่เกิดจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
ผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซ่ึงมีจ านวนเกินกว่า 500,000,000  
(ห้าร้อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่น ซ่ึงเทียบเท่าจ านวนเงินดังกล่าว หากการผิดนัดช าระหนี้
ดังกล่าวได้ด าเนินมาต่อเนื่องจนล่วงเลยก าหนดเวลาที่ได้ผ่อนผันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย หรือ
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ แล้วแต่กรณี ส าหรับหนี้นั้น ๆ หรือในกรณีที่มีการเรียกให้ช าระคืนหนี้นั้น
ก่อนครบก าหนด โดยการเร่งรัดการช าระหนี้ก่อนครบก าหนดนั้นเป็นผลจากการผิดนัด เว้นแต่การเกิดการผิดนัด
นั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต และได้มีการเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวในศาลที่มีเขตอ านาจ 
(ในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าเหตุดังกล่าวมิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่ข้อโต้แย้งดังกล่าว
ยังไม่มีการตัดสินช้ีขาดจนถึงที่สุดให้เป็นความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย) 

(ฉ) หากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ถูกค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้
ช าระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท 
หรือเงินสกุลเงินอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถช าระหนี้ดังกล่าวได้ครบทั้งหมด และ
การช าระหนี้นี้ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการช าระ
หนี้หุ้นกูท้ี่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ 

(ช) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้
จ าเป็นต้องมีไว้หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้ ซ่ึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น 
หรือยกเลิกเช่นว่านั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้
ในการช าระหนี้หุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู ้

(ซ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกด าเนินการโดยทางกฎหมายหรือค าส่ังของรัฐอันชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการช าระหนี้หุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
อ านาจในการด าเนินการหรือประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ต้องเปลี่ยนแปลงหรือสะดุดลง หรือ
ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องถูกยึด อายัด เวนคืน หรือตกเป็น
ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการช าระหนี้หุ้นกู้
ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ 

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ 
หรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย หรือยื่นค าร้องให้ตนล้มละลาย ซ่ึงมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการช าระหนี้หุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
ได้มีค าส่ังหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ 
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(ญ) มีการเริ่มกระบวนการหรือขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อฟื้นฟูกิจการ หรือเมื่อแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน ผู้ดูแลทรัพย์สิน หรือเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในท านองเดียวกัน เพื่อดูแล
ผู้ออกหุ้นกู้ หรือรายได้ หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ และการเริ่มกระบวนการหรือขั้นตอนตาม
กฎหมายดังกล่าว มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่มีการเริ่มกระบวนการ
หรือขั้นตอนนั้น ๆ  

10.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1 หาก 

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของ
หุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีหนังสือแจง้การผิดนดัไปยังผู้ออกหุ้นกู้โดยระบุถึงเหตุผิดนัดซ่ึงท าให้หนี้
หุ้นกู้ทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยพลัน หรือ 

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเห็นชอบให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยพลัน หรือ 

(ค) เป็นกรณีตามข้อ 10.1(ก) ข้อ 10.1(ฌ) หรือข้อ 10.1(ญ) 

ให้ถือว่าเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึงขณะนั้นถือเป็นอันถึงก าหนดช าระโดยพลัน ทั้งนี้ การ
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือ
มีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด 

10.3 เมื่อกรณีเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10.2 แล้ว 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด าเนินการช าระหนี้ที่ค้างช าระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะสามารถกระท าได้ 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับช าระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างช าระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้
ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่มีการด าเนินการตามข้อ 10.2(ก) หรือข้อ 10.2(ข) 
หรือมีกรณีตามข้อ 10.2(ค) (แล้วแต่กรณี) แล้วแต่ยังไม่มีการช าระหนี้ที่ค้างช าระแก่ตน 

11. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

11.1 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซ่ึง
จะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีค าขอเป็นหนังสือให้แก่ผู้ ออกหุ้นกู้เรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนั้นผู้ถือหุ้นกู้กู้ยังมิได้ส่ง
หนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระหนี้หุ้นกู้ค้างช าระตามข้อ 10.2(ก) 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ หรือ 
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(ค) หากมีเหตุการณ์ส าคัญซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้) เห็นว่าอาจ
กระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 

11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและด าเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้
ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธิ  

11.3 ยกเว้นกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการลงมติ
เป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและ
ลงลายมือช่ือในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที่ก าหนดโดย
ผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษามติซ่ึงลงลายมือช่ือโดยผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คะแนนเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธินี้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปน็การนับคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นกู ้

11.4 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นมติ
โดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

11.5 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันทั้งผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 
(โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะค านวณจากผลรวมของหุ้นกู้ชุดที่ 1 และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 ร่วมกัน) 
แต่ทั้งนี้ในกรณีที่ (ก) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซ่ึงต้องพิจารณาหลายวาระ) 
ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 โดยเฉพาะ
เจาะจงเท่านั้น ซ่ึงในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องนั้นเท่านั้น 
หรือ (ข) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 
โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น 

11.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งที่เรียกประชุมโดย
ผู้ออกหุ้นกู้หรือที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู ้เว้นแต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้นกู้ 

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

12.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกเหนือจากข้อ 4.4 วรรคสอง จะต้องกระท าโดยได้รับความยินยอมจาก 
ผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในหนังสือนัดประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ 

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ หน้า 16 

12.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อ
ได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

13. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือช ารุดด้วยประการใด ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มี
สิทธิยื่นค าขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่  โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควร
ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น  ๆ ตามที่ 
นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้
ฉบับเก่าด้วย 

14. ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธินี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
โดยข้อก าหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อก าหนดสิทธินี้ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น 

ผู้ออกหุ้นกู ้
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

............................................... ............................................... 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ ์
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย ์
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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เอกสารหมายเลข 1 
หลักเกณฑ์ในการประชมุผู้ถือหุน้กู้ 

1. การเรียกประชุม 

ในกรณีของการจัดประชุมผู้ถือหุน้กู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้
จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อน 
วันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม วาระการประชุม และ 
ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ตามรายช่ือ
และที่อยู่ซ่ึงปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อส้ินเวลาท าการในวันท าการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วัน 

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้นกูแ้ละผู้ออกหุ้นกู้ 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งต้นฉบับของหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด 
และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม) ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบส่ี) 
ช่ัวโมงก่อนเวลานัดประชุม 

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซ่ึง
ได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้  ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการช้ีแจงและ  
แสดงความเห็นต่อที่ประชุม 

(ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสาร
หมายเลข 1 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของ 
หุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการ
ประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อน ซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 
นี้ องค์ประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป  
ไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจ านวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม 

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 
จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ 
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ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่
ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุม
ส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปที่ถือหุ้นกู้รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม  

3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 
จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้
ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่
ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุม
ส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปที่ถือหุ้นกู้รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุ้นกู้ที่ยังมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม 

4. ประธานในที่ประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ท าหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ 
ผู้ที่จะท าหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้
รายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

5. การเลื่อนประชุม 

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง  45 (ส่ีสิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้ 
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปประชุมใน
วัน เวลา และสถานที่ซ่ึงประธานก าหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี)่ วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะ
ตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้อง
เป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น  

(ข)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1(ก) 

(ค) ในกรณีที่การประชุมซ่ึงขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อน
ขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1(ก) 

5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายช่ือและที่อยู่ซ่ึงได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับ
วันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่
ส าหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการส าหรับการประชุมครั้งใหม่ 
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6. มติของที่ประชุม 

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธาน  
ในที่ประชุมก าหนด ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วย
มีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการ 
ชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือ 
ผู้รับมอบฉันทะ 

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้อง
เป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การช าระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ  

(ข) การแก้ไขวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบก าหนดช าระเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ตามหุ้นกู้  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจ านวนอื่นใดที่ค้างช า ระ
หรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้ 

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้ 

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม ข้อ 3 และมติ
ของที่ประชุมข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิเพื่อให้สามารถด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 6.4(ก) ถึง
ข้อ 6.4(จ) ข้างต้น 

6.5 ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ 

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14  
(สิบส่ี) วันนับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีส าเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบไว้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ในวันและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้ 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ หน้า 20 

เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุ้นกู ้
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(แบบของใบหุ้นกู้ชุดที ่1) 
ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ 
Name-Registered Certificate of Unsubordinated and Unsecured Debentures  
in Registered Form without a Debentureholders' Representative 

 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
Registered as a public company on 6 February 2013 
ทะเบียนเลขท่ี 0107556000167 
Registration No. 0107556000167 

หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 
DEBENTURES OF CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NO 1/2018 TRANCHE 1 DUE 2021 

วันออกหุ้นกู้ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
Issue Date 18 June 2018 

วันครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู ้ 18 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
Maturity Date 18 June 2021 

อายุของหุ้นกู้ 3 ปี  
Tenor 3 Years  

มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
Face Value of Baht 1,000 Each 

จ านวนที่ออก  4,000,000 หน่วย 
Issuing Amount 4,000,000 Units 

มูลค่ารวม 4,000,000,000 บาท 
Total Amount Baht 4,000,000,000 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.56 ต่อปี โดยมีก าหนดเวลาช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ตามเงื่อนไขของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส าหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
ต่อไปภายหน้า (ถ้ามี)) ("ข้อก าหนดสิทธ"ิ) 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู"้) จะด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
Interest rate is fixed at 2.56 percent per annum. Scheduled interest is payable semi-annually throughout the term of the Debentures in accordance with the terms and conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the 
Debentureholders of the Debentures (as well as subsequent amendments to the terms and conditions (if any)) ("Terms and Conditions"). 
CK Power Public Company Limited (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 18 June 2021. 
ชื่อผู้ถือหุ้นกู ้ [] 
Name of Debentureholder [] 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู ้ [] จ านวนหน่วยหุ้นกู้ที่ถือ [] หน่วย เลขที่ใบหุ้นกู ้ [] 
Debentureholder Registration No. [] Number of Debentures [] Units Debenture Certificate No.  [] 
ใบหุ้นกู้ออกให ้ณ วันที ่ [] จ านวนเงิน  [] บาท  
This Debenture Certificate is issued on  [] Total Principal Amount Baht []  
เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว 
Since the Issuer is offering the newly issued Debentures to certain institutional investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board regarding application for and approval of the offering for sale of 
newly issued debt instruments, the Issuer and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors. 
ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนี้ก่อน 
The right of the Debentureholders shall rank pari passu with the rights of other present and future unsubordinated and unsecured creditors of the Issuer, except for the debts with preferential treatment by law. 

 ____________________________________ 
กรรมการ / นายทะเบียนหุ้นกู้ 

Director / Registrar 
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ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ / This Certificate is subject to the Terms and Conditions. 
สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิ / Summary of the Terms and Conditions. 
1. หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ The Debentures are the Unsubordinated and Unsecured Debentures without a Debentureholders' 

Representative in the Name-Registered Certificate. 
นายทะเบียนหุ้นกู:้  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) REGISTRAR:  CIMB Thai Bank Public Company Limited 

2. ระยะเวลาในการค านวณดอกเบี้ยและวิธีการในการช าระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Period, Interest Payment and Redemption Methods. 
2.1 การก าหนดวันก าหนดช าระดอกเบี้ย ดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีก าหนดช าระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 18 มิถุนายน และวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันก าหนดช าระดอกเบี้ย

งวดแรกคือวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และวันก าหนดช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันที่ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันท าการจะเลื่อนวัน
ก าหนดช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป / Interest payment shall be payable semi-annually on 18 June and 18 December of each year throughout the terms of the Debentures. The first 
interest payment shall be made on 18 December 2018 and  the last payment shall be made on the Maturity date. If any Interest Payment Date does not fall on a business day, such payment shall 
be made on the following business day. 

2.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ / The Issuer shall redeem the Debenture on the Maturity Date by making payments of 
all principal under the Debentures. 

2.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการช าระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและช าระเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับ  
วันท าการที่จะต้องช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) 
หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ในวันก าหนดช าระดอ กเบี้ยหรือเงินต้นตามข้อก าหนดสิทธิ /  
The Issuer shall pay interest under clause 2.1 and principal under clause 2.2 to each Debentureholder by crossed cheque made payable to such Debentureholder bearing the date of the 
relevant interest and/or principal payment date as specified in the Terms and Conditions and mail to the relevant Debentureholder by registered mail or air mail (for foreign Debentureholders) 
or by transfer into the Debentureholder's bank account opened with a commercial bank which have branches in Thailand on the Interest Payment Date and/or the Maturity Date as specified in 
the Terms and Conditions. 

3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้กู้ / The Closure of the Register of the Debentureholders 
 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ วันอื่นใด (แล้วแต่กรณี) เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันท าการให้เลื่อนเปน็วันท าการถัดไป / The Issuer shall cause the Registrar to close the register of the 
Debentures to suspend the transfer of Debentures on the 14th (fourteenth) day prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date, any date fixed for any meeting of the Debentureholders and/or 
any other date (as the case may be) in order to determine the Debentureholders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions.  If the first day of the closure of the Register of 
Debentures falls on a day that is not a Business Day, the Register of Debentures shall be closed on the next Business Day. 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.  

โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ท าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมใบหุ้นกู้ฉบับนี้ที่ ได้มีการสลักหลัง
แล้วโดยชอบ / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver 
such form to the Registrar together with this Debenture Certificate which has been duly endorsed. 

(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏช่ือที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) 
เดือน พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Debentures from the 
Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is 
not more than one month old and (a) certified copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้จะท าการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือช่ือแบบเดียวกับลายมือช่ือที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือ
ช่ือ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures he must affix exactly the same signature as 
when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

ลงลายมือช่ือผู้โอน /  
Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบยีนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้) /  
Signature of transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders) 

นายทะเบียนหุ้นกูล้งลายมอืชือ่ผู้มีอ านาจ 
พร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู ้(ถ้าม)ี 

Authorized Signature of Registrar 
With the seal of Registrar (if any) 

ช่ือ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full name of transferee in block letters 

1. ลงลายมือช่ือผู้โอน / 
Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผู้รับโอน / Signature of transferee  

 
ตัวบรรจง / Block letters 

 
 

2. ลงลายมือช่ือผู้โอน / 
Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผู้รับโอน / Signature of transferee 
 

 

 
ตัวบรรจง / Block letters 

 
 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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(แบบของใบหุ้นกู้ชุดที ่2) 
ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไมม่ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 
Name-Registered Certificate of Unsubordinated and Unsecured Debentures  
in Registered Form without a Debentureholders' Representative  
and with the Issuer's Right to Early Redemption 

 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
Registered as a public company on 6 February 2013 
ทะเบียนเลขท่ี 0107556000167 
Registration No. 0107556000167 

หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุน้กู้มีสิทธิไถถ่อนหุน้กู้ก่อนครบก าหนดไถถ่อน 
DEBENTURES OF CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NO 1/2018 TRANCHE 2 DUE 2028 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION 

วันออกหุ้นกู้ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
Issue Date 18 June 2018 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2571 
Maturity Date 18 June 2028 

อายุของหุ้นกู้ 10 ปี  
Tenor 10 Years  

มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
Face Value of Baht 1,000 Each 

จ านวนที่ออก  2,500,000 หน่วย 
Issuing Amount 2,500,000 Units 

มูลค่ารวม 2,500,000,000 บาท 
Total Amount Baht 2,500,000,000 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.06 ต่อปี โดยมีก าหนดเวลาช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ตามเงื่อนไขของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
ต่อไปภายหน้า (ถ้ามี)) ("ข้อก าหนดสิทธ"ิ) 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู"้) จะด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2571 
Interest rate is fixed at 4.06 percent per annum. Scheduled interest is payable semi-annually throughout the term of the Debentures in accordance with the terms and conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the 
Debentureholders of the Debentures (as well as subsequent amendments to the terms and conditions (if any)) ("Terms and Conditions"). 
CK Power Public Company Limited (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 18 June 2028. 
ชื่อผู้ถือหุ้นกู ้ [] 
Name of Debentureholder [] 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู ้ [] จ านวนหน่วยหุ้นกู้ที่ถือ [] หน่วย เลขที่ใบหุ้นกู ้ [] 
Debentureholder Registration No. [] Number of Debentures [] Units Debenture Certificate No.  [] 
ใบหุ้นกู้ออกให ้ณ วันที ่ [] จ านวนเงิน  [] บาท  
This Debenture Certificate is issued on  [] Total Principal Amount Baht []  
เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว 
Since the Issuer is offering the newly issued Debentures to certain institutional investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board regarding application for and approval of the offering for sale of 
newly issued debt instruments, the Issuer and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors. 
ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนี้ก่อน 
The right of the Debentureholders shall rank pari passu with the rights of other present and future unsubordinated and unsecured creditors of the Issuer, except for the debts with preferential treatment by law. 

 ____________________________________ 
กรรมการ / นายทะเบียนหุ้นกู้ 

Director / Registrar 

 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ / This Certificate is subject to the Terms and Conditions. 
สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิ / Summary of the Terms and Conditions. 
1. หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน/ The Debentures are the Unsubordinated 

and Unsecured Debentures without a Debentureholders' Representative and with the Issuer's Right to Early Redemption in the Name-Registered Certificate. 
นายทะเบียนหุ้นกู:้  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) REGISTRAR:  CIMB Thai Bank Public Company Limited 

2. ระยะเวลาในการค านวณดอกเบี้ยและวิธีการในการช าระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Period, Interest Payment and Redemption Methods. 
2.1 การก าหนดวันก าหนดช าระดอกเบี้ย ดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีก าหนดช าระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 18 มิถุนายน และวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันก าหนดช าระดอกเบี้ย

งวดแรกคือวนัที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และวันก าหนดช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันที่ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยหาก
วันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันท าการจะเลื่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป / Interest payment shall be payable semi-annually on 18 June and 18 December 
of each year throughout the terms of the Debentures. The first interest payment shall be made on 18 December 2018 and  the last payment shall be made on the Maturity date unless there is 
an early redemption made by the Issuer. If any Interest Payment Date does not fall on a business day, such payment shall be made on the following business day. 

2.2 เว้นแต่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิแล้วผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
โดยการช าระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ / The Issuer shall 
redeem the Debenture on the Maturity Date by making payments of all principal under the Debentures, except where the Debentures are previously redeemed pursuant to the Terms and 
Conditions. The Issuer may exercise its right to early redeem the Debentures in accordance with the Terms and Conditions. 

2.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการช าระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและช าระเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับ 
วันท าการที่จะต้องช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) 
หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ในวันก าหนดช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นตามข้อก าหนดสิทธิ /  
The Issuer shall pay interest under clause 2.1 and principal under clause 2.2 to each Debentureholder by crossed cheque made payable to such Debentureholder bearing the date of the 
relevant interest and/or principal payment date as specified in the Terms and Conditions and mail to the relevant Debentureholder by registered mail or air mail (for foreign 
Debentureholders) or by transfer into the Debentureholder's bank account opened with a commercial bank which have branches in Thailand on the Interest Payment Date and/or the Maturity 
Date as specified in the Terms and Conditions. 

3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้กู้ / The Closure of the Register of the Debentureholders 
 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้น

กู้ วันไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ วันอืน่ใด (แล้วแต่กรณี) เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันท าการให้เลื่อนเปน็วันท าการถัดไป / The Issuer shall cause the Registrar to close the register of the 
Debentures to suspend the transfer of Debentures on the 14th (fourteenth) day prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date, the Early Redemption Date, any date fixed for any meeting of 
the Debentureholders and/or any other date (as the case may be) in order to determine the Debentureholders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions.  If the first day of 
the closure of the Register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the Register of Debentures shall be closed on the next Business Day. 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.  

โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ท าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมใบหุ้นกู้ฉบับนี้ที่ได้มีการสลักหลังแล้ว
โดยชอบ / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form 
to the Registrar together with this Debenture Certificate which has been duly endorsed. 

(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏช่ือที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) 
เดือน พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder 
whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one 
month old and (a) certified copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้จะท าการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือช่ือแบบเดียวกับลายมือช่ือที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือช่ือ 
ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures he must affix exactly the same signature as when 
he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

ลงลายมือช่ือผู้โอน /  
Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบยีนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้) /  
Signature of transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders) 

นายทะเบียนหุ้นกูล้งลายมอืชือ่ผู้มีอ านาจ 
พร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู ้(ถ้าม)ี 

Authorized Signature of Registrar 
With the seal of Registrar (if any) 

ช่ือ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full name of transferee in block letters 

1. ลงลายมือช่ือผู้โอน / 
Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผู้รับโอน / Signature of transferee  

 
ตัวบรรจง / Block letters 

 
 

2. ลงลายมือช่ือผู้โอน / 
Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผู้รับโอน / Signature of transferee 
 

 

 
ตัวบรรจง / Block letters 

 
 

 



                                  
                                                                                                                                                

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององค์กรหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งได้ประกาศผลไปแลว้  ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร 
และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคัญทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ะ
ปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) 
หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled)  

 

  
New Issue Report 

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอันดบัเครดติองค์กรของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” ใน
ขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งจดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มปีระกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 6,500 ลา้น
บาท ทีร่ะดบั "A-" โดยหุน้กูด้งักล่าวมอีนัดบัเครดติต ่ากว่าอนัดบัเครดติองคก์รของบรษิทัอยู่ 1 ระดบั 
เนื่องจากมลีกัษณะการด้อยสทิธทิางโครงสร้าง (Structural Subordination) เมื่อเทยีบกบัเงนิกู้
ปจัจุบนัของบรษิทัย่อย ส าหรบัเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูใ้นครัง้นี้บรษิทัจะน าไปลงทุนและช าระคนื
เงนิกูข้องบรษิทั 

อนัดบัเครดติดงักล่าวสะทอ้นถงึประวตัผิลงานของบรษิทัในการพฒันาและด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงั
น ้าขนาดใหญ่ รวมถงึโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม (Cogeneration) ตลอดจนกระแสเงนิสดรบัที่
คาดการณ์ไดจ้ากการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement -- PPA) กบัผูซ้ื้อทีม่ ี
ความน่าเชือ่ถอืสงู และเทคโนโลยซีึง่ผ่านการพสิูจน์แลว้ทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้าพลงัน ้าของบรษิทั อย่างไร 
ก็ตามอันดับเครดิตดังกล่าวมีข้อจ ากัดจากความไม่แน่นอนของปริมาณน ้ าและความเสี่ยง
ระดับประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (ได้ร ับอันดับเครดิต 
“BBB+/Negative” จากทรสิเรทติ้ง) 

ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2561 บรษิัทมรีายได้เพิม่ขึ้น 34.5% (เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน) เป็น 1,821 ล้านบาท รายไดท้ี่เพิม่ขึ้นส่วนใหญ่มาจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นร่วมระยะที ่2 (โรงไฟฟ้าบางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่ 2) ซึ่งเริม่ด าเนินงานในเดอืนมถุินายน 
2560 อย่างไรกต็าม การทีโ่รงไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ าหน่ายไฟฟ้าลดลง 9.4% เมือ่เทยีบช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนส่งผลใหอ้ตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา และค่าตดั
จ าหน่ายต่อรายได้) ลดลงเหลือ 45.2% แต่คาดว่าการจ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน ้างมึ 2 จะ
ปรบัตวัดขี ึน้ในไตรมาสที ่3 ของปี โดยปกตปิรมิาณน ้าทีไ่หลเขา้อ่างเกบ็น ้าในไตรมาสแรกจะคดิเป็น
ประมาณ 6% ของปรมิาณน ้าทัง้ปี ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ของปีจะมปีรมิาณน ้าคดิเป็น 60%-65% 
ของปรมิาณน ้าทัง้หมด 

ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2561 บรษิทัมเีงนิกูร้วม 27,934 ลา้นบาทและมอีตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้ง
เงนิทุนอยู่ที ่47.6%  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าโรงไฟฟ้าของ
บรษิทัจะสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายและบรษิทัยงัคงไดร้บักระแสเงนิสดทีแ่น่นอนจากการ
ลงทุน นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรจีะสามารถเริม่ด าเนินงาน
ไดต้ามแผนและใหผ้ลตอบแทนไดต้ามคาด  

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

โอกาสที่บรษิัทจะได้รบัการปรบัอนัดบัเครดติเพิม่ขึ้นในระยะ 12-18 เดอืนขา้งหน้านัน้มคี่อนขา้ง
จ ากดั ในขณะทีป่จัจยัทีอ่าจมผีลต่อการลดอนัดบัเครดติอาจเกดิจากผลการด าเนินงานโรงไฟฟ้าของ
บรษิทัทีด่อ้ยกว่าที่ประมาณการไว้ซึ่งจะกระทบกระแสเงนิสดของบรษิทั หรอืโครงการไซยะบุรเีริม่
ด าเนินงานล่าช้าไปจากแผนหรือมผีลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาด นอกจากนี้  การลงุทน
ขนาดใหญ่โดยใชเ้งนิกูเ้ป็นหลกัซึง่ส่งผลใหส้ถานะการเงนิของบรษิทัอ่อนแอลงกเ็ป็นอกีปจัจยัหนึ่งที่
อาจมผีลต่อการปรบัลดอนัดบัเครดติลงดว้ยเช่นกนั 

  

บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 34/2561 
 17 พฤษภาคม 2561 

CORPORATES 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

02/05/61 A Stable 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
 
 
 
ติดต่อ: 

เสรมิวทิย ์ศรโียธา 
sermwit@trisrating.com 
 

ประวติร ชยัช านะภยั, CFA 
pravit@trisrating.com 
 

ภารตั มหทัธโน 
parat@trisrating.com 
 

มณเฑยีร จนัทรก์ล ่า 
monthian@trisrating.com 
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New Issue Report 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

    
หน่วย: ลา้นบาท 

 

          ------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------- 
  ม.ค.-มี.ค.

2561 
2560 2559 2558 2557 

รายได ้  1,821 6,879 6,319 6,757 6,999 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  279 1,489 1,256 1,130 1,220 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  58 278 477 370 477 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  573 2,536 2,255 2,639 2,732 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  831 3,679 3,644 3,732 3,973 
สนิทรพัยร์วม  60,010 60,462 59,305 54,567 49,327 
เงนิกูร้วม  27,934 28,428 28,030 21,908 22,574 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  30,811 30,659 30,506 31,812 26,104 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย/
รายได ้(%) 

 45.2 52.7 57.4 54.3 55.9 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  2.9 **          2.9 3.2 3.6 4.3 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย/
ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 3.0 2.5 2.9 3.3 3.3 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  9.4 **          8.9 8.0 12.0 12.1 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  47.6 48.1 47.9 40.8 46.4 

* งบการเงนิรวม 
** ปรบัเป็นอตัราสว่นตวัเลขเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

บริษทั ซีเค พาวเวอร ์(มหาชน) (CKP) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ 6,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


















































































































































































































