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รายได้รวม 8,840 7,177 9,335

กําไรขั้นตน 2,263 1,188 2,815
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อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.95 1.68 2.86
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MESSAGE FROM CHAIRMAN 
OF THE BOARD OF DIRECTORS
สารจากประธานกรรมการ

ปี 2564 นับเป็นอีกปีท่ีท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ 
และชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม ถึงกระน้ัน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยังคงเติบโต 
แบบก้าวกระโดดและมีแผนการขยายการลงทุนธุรกิจอย่างต่อเน่ือง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นได ้
จากบรษัิทและบรษิทัในเครอืซเีค พาวเวอร์ สามารถผลิตและส่งไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รฐัวสิาหกิจ
ไฟฟ้าลาว (EDL) รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้า รายย่อยได้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลก�าไรสุทธิได้ถึง 2,179 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 438 เมือ่เทียบกับปี 2563 ท่ีมีก�าไรสุทธจิากการด�าเนนิธรุกจิปกติจ�านวน 405 ล้านบาท รวมถงึการท่ีทรสิเรทติง้ 
ได้คงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “STABLE” หรือ ”คงที่” 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

อย่างเป็นรปูธรรมและเพ่ือสนบัสนนุนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการมุง่สูส่งัคม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas 
Emissions) ภายในปี 2608  

ด้านผลประกอบการ โดยรวมกำาไรสทุธิในปี 2564 เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 438 
เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ 
โรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน 
ทีส่่วนใหญ่มาจากกำาไรสทุธิของโรงไฟฟ้าพลังนำา้ ไซยะบรุสีงูกว่าปี 2563 
อย่างมีสาระสำาคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้น 
ในโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี จากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5 ทำาให้
การรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรเพ่ิมขึ้น บริษัทมีฐานะการเงินท่ีมั่นคงสำาหรับ 
การดำาเนินธุรกิจในอนาคต โดยมีอัตราส่วนหน้ีท่ีมีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 
ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นที่ตำ่าเพียง 0.65 เท่า ขณะเดียวกันก็มีงบดุล 
ที่แข็งแกร่ง พร้อมกระแสเงินสดที่สมำ่าเสมอจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระยะยาวที่ทำากับ กฟผ. สะท้อนแนวทางการบริหารงานของบริษัท
สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการวางแผนการทำากิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างเป็นระบบ 
โดยยึดหลักการ ESG ทั้ง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม 
(Social) และบรรษทัภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance) ซึง่สอดรบักับ 
เป้าหมายความย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) ทำาให้ปี 2564  
นับได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจอีกปีของบริษัทที่ได้รับรางวัล 
อันทรงเกียรติจากทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การได้รับการคัดเลือก
เข้าสู่รายชื่อหุ้นย่ังยืน (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

นอกจากน้ี ในปี 2564 ยังตอกยำ้าความสำาเร็จอีกก ้าวของกลุ ่ม  
ซีเค พาวเวอร์ กล่าวคอื บรษิทัในเครอื จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ บรษิทั ไซยะบรุ ี
พาวเวอร์ จำากัด (XPCL) และบริษัท ไฟฟ้านำ้างึม 2 จำากัด (NN2)  
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน สปป.ลาว ได้รับการรับรอง ISO เพ่ิมเติม 
จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ  
BSI) สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพของ 
บริษัทในเครือซีเค พาวเวอร์ ตลอดจนมาตรฐานการดำาเนินงาน 
เทียบเท่าระดับสากล โดย XPCL ได้รับใบรับรอง ISO จำานวน 3 ใบ  
ได้แก่ ISO 9001: มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ, ISO 14001: 
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001: มาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำาหรับ NN2  
ได้รับใบรับรอง ISO เพ่ิมจำานวน 1 ใบ ได้แก่ ISO 14001: มาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ด้วยเป้าหมายการเติบโตในด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดและ 
วางรากฐานความมัน่คงทางพลงังานทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ประเด็นเรื่องความย่ังยืนจึงถูกตั้งให้เป็นพันธกิจหลักและวัฒนธรรม
องค์กรที่ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงมุ่งสนับสนุนนโยบาย 
การลดคาร์บอนสอดคล้องกับเมกะเทรนด์พลังงานโลก โดยมีเป้าหมาย
การขยายธุรกิจให้เติบโตมากกว่าเท่าตัวภายในปี 2567 ด้วยการ 
เพ่ิมกำาลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นเป็น 4,800 เมกะวัตต์ พัฒนาโครงการ 
ใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกำาลังการผลิตติดตั้งใหม่ทั้งหมด 
จะมาจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนำ้า 
และพลังงานลม บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะเป็นหน่ึงในผู้นำาด้านการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวียนท่ีใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคทีม่รีะดบัคาร์บอน ฟุตพริน้ท์  
(Carbon Footprint) ตำ่าที่สุดรายหน่ึง เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
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ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ได้รับคะแนนการประเมินการกำากับดูแลกิจการ   
ท่ีดีในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ได้รับรางวัล 
ESG Corporate Awards 2021 ระดับ Gold จาก The Asset เป็น 
การยืนยันว่าบริษัทมีการกำากับดูแลตอบโจทย์เร่ือง ESG ท้ัง 3 มิติ  
ที่มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และรางวัล Asian Power 
Awards ปี 2564 สาขาผู้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานแห่งปี 
(Innovative Power Technology of the Year) จากการคิดค้นโครงการ
นวัตกรรมต่าง ๆ ของพนักงานท่ีช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
รางวัลท้ังหมดน้ีเปรียบเสมือนอีกก้าวแห่งความสำาเร็จท่ีเน้นยำ้าถึง 
ความสำาคญัของการขบัเคลือ่นองค์กรให้เตบิโตได้อย่างมัน่คงและย่ังยืน 
จงึกล่าวได้ว่าในปีทีผ่่านมานี ้บรษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายและมคีวาม
ก้าวหน้าในมิติท่ีสำาคัญในเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการเติบโต 
(Growth) การสร้างผลกำาไร (Profitability) และการสร้างความย่ังยืน 

(Sustainability) ซึ่งล้วนแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาวอีกด้วย

ในนามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น 
สถาบันการเงิน พันธมิตร และผู ้มีส ่วนได้เสียทุกภาคส่วนท่ีให้ 
ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน 
ในชุมชนด้วยการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และรักษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยการพัฒนาไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  
ภายใต้ความมุ ่งมั่นท่ีจะดำาเนินธุรกิจด้วยหลักการกำากับดูแลที่ดี  
การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการไม่หยุด 
ท่ีจะปรับตัวและพัฒนาธุรกิจแห่งอนาคต เพื่อให้ต่อยอดความสำาเร็จ 
จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในด้านของความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
และความยั่งยืน

ประธานกรรมการบริษัท
(ดร.ทนง พิทยะ)
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BOARD OF 
DIRECTORS
คณะกรรมการ

010407 08 0209

ดร.ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

01

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
กรรมการบริหาร / กรรมการ

07

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการ

02

นายประเสริฐ มริตตนะพร
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร / กรรมการ

08

ดร.จอน วงศ์สวรรค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

03

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์
กรรมการบริหาร / กรรมการ

09
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11 1205 100603

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล
ประธานกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง / 
กรรมการอสิระ

05

นายเดวิด แวน ดาว
กรรมการ

11

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

06

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
บริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / 
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / 
เลขานุการบริษัท

12

นายณรงค์ แสงสุริยะ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบริหารความเส่ี่ยง /  
กรรมการ

04

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
กรรมการ

10
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BUSINESS
OPERATION
AND 
OPERATING
RESULTS
การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

1
ส่วนที่

46%
NN2

65%
BIC

100%
BKC

42%
LPCL

42.5%
XPCL

30%
NRS

30%
CRS

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “CKP”) ก่อตัง้โดย 
กลุม่บรษิทั ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) (“กลุม่ ช.การช่าง”) จดทะเบยีน
จัดตั้งเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  
ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทแกนนำาของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้น
การลงทุนในธุรกิจผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ  
บริษัทได ้จดทะเบียนแปรสภาพเป ็นบริษัทมหาชนเมื่อ วัน ท่ี  
6 กุมภาพันธ์ 2556 และหุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียน 
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน และเริม่ทำาการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 
ด้วยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท เรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว และ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 9,240 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 
เรียกชำาระแล้ว 8,129 ล้านบาท

ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
AND OPERATION OF  
THE GROUP OF COMPANIES
โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย 
ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังนำ้า โรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชัน่ และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ โดยแบ่งเป็นการลงทนุ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 7 บริษัท ดังนี้

1.  บริษัท ไฟฟ้านำ้างึม 2 จำากัด (“NN2”) ซึ่งเป็น
บรษิทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบรษิทั ในสดัส่วน 
การถือหุ้นท่ีร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุน 
ผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด 
(“SEAN”)

2.  บรษิทั บางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่ จำากัด (“BIC”) 
ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 65

3.   บริษัท บางเขนชัย จำากัด (“BKC”) ในสัดส่วน
การถือหุ้นที่ร้อยละ 100

1.  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ร้อยละ 42.5

2.  บรษิทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำากดั (“LPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ร้อยละ 42

3.  บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้น 
ที่ร้อยละ 30

4.  บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ร้อยละ 30

การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษัทย่อย
รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย

COGENERATION 
POWER

HYDRO
POWER

SOLAR
POWER

การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นกิจการท่ีควบคมุร่วมกัน
และบรษัิทร่วม รวม 4 บรษัิท ประกอบด้วย
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พันธกิจ
1.  สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง

และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
2.  ให้ความสำาคัญอย่างต่อเน่ือง

กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด�าเนินงาน

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าในประเทศไทยและภมูภิาค
อาเซยีนท่ีมีการดำาเนินงานอันมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายการด�าเนินงาน
 ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภท
ต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจากโครงการด้านพลังงานท่ี
หลากหลายด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินลงทุน และความร่วมมือ
ระหว่างพันธมิตรในเครือที่พร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
อย่างสมำ่าเสมอและยั่งยืน

•  8 มิถุนายน 2554 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัท
เป็นแกนนำาของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ

•  10 พฤษภาคม 2555 บรษิทัซือ้หุน้สามญัของ SEAN 
เพ่ิมเตมิจาก บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จำากัด (มหาชน) 
(BECL)1 จำานวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น 
ร ้อยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน ทำาให้บริษัท 
ถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจำานวน 361,168,999 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทุนจดทะเบียนและ 
เรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

•  26 มิถุนายน 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ท่ีผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย ์
จากบริษัท ช. การช่าง จำากัด (มหาชน) (“CK”) 
จำานวน 2 บริษัท ได้แก่

 1)  BKC จำานวน 2,342,498 หุ้น หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระ
เต็มมูลค่าแล้ว

 2)  NRS จำานวน 664,500 หุ ้น หรือคิดเป ็น 
ร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแล้ว 
ร้อยละ 85.06

•  31 สิงหาคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ SEAN  
เพ่ิมเตมิจาก บรษิทั ทมี คอนซลัต้ิง เอนจเินียริง่ แอนด์ 
แมเนจเม้นท์ จำากัด จำานวน 8,809,000 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของทุนจดทะเบียน ทำาให้บริษัท
ถือหุ้นใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุ้น หรือ 
คดิเป็นร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชำาระ
เต็มมูลค่าแล้ว    

•  26 ธันวาคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ทีผ่ลติและจำาหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
และโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จาก CK จำานวน 
2 บรษิทั ได้แก่

 1)  CRS จำานวน 875,250 หุ ้น หรือคิดเป ็น 
ร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแล้ว 
ร้อยละ 95.01

 2)  BIC จำานวน 63,019,999 หุ ้น หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ปี

ปี

2554

2555

หมายเหตุ :  1 ปัจจบัุน คอื บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จำากัด (มหาชน) (“BEM”)
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•  2 มกราคม 2556 บริษัทซื้อหุ ้น BIC เพ่ิมเติม 
จาก บริษัท  ท่ี ดินบางปะอิน จำา กัด จำานวน 
26,029,999 หุ ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของ 
ทนุจดทะเบยีน ทำาให้บริษทัถือหุ้นใน BIC รวมเป็น 
89,049,998 หุ ้น หรือคิดเป็นร ้อยละ 65 ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

•  11 มกราคม 2556 บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก  
9,200 ล้านบาท เป็น 3,066.7 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจำานวน 306.7 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ ้นละ10 บาท โดยเป็นการลดทุนเพ่ือคืนทุนท่ี 
ลดลงให้แก่ผู ้ถือหุ้นตามสัดส่วน ต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 บรษิทัเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบรษิทั
เป็น 4,600 ล้านบาท จำาหน่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 

ตามสัดส่วน และลดมูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม 
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมกันนี้ได ้
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,600 ล้านบาท
เป็น 5,500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จำานวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

•  6 กุมภาพันธ์ 2556 บรษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็น
บรษิทัมหาชนและเปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั ซเีค พาวเวอร์  
จำากัด (มหาชน)

•  18 กรกฎาคม 2556 หุ้นสามญัของบรษิทัเริม่ทำาการ 
ซือ้ขายครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

•  22 เมษายน 2557 ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจำาปี 
2557 มมีตอินุมตัใิห้บรษิทันำาส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั
จำานวน 170 ล้านบาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

•  28 ตลุาคม 2557 ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิทั  
ครั้งท่ี 1/2557 มีมติอนุมัติให้ BIC ทำารายการที ่
เก่ียวโยงกันว่าจ้าง CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของบรษิทัเป็นผูร้บัเหมาก่อสร้างโครงการบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 2 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,310  
ล้านบาท

•  24 เมษายน 2558 บริษัทจ ่ายเงินปันผลจาก 
ผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท  
รวมเป็นเงินปันผลท้ังสิ้น 110 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
จ่ายเงินปันผลครั้งแรกของบริษัท

•   29 พฤษภาคม 2558 บรษิัทลดมูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุน้
จากเดมิ 5 บาท เป็น 1 บาท และเพ่ิมทนุจดทะเบยีน
ของบริษัทอีกจำานวน 3,740 ล้านบาท รวมเป็น 
ทุนจดทะเบียนจำานวน 9,240 ล้านบาท แบ่งเป็น

 1)  หุ ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 1,870 ล้านหุ ้น  
โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ส่งผลให้บริษัท 
มีทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วจำานวน 7,370 
ล้านบาท

 2)  หุ้นสามัญจำานวน 1,870 ล้านหุ้น เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทั (“CKP-W1”) 
จำานวน 1,870 ล้านหน่วย

•  4 มถุินายน 2558 หุน้สามญัเพ่ิมทุนจำานวน 1,870 ล้านหุน้
เริ่มทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

•   9 มถุินายน 2558 CKP-W1 จำานวน 1,870 ล้านหน่วย 
เริ่มทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

•   9 มิถุนายน 2558 บริษัทซื้อหุ้น XPCL จาก CK  
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 
805,830,000 หุน้ มลูค่ารวมประมาณ 4,344 ล้านบาท

ปี

ปี

ปี

2558

2556

2557
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•  19 เมษายน 2559 ท่ีประชมุสามัญผูถื้อหุ้นของบรษิทั
ประจำาปี 2559 มีมติอนุมัติดังนี้

 1)  อนมุตัใิห้บรษิทัออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิ
รวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรอืในเงนิสกุลอืน่
ในจำานวนเทียบเท่า

 2)  อนุมตัใิห้ NN2 เข้าทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกันเพ่ือ
ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำากัด (“CHK”) 
เป็นผูด้ำาเนินงานปรบัปรงุยกระดบัแรงดนัไฟฟ้า
และก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อยนาบง 230 กิโลโวลต์/ 
500 กิโลโวลต์ ในวงเงินรวม 799.85 ล้านบาท 
และ 39.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ไม่รวมภาษี
มูลค ่าเพิ่ม) เ พ่ือรองรับการส ่งไฟฟ้าจาก
โครงการต่าง ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 
กำาหนดระยะเวลาดำาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปี 2561

 •  16 พฤษภาคม 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลจาก 
ผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 164.4 ล้านบาท

•  17 มิถุนายน 2559 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู ้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ  
ผู้ลงทุนรายใหญ่ในวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท อายุ 
3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิด
ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ ไม่มปีระกัน มผีูแ้ทน
ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน 
ครบกำาหนดไถ่ถอน โดยบรษิทัไถ่ถอนหุน้กู้ดงักล่าวแล้ว 
เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2561

•  14 กันยายน 2559 NN2 ได้ลงนามสญัญาเงนิกู้ยืม 
ระยะยาวกับกลุม่สถาบนัการเงนิผูใ้ห้กู้ เพ่ือรไีฟแนนซ์
เงินกู้ยืมระยะยาวเดิมและก่อหน้ีเพ่ิม เพ่ือใช้ในการ
ปรบัปรงุและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ส่งผลให้ 
ต้นทุนทางการเงนิของ NN2 ลดลงและมสีภาพคล่อง
มากขึ้น

ปี
2559

•  18 พฤษภาคม 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลจาก 
ผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 442.2 ล้านบาท

•  29 มถุินายน 2560 โรงไฟฟ้าบางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่  
ที่ 2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยมีกำาลังการผลิต
ติดต้ัง 120 เมกะวตัต์ มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.  
จำานวน 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปีนับจาก 
วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำาหน่ายไฟฟ้า
ส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

•  25 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น 
ของ NN2 ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให้ NN2 ออก
และเสนอขายหุ้นกู้เพื่อชำาระคืนหนี้เงินกู้กับสถาบัน
การเงินในวงเงินและมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ไม่เกิน
ภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ NN2 มีอยู่กับสถาบัน
การเงนิเป็นสกุลเงนิบาท และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ 
จำานวนเทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขาย
เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือ
หลายคราวก็ได้

•   กรกฎาคม 2560 BIC ได้เรยีกชำาระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
สำาหรบัการลงทุนในโรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ 
ที่ 2 จนเต็มมูลค่าแล้ว ทำาให้ ณ ปัจจุบัน BIC ม ี
ทนุจดทะเบยีนเรยีกชำาระเต็มมลูค่าแล้วเป็นจำานวน 
2,705 ล้านบาท

•  5 ตุลาคม 2560 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ครัง้ที ่1/2560 ชนดิระบชุือ่ผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ 
ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุน
สถาบัน และผู ้ลงทุนรายใหญ่ในวงเงิน 6,000  
ล้านบาท แบ่งเป็น

 -  หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.59 ต่อปี 
จำานวน 1,000 ล้านบาท

 -  หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.48 ต่อปี 
จำานวน 1,400 ล้านบาท และ

 -  หุน้กูอ้ายุ 10 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.69 ต่อปี 
จำานวน 3,600 ล้านบาท

  ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด (“ทริสเรทติ้ง”) ได้จัด
อันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” 
และจัดอันดับเครดิตหุ ้นกู ้ของ NN2 ที่ อันดับ  
“A-/Stable”

ปี
2560
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•  NN2 เข้าทำาสัญญาเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับ
รฐับาลลาว หลงัการปรบัปรงุระดบัแรงดนัไฟฟ้าและ
ก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อยนาบงแล้วเสร็จ โดยสญัญา
มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

•  8 กุมภาพันธ์ 2562 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กร 
ของ NN2 ท่ีอันดับ “A/Stable” พร้อมท้ังปรับเพ่ิม
อันดับเครดิตหุ ้นกู ้ทุกชุดของ NN2 เป็นอันดับ  
“A/Stable”

•  BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบ 
ติดตั้งบนหลังคาและแบบติดตั้งบนพ้ืนดินจำานวน  
6 โครงการ ได้แก่

 -  โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา 
ทีอ่ำาเภอภาช ีจงัหวัดพระนครศรอียุธยา (“โรงไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทติย์ ภาช”ี) กำาลังการผลิตติดต้ัง 0.89  
เมกะวตัต์ เริม่จำาหน่ายไฟฟ้าให้กบัผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

•  30 มีนาคม 2561 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ครัง้ที ่1/2561 ชนดิระบชุือ่ผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ 
ไม่มปีระกัน ทยอยชำาระคนืเงนิต้น มผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
และผูอ้อกหุน้กู้มสีทิธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำาหนด 
จำานวน 3,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยทริสเรทต้ิงได้จัดอันดับ 
เครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” และ
จดัอนัดบัเครดติหุ้นกู้ของ NN2 ท่ีอนัดบั “A-/Stable” 
ทัง้น้ี NN2 ได้นำาเงนิจากการออกและเสนอขายหุน้กู้ 
ดังกล่าวชำาระคืนหน้ีเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

•  10 เมษายน 2561 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิทั 
ประจำาปี 2561 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ XPCL 
สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL 
คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,065.0 ล้านบาท  
จาก BEM รวมถึงอนุมัติการชำาระเงินค่าหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการไฟฟ้า
พลังนำ้า ไซยะบุรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจำานวน
ประมาณ 399.2 ล้านบาท

•  8 พฤษภาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลจาก 
ผลประกอบการปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.0225 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 165.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.9 ของกำาไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

•  28 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ BKC 
มมีตอินมุตักิารลงทนุในโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
แบบติดต้ังบนหลังคาและพ้ืนดิน เพ่ือผลิตและ
จำาหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชน 
จำานวน 6 โครงการ ท่ีกำาลังการผลิตติดตั้งรวม  
6.7 เมกะวัตต์ โดยได้เร่ิมทยอยก่อสร้างต้ังแต่
ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเริ่มทยอยผลิต 
และจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562

•  18 มิถุนายน 2561 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้
ครัง้ที ่1/2561 ชนดิระบชุือ่ผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ 
ไม่มปีระกัน ไม่มผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั 
ในวงเงิน 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็น

 -  หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.56 ต่อปี 
จำานวน 4,000 ล้านบาท และ

 -  หุน้กูอ้ายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.06 ต่อปี 
จำานวน 2,500 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ในการไถ่ถอนก่อนครบกำาหนด

  โดยทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท
ที่อันดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ
บรษิทัทีอ่นัดบั “A-/Stable” โดยบรษิทัได้นำาเงนิจาก
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำาระคืนหุ้นกู้
ครั้งท่ี 1/2559 ที่ออกและเสนอขายในปี 2559 
จำานวน 4,000 ล้านบาทและชำาระค่าหุ้นของ XPCL 
ทีบ่รษิทัซือ้เพ่ิมเตมิจาก BEM ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 
จำานวน 2,065 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือใช้สำาหรับ
การเพ่ิมทนุใน XPCL ท่ีจะทยอยเรยีกชำาระจนกระทัง่
การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

•  สงิหาคม 2561 NN2 ได้ดำาเนนิการงานปรบัปรงุยกระดับ 
แรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
แล้วเสรจ็ เพ่ือรองรบัการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ  
ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

•  19 ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับคะแนน CG Score 
ในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำารวจการกำากับดูแล
กิจการบรษิทัจดทะเบยีนประจำาปี 2561 โดยสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย

•  พฤศจกิายน-ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลงันำา้ นำา้งมึ 2 
ดำาเนินการซ่อมบำารุงรักษาอะไหล่สำาคัญบางส่วน 
(Partial Overhaul) ตามแผน

ปี
2561

ปี
2562

23แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



 -  โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา
ที่อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทติย์ บางเลน”) กำาลงัการผลติตดิตัง้ 
0.97 เมกะวัตต์ เร่ิมจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
ผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 
2562

 -  โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา 
ทีอ่ำาเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5”) กำาลัง 
การผลิตติดต้ัง 0.97 เมกะวัตต์ เริ่มจำาหน่าย 
ไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือน
มิถุนายน 2562

 -  โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา
ที่อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
(“โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย”) กำาลัง 
การผลิตติดต้ัง 0.72 เมกะวัตต์ เริ่มจำาหน่าย 
ไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือน
มิถุนายน 2562

 -  โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา 
ที่อำาเภอกระทุ ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ กระทุม่แบน”) กำาลงั 
การผลิตติดต้ัง 0.51 เมกะวัตต์ เริ่มจำาหน่าย
ไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดอืน
กรกฎาคม 2562

 -  โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนพ้ืนดนิ
ที่ อำ า เภอคลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ คลองเปรง”) กำาลัง
การผลิตติดต้ัง 2.67 เมกะวัตต์ เริ่มจำาหน่าย
ไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดอืน
กันยายน 2563

•  7 มีนาคม 2562 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ครัง้ที ่1/2562 ชนดิระบชุือ่ผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ 
ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำานวนรวม 6,000 
ล้านบาท แบ่งเป็น

 -  หุ้นกู้อายุ 3 ปี ประเภททยอยชำาระคืนเงินต้น 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี จำานวน 3,200 
ล้านบาท

 -  หุ้นกู้อายุ 4 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.44 ต่อปี 
จำานวน 800 ล้านบาท และ

 -  หุ้นกู้อายุ 8 ปี ประเภททยอยชำาระคืนเงินต้น 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.88 ต่อปี จำานวน 2,000 
ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอน
ก่อนครบกำาหนด

  โดย NN2 ได้นำาเงนิจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดงักล่าวชำาระคนืหนีเ้งินกู้จากสถาบนัการเงนิทีเ่หลอื
ทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

•  11 เมษายน 2562 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กร
ของบริษัทที่อันดับ “A/Stable” พร้อมท้ังคงอันดับ
เครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท  
ที่อันดับ “A-/Stable”

•  15 พฤษภาคม 2562 บริษัทซื้อหุ้นของ SEAN เพิ่ม
ในสดัส่วนร้อยละ 5.33 จากบรษิทั พีท ีโฮลด้ิงส์ ลมิเิตด็ 
เป็นมูลค่ารวม 681.5 ล้านบาท โดย SEAN เป็น 
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี
ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ส่งผลให้บริษัท 
เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN จากร้อยละ 56.0 
เป็นร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียน และเพ่ิม 
สดัส่วนการลงทนุทางอ้อมใน NN2 จากร้อยละ 42.0 
เป็นร้อยละ 46.0

•  21 พฤษภาคม 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลจาก 
ผลประกอบการปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.0280 บาท 
เป็นเงนิทัง้สิน้ 206.4 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการจ่าย
เงนิปันผลร้อยละ 85.7 ของกำาไรสทุธิตามงบการเงนิ
เฉพาะกิจการ

•  2 มถุินายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ 
ที่ 1 ดำาเนินการซ่อมบำารุงใหญ่ (Major Overhaul) 
ตามแผน

•  30 มถุินายน 2562 มผีูม้าใช้สทิธิตาม CKP-W1 จำานวน 
594.2 ล้านหุ้น คดิเป็นเงนิจำานวน 3,565.4 ล้านบาท 
โดยบริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว 
เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 และภายหลังการ 
จดทะเบยีนเพ่ิมทุนแล้วบรษิทัมทีนุจดทะเบยีนเพ่ิมขึน้ 
เป็น 7,964.2 ล้านบาท

•  30 กันยายน 2562 มผีูม้าใช้สทิธิตาม CKP-W1 จำานวน 
165.1 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำานวน 990.9 ล้านบาท
โดยบริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว 
เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2562 และภายหลังการ 
จดทะเบยีนเพ่ิมทุนแล้วบรษิทัมทีนุจดทะเบยีนเพ่ิมขึน้ 
เป็น 8,129.4 ล้านบาท

•  25 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับคะแนน CG Score 
ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ในโครงการ
สำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจำาปี 2562 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  29 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี กำาลัง
การผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ โดยจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. รวม 
1,220 เมกะวัตต์ และจำาหน่ายไฟฟ้ารวม 60 เมกะวตัต์ 
ให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซึ่งเป็นไปตามกำาหนด
เวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

ปี
2562

24 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

•  21 กุมภาพันธ์ 2563 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กร 
ของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” พร้อมท้ังคงอันดับ
เครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable”

 •  5 มีนาคม 2563 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ครัง้ที ่1/2563 ชนิดระบชุือ่ผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ 
ไม่มีประกัน มีผู ้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำานวนรวม 600  
ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 โดย
ขายให้กบัผูล้งทนุในวงจำากัด (Private Placement) 
เพ่ือทดแทนหุ้นกู ้ชุดเดิมท่ีครบกำาหนดและเพ่ือ 
ลดต้นทุนทางการเงิน

  •  28 เมษายน 2563 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กร
ของบริษัทท่ีอันดับ “A/Stable” พร้อมท้ังคงอันดับ
เครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท 
ที่อันดับ “A-/Stable”

  •  12 พฤษภาคม 2563 บรษิทัจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
จากผลประกอบการปี 2562 เน่ืองจากมีความจำาเป็น
ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 
ออกไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท เป็นเงิน 
ท้ังสิ้น 243.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่าย
เงนิปันผลร้อยละ 42.8 ของกำาไรสทุธิตามงบการเงนิ
เฉพาะกิจการ

•  28 พฤษภาคม 2563 มีผู้มาใช้สิทธิตาม CKP-W1 
ซึง่เป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย โดยบรษิทัได้ดำาเนนิการ 
จดทะเบยีนเพ่ิมทนุแล้วเมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 
และภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วบริษัทมี 
ทุนจดทะเบียนจำานวน 8,129.4 ล้านบาท และมี 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัจำานวน 13,319.2 ล้านบาท

•  28 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 
(United Nations Global Compact: UNGC) เพื่อ
ดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการของ UNGC 
ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และ 
การต ่อต ้านการทุจริต นอกจากน้ี บริษัทยัง 
ดำาเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable 
Development Goals: UNSDGs) โดยในปัจจุบัน
ได้รวมเป้าหมายดังกล่าวจำานวน 9 เป้าหมาย 
จากทั้งหมด 17 เป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ ์
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

•  19 มถุินายน 2563 บรษิทัได้ลงนามในสญัญาสนิเชือ่ 
จำานวน 4,000 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน เพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนสำาหรับ
การบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัท

•  3  สิ งหาคม 2563 ท่ีประชุมสามัญผู ้ ถือ หุ ้น 
ประจำาปี 2563 อนุมัติการขยายวงเงินการออก 
และเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิทั เป็นจำานวนเงนิคงค้าง 
ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจและเป็น
แหล่งเงินทุนสำาหรับการบริหารจัดการสภาพคล่อง
ของบริษัท

•  7 สิงหาคม 2563 NN2 ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อ
จำานวน 1,000 ล้านบาทกบัสถาบันการเงนิ เพือ่เป็น
แหล่งเงินทุนสำาหรับการบริหารจัดการสภาพคล่อง
ของบริษัท

•  11 กันยายน 2563 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กร
ของ NN2 ท่ีอันดับ “A/Stable” พร้อมท้ังคงอันดับ
เครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable”

•  23 กนัยายน 2563 บรษิทัได้รบัรางวัล Asian Power 
Awards 2020 ระดับ Silverใน 2 ประเภท ได้แก่

 - Natural Gas-fired Power Project of the Year
 -  Environmental Upgrade of the Year – 

Thailand
  โดยบริษัทได ้คิดค้นโครงการและนวัตกรรมท่ี

สามารถลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมและสังคม และลดค่าใช้จ่ายจากการ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้

•  30 กันยายน 2563 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ครัง้ที ่2/2563 ชนดิระบชุือ่ผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ 
ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำานวนรวม 1,000  
ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมท่ีครบกำาหนด 
และเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน แบ่งเป็น

  -  หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี 
จำานวน 400 ล้านบาท และ

 -   หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปี 
จำานวน 600 ล้านบาท

•  กันยายน 2563 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ คลองเปรง 
กำาลังการติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินภายใต้ 
การลงทุนของ BKC เริ่มจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน

•  11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับการคัดเลือก 
เข้าสู่รายชื่อหุ้นย่ังยืน (Thailand Sustainability 
Investment :  THSI )  ประจำาป ี  2563 โดย
ตลาดหลกัทรพัย์ สะท้อนถงึความมุง่มัน่ท่ีจะดำาเนิน
ธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจของบริษัท

•  19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทซื้อหุ้นของ บริษัท  
หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำากัด (“LPCL”) ในสัดส่วน

ปี
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ร้อยละ 42 ของทนุจดทะเบยีน จากบรษิทั พีที จำากดั
ผู้เดียว เป็นมูลค่ารวม 12.82 ล้านบาท เพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนำ้า 
หลวงพระบางที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

•  19 พฤศจกิายน 2563 บรษิทัได้รบัคะแนนในระดบั 
“ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ในโครงการสำารวจ 
การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 
2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•  25 พฤศจกิายน 2563 บรษิทัออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ครัง้ที ่1/2563 ชนดิระบชุือ่ผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ 
ไม ่มีประกัน มีผู ้แทนผู ้ ถือหุ ้นกู ้  จำานวนรวม  
4,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำาเงิน 
ที่ได้รับไปชำาระคืนหุ ้นกู้ชุดเดิมท่ีจะครบกำาหนด 
ในไตรมาส 2 ของปี 2564 รวมถึงการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 
และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แบ่งเป็น

 -  หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.31 ต่อปี 
จำานวน 1,000 ล้านบาท

 -  หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.62 ต่อปี 
จำานวน 1,500 ล้านบาท และ

 -  หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.76 ต่อปี 
จำานวน 1,500 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ในการไถ่ถอนก่อนครบกำาหนด

•  8 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับรางวัล IR Magazine 
Awards 2020 สาขา Best Crisis Management  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการนำ้า
และส่ิงแวดล้อมและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลังนำ้า ไซยะบุรี

•  มกราคม 2564 บรษิทัชำาระค่าหุน้เพ่ิมทนุจำานวนเงนิ 
2,170.56 ล้านบาท ตามสดัส่วนการลงทนุใน LPCL

•  22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น 
ประจำาปี 2564 มมีตอินมุตักิารซือ้หุ้น XPCL เพ่ิมอกี
ร้อยละ 5.0 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL จาก
บริษัท พีที จำากัดผู้เดียว (PTS) มูลค่ารวมประมาณ 
1,826.55 ล้านบาท (ราคาไม่เกนิ 13.60 บาทต่อหุ้น) 
ทำาให้สดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัใน XPCL เพ่ิมขึน้
จากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5

•  30 เมษายน 2564 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กร
ของบรษิทัท่ีอนัดับ “A” แนวโน้มอนัดบัเครดติ “คงท่ี” 
พร้อมท้ังคงอันดับเครดิตหุ ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกันทุกชุดของบริษัทท่ีอันดับ “A-” แนวโน้ม
อันดับเครดิต “คงที่”

•  20 พฤษภาคม 2564 บริษัทจ่ายเงินปันผลจาก 
ผลการดำาเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0350 
บาท เป็นเงินท้ังสิ้น 284.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 45.6 ของกำาไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

•  28 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขาย
หุน้กู้ครัง้ที ่1/2564 ประเภทไม่ด้อยสทิธิ ไม่มปีระกัน 
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวม 4,000 ล้านบาท เพ่ือ
ทดแทนหุน้กู้เดิมทีค่รบกำาหนดในไตรมาส 2 ปี 2564 
ซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เก่ียวข้องกับ 

การดำาเนินธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ในการประกอบกิจการ แบ่งเป็น

 -  หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.74 ต่อปี 
จำานวน 1,500 ล้านบาท

 -  หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 ต่อปี 
จำานวน 1,000 ล้านบาท

 -  หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.02 ต่อปี 
จำานวน 1,500 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำาหนด

  โดยทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท 
ที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิต
หุน้กู้ของบรษิทัทกุชดุ รวมถึงชดุท่ีเสนอขายในครัง้น้ี
ที่อันดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่”

•  29 มิถุนายน 2564 บริษัทชำาระเงินค่าซื้อหุ้น XPCL 
เพ่ิมเตมิร้อยละ 5.0 ตามทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชมุ
สามญัผูถื้อหุ้นประจำาปี 2564 โดยบรษิทัใช้วงเงินกู้ยืม 
ระยะสัน้จำานวน 1,800 ล้านบาท และกระแสเงนิสด
จากการดำาเนินงานของบริษัทในการชำาระค่าหุ้น 
ดังกล่าว

•  4 ตุลาคม 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู ่
รายชื่อหุ ้นย่ังยืน (Thailand Sustainabil i ty 
Investment :  THSI )  ประจำาป ี  2564 โดย
ตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 สะท้อนถึง 
การให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 
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ในทุกมิติ ท้ังทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
บรรษทัภิบาล (Environmental, Social, Governance: 
ESG) อย่างเป็นรูปธรรมของบริษัท

•  ตุลาคม 2564 บริษัทชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำานวนเงิน 
504 ล้านบาท ตามสัดส่วนการลงทุนใน LPCL

•  21 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
คร้ังท่ี 2/2564 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำานวน 2,000 ล้านบาท โดย
มีอายุ 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.58 ต่อปี และ
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำาหนด 
เพ่ือชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 
โดยทริสเรทต้ิงจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่เสนอขาย 
ในครั้งนี้ที่อันดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่”

•  26 ตลุาคม 2564 บรษิทัได้รบัคะแนนในระดบั “ดเีลศิ” 
ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 4 ในโครงการสำารวจการกำากับดแูล
กิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2564 โดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  พฤศจกิายน 2564 บรษิทัได้รบัรางวัล Asian Power 
Awards 2021 ประเภท Innovative Power 
Technology of the Year – Thailand โดยบริษัทได้
คิดค้นโครงการและนวัตกรรมท่ีสามารถลดการใช้

พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลด 
ค่าใช้จ่ายโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
ของบริษัท

•  ธันวาคม 2564 บริษัทได้รับรางวัล The Asset ESG 
Corporate Awards 2021 ประเภท Gold Award 
จาก The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำา 
ของเอเชีย สะท้อนถึงการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน
และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในทุกมิติของ 
ESG ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

•  ธันวาคม 2564 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน 
คณะทำางานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 
เก่ียวกับสภาพภมูอิากาศ (Task Force on Climate-
related Financial Disclosures Supporter: TCFD 
Supporter) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการ
เปิดเผยข้อมลูทางการเงนิและการประเมนิความเส่ียง
ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศให้ได้
มาตรฐานระดบัสากลมากย่ิงขึน้ 

ปี
2564
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ข้อมูลของบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 
ชื่อภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited
ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “CKP” 

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000167

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-691-9720-34

โทรสาร 02-691-9723

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท  
เรียกชำาระแล้ว 8,129,382,729 หุ้น
รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 8,129,382,729 บาท

ข้อจำากัดการถือหุ้นต่างด้าว ไม่เกินร้อยละ 49

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 
(% Free Float)

ร้อยละ 27.43
(ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

เว็บไซต์ www.ckpower.co.th

คณะกรรมการ directors@ckpower.co.th

เลขานุการบริษัท compliance@ckpower.co.th

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

1.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บรษิทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบรษิทัอืน่ (“Holding Company”) ท่ีประกอบธุรกิจผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ 
ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายได้หลักของบริษัทท่ีแสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนำ้า (รวมเงิน 
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า) และรายได้ค่าบริหารโครงการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำาลังการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวัตต์  
โดยจัดประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

01 02

โรงไฟฟ้า
พลังน�้า

โรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชั่น

•  โรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2
•   โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี

•  โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ ที ่1
•  โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ ที ่2
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โรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย

รายได้ ก�าลังการผลิต 
ติดต้ัง (เมกะวตัต์) 

ด�าเนินการ
โดย

%  
การถอืหุ้น

รายได้ 
ปี 2562

% ของ
รายได้รวม

รายได้
ปี 2563

% ของ
รายได้รวม

รายได้
ปี 2564

% ของ
รายได้รวม

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนำ้า

โรงไฟฟ้าพลังนำ้า 615.0 SEAN 61.3% 3,048.0 32.9% 1,716.6 22.6% 3,414.3 31.4%

โรงไฟฟ้าระบบ 
โคเจนเนอเรชั่น

237.5 BIC 65.0% 5,030.2 54.2% 4,652.6 61.3% 4,902.8 45.1%

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์

14.7 BKC 100.0% 144.8 1.6% 157.8 2.1% 188.1 1.7%

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า 8,223.0 88.7% 6,527.0 86.1% 8,505.2 78.3%

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

โรงไฟฟ้าพลังนำ้า 1,285.0 XPCL 42.5% 392.2 4.2% 366.7 4.8% 1,487.4 13.7%

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์

6.0 NRS 30.0% 16.9 0.2% 15.9 0.2% 15.6 0.1%

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์

8.0 CRS 30.0% 24.0 0.3% 24.8 0.3% 24.7 0.2%

รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม

433.1 4.7% 407.4 5.4% 1,527.7 14.1%

รายได้อื่น

รายได้ค่าบริหาร
โครงการ

บริษัท 153.9 1.7% 168.1 2.2% 292.6 2.7%

รายได้ดอกเบี้ยรับ 
และอื่น ๆ*

บริษัทและ 
บริษัทย่อย

463.3 5.0% 482.4 6.4% 536.9 4.9%

รวมรายได้อื่น 617.2 6.7% 650.5 8.6% 829.5 7.6%

รายได้รวม 9,273.3 100.0% 7,584.9 100.0% 10,862.4 100.0%

หน่วย : ล้านบาท

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในช่วงปี 2562-2564

หมายเหตุ : * ไม่รวมกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ประเภท รายได้
ปี 2562

% ของ
รายได้รวม

รายได้
ปี 2563

% ของ
รายได้รวม

รายได้
ปี 2564

% ของ
รายได้รวม

รายได้จากในประเทศ 5,327.3 57.4% 4,988.8 65.8% 5,331.1 49.1%

รายได้จากต่างประเทศ 3,946.0 42.6% 2,596.1 34.2% 5,531.3 50.9%

    • จากประเทศในกลุ่ม CLMV 3,946.0 42.6% 2,596.1 34.2% 5,531.3 50.9%

    • จากประเทศอื่น - - - - - -

รวมรายได้ 9,273.3 100.0% 7,584.9 100.0% 10,862.4 100.0%

หน่วย : ล้านบาท

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงไฟฟ้าพลังน�้า
โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าพลังน�้า
น�้างึม 2

กำาลังการผลิตติดตั้ง

เมกะวัตต์
615

01

โรงไฟฟ้าพลังน�้า
ไซยะบุรี

กำาลังการผลิตติดตั้ง

เมกะวัตต์

1,285

02

โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

บริษัทถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้านำ้างึม 2 จำากัด (NN2) สัดส่วนร้อยละ 46 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว (โดยการลงทุนผ่านบริษัท  
เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้รบัสมัปทานจาก
รัฐบาล สปป.ลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้างและดำาเนินการ 
โรงไฟฟ้าพลงันำา้ นำา้งมึ 2 เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัเริม่เดนิเครือ่ง
เชิงพาณิชย์

โรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 ตั้งอยู่บนลำานำ้างึมระหว่างภูเขาภูแซและ 
ภูฮวด แขวงไซสมบูน สปป.ลาว อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำา้งมึ 1 
ขึน้ไปทางต้นนำา้ในทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร 
และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง 

90 กิโลเมตร มีกำาลังการผลิตติดตั้งจำานวน 615 เมกะวัตต์ เริ่มผลิต
และจำาหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (“Initial Operation Date” หรือ “IOD”) 
เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2554 และเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ (“Commercial 
Operation Date” หรือ “COD”) เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2556 โดย
จำาหน่ายไฟฟ้าทีผ่ลติได้ทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ซึ่งมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากำาหนดปรมิาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะรบัซือ้ในแต่ละปี 
จำานวน 2,310 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (“ล้านหน่วย”) โดยแบ่งเป็น
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
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โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี

  (ก)  พลงังานไฟฟ้าหลกั (“Primary Energy” หรอื “PE”) จำานวน 2,218 
ล้านหน่วยต่อปี สามารถผลิตได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อวัน โดย 
ค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชำาระเป็นสกุลเงินบาทและ
ดอลลาร์สหรัฐฯ

(ข)  พลังงานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) จำานวน 
92 ล้านหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม 
กันยายน และตุลาคมของทุกปี โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้
จะชำาระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

(ค)   พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรอื “EE”) เป็นไฟฟ้า
ส่วนเกินท่ีเกิดขึ้นเม่ือปริมาณนำ้ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ ทำาให้ 
ในเดือนนั้น ๆ สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำานวนตามข้อ (ก) 
และข้อ (ข) ซึ่งได้แจ้งล่วงหน้าต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากที่ได้แจ้ง 
จะนับเป็นพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทนี ้
จะชำาระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

บรษิทัถือหุน้ในบรษิทั ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ จำากัด (XPCL) สดัส่วนร้อยละ 
42.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว โดย XPCL เป็นบริษัทที่
จดทะเบียนใน สปป.ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว 
ในการออกแบบ พัฒนาก่อสร้างและดำาเนินการโรงไฟฟ้าพลังนำ้า 
ไซยะบรุ ีเป็นระยะเวลา 31 ปีนบัตัง้แต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

 โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลังนำ้าประเภทฝายทดนำ้า
ขนาดใหญ่บนลำานำ้าโขง (Run-of-River) ได้รับการออกแบบงาน
ก่อสร้างโดยวิศวกรรมศาสตร์ด้านไฟฟ้าพลงันำา้ เพ่ือหลกีเลีย่ง ป้องกนั 
และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และครอบคลุม
ถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจน
การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพนำ้าด้วย และใน
ด้านความปลอดภยั ได้ออกแบบและก่อสร้างประตรูะบายนำา้ล้นและ
ประตูระบายตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับแผ่นดินไหวและ 
ภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้เลือกใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากผู ้ผลิตท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญสูงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

 โรงไฟฟ้าพลงันำา้ ไซยะบรุมีลีกัษณะเป็นฝายทดนำา้ทีม่คีวามสงูไม่มาก 
ปล่อยนำา้ไหลผ่านเท่ากับปรมิาณนำา้ทีไ่หลเข้าในแต่ละวัน ซึ่งมีความ 
แตกต่างจากโรงไฟฟ้าพลงันำา้ นำา้งึม 2 ท่ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงันำา้ประเภท
เขือ่นกักเก็บ โดยโรงไฟฟ้าตัง้อยู่บนลำานำา้โขงตอนล่าง อยู่ในอาณาเขต
ของ สปป.ลาว ทัง้หมด ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ  
80 กิโลเมตร และห่างจากอำาเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ประมาณ 160 
กิโลเมตร เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์เมือ่วันท่ี 29 ตลุาคม 2562 มกีำาลงั

การผลติติดตัง้จำานวน 1,285 เมกะวัตต์ โดยมกีำาลงัการผลติท่ีจำาหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำานวน 1,220 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
และจำาหน่ายไฟฟ้าจำานวน 60 เมกะวัตต์ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
(“EdL”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง EdL และ XPCL เป็น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสมัปทานท่ีได้รบัจากรฐับาล สปป.ลาว

 รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี
 สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำาหนดปริมาณไฟฟ้าที่ กฟผ. จะต้องรับซื้อ 
ในแต่ละปีจำานวน 5,709 ล้านหน่วย โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
(ก)  พลงังานไฟฟ้าหลกั (PE) จำานวน 4,299 ล้านหน่วยต่อปี สามารถ

ผลิตได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อวันในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดย 
ค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชำาระเป็นสกุลเงินบาทและ
ดอลลาร์สหรัฐฯ    

(ข)  พลังงานไฟฟ้ารอง (SE) จำานวน 1,410 ล้านหน่วยต่อปี สามารถ
ผลิตได้ไม่เกิน 5.35 ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และไม่เกิน  
8 ชั่วโมงในวันอาทิตย์ โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำาระ
เป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

 นอกจากน้ี หากปริมาณนำ้ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (EE) โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำาระ
เป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

 นอกจากน้ี ในกรณีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำานวน PE หรือ 
SE ต่อปีทีก่ำาหนดในสญัญาจะสามารถเกบ็สะสมจำานวนหน่วยไฟฟ้า
ท่ีผลิตเกินน้ันในบัญชีไฟฟ้าสำารอง (“Reserve Account”) และ
สามารถนำาหน่วยไฟฟ้าดังกล่าวมาใช้ในอนาคตได้ ในกรณีที่ปีใด 
ไม่สามารถผลติไฟฟ้าจำาหน่ายให้แก่ กฟผ. ได้ครบตามเงือ่นไขสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าพลงันำา้ นำา้งมึ 2 สามารถเก็บสะสมจำานวน
หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตเกินใน Reserve Account ได้ไม่เกิน 10 ปี โดยมี
กำาหนดชำาระยอดใน Reserve Account ทั้งหมด 3 ครั้ง คือในปี 2565 
ปี 2575 และปีสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 ในกรณีท่ีปริมาณนำ้าในอ่างเก็บนำ้ามีน้อยจนทำาให้ไม่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้เท่ากับจำานวน PE หรอื SE ต่อปีทีก่ำาหนดในสญัญา โรงไฟฟ้า
พลงันำา้ นำา้งมึ 2 สามารถนำาจำานวนหน่วยไฟฟ้าส่วนท่ียงัไม่ได้ผลิตน้ัน
สะสมเพิ่มในปริมาณไฟฟ้าที่จะผลิตในปีต่อไปได้
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โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด (BIC)  
สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว โดย BIC  
เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำ้าด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น 
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 2 แห่ง คือ  
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 และ 2 สถานที่ตั้งของ 
โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่งอยู่ในนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ อำาเภอบางปะอนิ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น  
ที่ 1 มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 118 เมกะวัตต์ และกำาลังการผลิต 
ไอนำ้า 20 ตันต่อชั่วโมง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำานวน  
90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ โดยจำาหน่ายไฟฟ้าที่เหลือและไอนำ้าให้แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมทีอ่ยู่ในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ โรงไฟฟ้าบางปะอนิ  
โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 เร่ิมเดินเครือ่งเชงิพาณิชย์ในวันท่ี 28 มถุินายน 2556 
ขณะที่โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 มกีำาลงัการผลติไฟฟ้า 
ตดิตัง้ 120 เมกะวัตต์  มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำานวน 90 เมกะวัตต์ 
เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และ
จำาหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู ่
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกัน โรงไฟฟ้าบางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ ที ่2 เริม่เดินเครือ่งเชงิพาณิชย์ในวันท่ี 29 มถุินายน 2560

 รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2  
ที่จำาหน่ายให้ กฟผ.
(ก)  ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) กำาหนดจากต้นทุนของ 

โรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run 
Avoided Capacity Cost) จากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก (“Small Power Producer” หรือ “SPP”) รวม 
ค่าระบบส่ง

(ข)  ค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) กำาหนดจากค่าเชือ้เพลงิ 
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าดำาเนินการ ค่าบำารุงรักษา และ 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิเครือ่งของโรงไฟฟ้าที ่กฟผ. สามารถหลกีเลีย่งได้ 
ในอนาคตจากการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น

(ค)  ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Savings) กำาหนดจาก
ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการประหยดัเชือ้เพลงิทีผู่ผ้ลติไฟฟ้าเอกชน
รายเลก็สามารถประหยัดได้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน่

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 และ 2  
ที่จำาหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
 สัญญาจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม 
จะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยกำาหนดราคาค่าไฟฟ้าและ
ส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 
สำาหรับกิจการขนาดใหญ่

 รายได้ค ่าไอนำ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1  
ที่จำาหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
 สัญญาจำาหน่ายไอนำ้าให้แก่ลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม 
จะมกีารเจรจากับลกูค้าแต่ละรายเช่นเดยีวกันกับสญัญาจำาหน่ายไฟฟ้า 
โดยกำาหนดราคาไอนำ้าจากต้นทุนที่ลูกค้าหลีกเลี่ยงได้หากซื้อจาก
บริษัท (Avoided Cost Basis) ราคาไอนำ้ามักปรับเพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงการเปล่ียนของดัชนีต่าง ๆ รวมถึงค่าเชื้อเพลิงและดัชนีราคา 
ผู้บริโภค

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1

กำาลังการผลิตติดตั้ง

เมกะวัตต์
118

01

โรงไฟฟ้าบางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น ที่ 2

กำาลังการผลิตติดตั้ง

120
02

เมกะวัตต์
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โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา

 บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางเขนชัย จำากัด (BKC) สัดส่วนร้อยละ 100  
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว โดย BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทติย์ บางเขนชยั ซึง่ตัง้อยู่ท่ีอำาเภอปักธงชยั จงัหวัดนครราชสมีา 
ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (“Thin Film”) มีกำาลัง 
การผลติตดิตัง้ 8 เมกะวตัต์ และได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสำาหรบั
ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (“Very Small Power Producer” หรอื 
“VSPP”) กับ กฟภ. เมือ่วันที ่28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
นบัจากวันทีเ่ริม่ผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ และต่อสัญญาได้
อกีครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตัจินกว่าจะมกีารยกเลกิสัญญา ตามสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าว กฟภ. ตกลงทีจ่ะซือ้ไฟฟ้าในปริมาณสงูสดุ 8 เมกะวตัต์  
โดยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ได้รับส่วนเพ่ิมราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (“Adder”) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง (“หน่วย”) เป็น 
ระยะเวลา 10 ปีนบัจากวันทีเ่ริม่ผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ และ
ได้เริม่ผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมือ่วันท่ี 10 สงิหาคม 2555 

 นอกจากนี ้BKC ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ชนดิ Monocrystalline 
โดยเป็นแบบติดตั้งบนหลังคา 5 แห่ง และแบบติดตั้งบนพื้นดินอีก  
1 แห่ง รวมกำาลงัการผลติตดิตัง้ 6.73 เมกะวัตต์ เพ่ือผลติและจำาหน่าย
ไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยทกุแห่งมสัีญญาซือ้ขายไฟฟ้า

บริษัทถือหุ้นในบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด (NRS) สัดส่วน 
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว โดย NRS ลงทุน 
ในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ นครราชสีมา ซึง่ตัง้อยู่ทีอ่ำาเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Thin Film  
มีกำาลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้าสำาหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา  
5 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ และต่อสญัญา

เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันทีเ่ร่ิมผลติและจำาหน่ายไฟฟ้า ได้แก่
•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาท่ีอำาเภอภาชี 

จงัหวัดพระนครศรอียุธยา (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์ ภาช)ี กำาลงั
การผลติตดิตัง้ 0.89 เมกะวัตต์

•  โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์แบบติดต้ังบนหลังคาท่ีอำาเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน) กำาลัง 
การผลติตดิตัง้ 0.97 เมกะวัตต์

•  โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคาทีอ่ำาเภอสามพราน 
จงัหวัดนครปฐม (โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5) 
กำาลงัการผลติตดิตัง้ 0.97 เมกะวตัต์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำาเภอเมือง
สมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร (โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ มหาชยั) 
กำาลงัการผลติตดิตัง้ 0.72 เมกะวตัต์

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 
กระทุ่มแบน) กำาลงัการผลติตดิตัง้ 0.51 เมกะวตัต์ และ

•  โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบตดิต้ังบนพ้ืนดินท่ีอำาเภอคลองเปรง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา (โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ คลองเปรง) กำาลัง 
การผลติตดิตัง้ 2.67 เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ บางเขนชยั
• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ ภาชี
• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ บางเลน
• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5
• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ มหาชยั
• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน
• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ คลองเปรง
• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ นครราชสมีา
• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ เชยีงราย

ได้อกีครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมกีารยกเลิกสัญญา ตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด  
6 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ นครราชสีมา ได้รบั Adder 
ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันท่ีเริ่มผลิต 
และจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า 
ให้แก่ กฟภ. เมือ่วันที ่8 มนีาคม 2555

กำาลังการผลิตติดตั้ง

เมกะวัตต์
29
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โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย

บรษัิทถือหุน้ในบรษิทั เชยีงราย โซล่าร์ จำากัด (CRS) สดัส่วนร้อยละ 30 
ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแล้ว โดย CRS ลงทนุในโรงไฟฟ้า พลงั
แสงอาทิตย์ เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ท่ีอำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline Cells มีกำาลัง 
การผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
สำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี  
นับจากวันที่เร่ิมผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญา 

ได้อกีครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตัจินกว่าจะมกีารยกเลกิสญัญา ตามสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด  
8 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย ได้รับ Adder  
ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันท่ีเริม่ผลติและ
จำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก ่
กฟภ. เมือ่วันที ่17 มกราคม 2556

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ทีจ่ำาหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ.
•  อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีจำาหน่ายให้ กฟภ. อยู่ในระดับแรงดัน  

11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและค่าไฟฟ้าผันแปรขายส่ง (Ft) จะ 
เป็นไปตามประกาศของ กฟผ.

•  ส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 
10 ปีนับจากวันเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์

2.  การตลาดและการแข่งขัน

โรงไฟฟ้าพลังนำ้า
 การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลงันำา้จะต้องอาศยัภูมปิระเทศท่ีมคีวามเหมาะสม 
โดยประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน เช่น สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา 
ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการและสามารถจำาหน่ายไฟฟ้าที่
ผลิตกลับมายังประเทศไทยได้

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่  
5 พฤศจกิายน 2564 ได้ขยายกรอบบนัทึกความเข้าใจ (Memorandum 
of Understanding หรือ MOU) ความร่วมมือในการพัฒนา 
พลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว จากเดิม 9,000  
เมกะวัตต์ เป็น 10,500 เมกะวัตต์ โดยปัจจบุนั กฟผ. มกีารรบัซือ้ไฟฟ้า
ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้วรวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 
5,936 เมกะวัตต์

 บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า  
จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการพัฒนา 
โรงไฟฟ้าพลังนำ้าขนาดใหญ่ และความร่วมมือกันในกลุ่มบริษัท  
ส่งผลให้สามารถควบคมุการก่อสร้างให้อยู่ในระยะเวลา งบประมาณ 
และเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามที่กำาหนดได้

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
 ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น บริษัทมุ ่งเน้น 
การจำาหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ กฟผ. และจำาหน่ายไฟฟ้าส่วนทีเ่หลอื 
และไอนำ้าให้ผู้ประกอบการอื่น ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมีความมั่นคง 
ในด้านรายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจำาหน่ายไฟฟ้าให ้
ผู้ประกอบการอื่น ๆ เพียงอย่างเดียว
 
 ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นแบบ Firm Type ขนาดกำาลังผลิต 
ที่จำาหน่ายเข้าสู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ทำาให้มีผู้พัฒนาโรงไฟฟ้า
ประเภทดังกล่าวหลายราย โดยข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565  
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมีสถานะดังนี้

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่จำาหน่ายไฟฟ้าให้ 
ผูป้ระกอบการเอกชน
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการเอกชนจะมี 
การเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยกำาหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลด
อ้างองิกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.
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สถานะ จ�านวนโครงการ
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 

(เมกะวัตต์)
ปริมาณขายตามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้ากับรัฐบาล (เมกะวัตต์)

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 75 9,483.1 6,182.0

ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 
แต่ยังไม่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์

3 388.0 270.0

ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 4 363.4 252.2

ยกเลิกแบบคำาขอ 1 206.0 32.0

รวม 83 10,440.6 6,736.2

หมายเหตุ:  ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน ณ เดือนมกราคม 2565

พลังงานทดแทน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ตุลาคม 2564

แสงอาทิตย์ 2,697 2,692 2,983 2,979 2,983

หมายเหตุ :  กำาลังการผลิตติดตั้ง

 ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

3.  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 จากความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสมำ่าเสมอท้ังจาก กฟผ. และลูกค้า 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม ทำาให้บรษิทัเชือ่มัน่ในโอกาสและศกัยภาพ
ในการแข่งขันของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของบรษิทั โดยบรษิทั
ทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอนำ้าในระยะยาว เพ่ือรับประกัน 
ความมั่นคงในการขายไฟฟ้าและไอนำ้าให้แก่ลูกค้า นอกจากน้ี  
บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเน่ืองในด้านต่าง ๆ ท่ีมี 
ความสำาคัญ เช่น ความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง การเชื่อมต่อ
กับจุดรับซื้อไฟฟ้าของลูกค้าที่จะรับซื้อไฟฟ้าและไอนำ้า เป็นต้น

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทยม ี
ค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศท่ีอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทำาให้ได้รับ 
พลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่น ๆ ของโลก ซึ่งการศึกษา
จากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาคพ้ืนดินของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 

ด้านพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ซึ่งมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์
เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทาง
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง 
ซึง่ส่งผลให้ประเทศไทยมศีกัยภาพในการผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติย์ 
ได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์

 แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (Thailand Power Development Plan 2018 
Revision 1 หรอื PDP 2018 Revision 1) มเีป้าหมายท่ีจะเพ่ิมสดัส่วน
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์เป็น 12,139 เมกะวัตต์ (รวม 
โรงไฟฟ้าชุมชน) ภายในปี 2580

 ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตด้วยพลังแสงอาทิตย์ท่ีขายเข้าระบบ
ระหว่างปี 2560-ตุลาคม 2564 มีดังนี้

 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า
 เข่ือนของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 มีลักษณะเป็นเขื่อนแบบกักเก็บ 
โดยจะเก็บนำา้ไว้ในอ่างเก็บนำา้ (Reservoir) ท่ีสร้างอยู่ในระดบัทีส่งูกว่า
อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เมือ่ปล่อยนำา้ลงมาตามอโุมงค์ส่งนำา้ 
นำ้าซึ่งมีแรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของเครื่องกังหัน (Turbine)  
หมุนด้วยความเร็วสูง เพลาของเคร่ืองกังหันท่ีต่อเข้ากับเพลาของ
เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและทำาให้เกิด 
การเหนี่ยวนำาในเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังนำ้า

หน่วย : เมกะวัตต์
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อาคารโรงไฟฟ้าตดิตัง้เครือ่งกังหันนำา้ชนดิ Francis Turbine แบบแกนตัง้ 
จำานวน 3 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องกังหันที่ทำางานแบบแรงโต้เหมาะสำาหรับ
เขือ่นพลงันำา้ท่ีมคีวามสงูนำา้ระดบัปานกลางลกัษณะเดยีวกับเขือ่นของ
โรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 ส่วนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องชนิด 
Synchronous จำานวน 3 ชุด กำาลังการผลิตชุดละ 205 เมกะวัตต์  
และมีกำาลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 615 เมกะวัตต์
 
 ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายทดนำ้า 
ขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซึ่งมีปริมาณนำ้าท่ีไหลเข้าเท่ากับปริมาณ
นำ้าท่ีไหลออกจากโรงไฟฟ้า ไม่มีการกักเก็บหรือเบี่ยงนำ้าออกจาก 
แม่นำ้าโขง โดยนำ้าจะไหลและผลักดันให้ใบพัดของเครื่องกังหันหมุน 
และขับเคลื่อนเพลาของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเครื่องกังหัน 
การหมุนดังกล่าวทำาให้เกิดการเหน่ียวนำาในเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 
ก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า
 
 อาคารโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรีติดต้ังเครื่องกังหันนำ้า
ชนิด Kaplan ทีม่รีอบการหมนุตำา่และมกีารออกแบบให้ปลาตามธรรมชาต ิ
สามารถผ่านได้ และติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าจำานวน 8 ชุด  
ประกอบด้วย กังหันนำ้าและเครื่องกำาเนิดไฟฟ้ากำาลังการผลิต  
175 เมกะวัตต์ จำานวน 7 ชุด และกังหันนำ้าและเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
กำาลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ จำานวน 1 ชุด มีกำาลังการผลิตติดตั้ง 
รวมทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า
 แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 คือ  
นำา้ท่ีมาจากลำานำา้งมึ ซึง่มต้ีนกำาเนิดมาจากท่ีราบสูงเชยีงขวาง มคีวามยาว 
ตลอดลำานำ้าประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บนำ้าครอบคลุมพ้ืนที่ 
107 ตารางกิโลเมตร และมคีวามจนุำา้สงูสดุท่ี 4,886 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ที่ระดับนำ้าสูงสุด 375 เมตรเหนือระดับนำ้าทะเล ขณะที่แหล่งพลังงาน
ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี คือ นำ้าจากแม่นำ้าโขง 
ซึง่มคีวามยาวตลอดลำานำา้ประมาณ 4,350 กิโลเมตร ครอบคลมุพ้ืนที่
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สปป.ลาว ประเทศไทย 
ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
แม้ว่านำ้าที่นำามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย 
เพราะเป็นนำ้าท่ีได้มาจากธรรมชาติ แต่ปริมาณนำ้าในแต่ละช่วงเวลา 
มคีวามไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ
และฤดูกาล ทั้งน้ี ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า  
นำ้างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี ได้ทำาการศึกษาค่าสถิติ 
ปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 50-60 ปี พบว่าปริมาณนำ้าฝน 
มมีากเพียงพอเพ่ือใช้ในการผลติไฟฟ้าได้ตามปรมิาณทีไ่ด้ทำาสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในแต่ละปี

ปรมิาณการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันำา้ นำา้งมึ 2 ในช่วงปี 2562-2564 
มดีงันี้

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

มกราคม 183.0 70.0 139.4

กุมภาพันธ์ 190.0 70.0 133.3

มีนาคม 180.0 59.5 137.7

เมษายน 189.5 39.2 159.8

พฤษภาคม 184.3 60.7 149.7

มิถุนายน 99.7 109.6 199.5

กรกฎาคม 29.8 123.1 149.9

สิงหาคม 120.0 213.1 241.5

กันยายน 149.5 68.9 166.7

ตุลาคม 129.6 29.4 126.7

พฤศจิกายน 117.4 56.9 121.6

ธันวาคม 112.1 19.7 119.0

รวม 1,684.9 920.1 1,844.8

หน่วย : ล้านหน่วย

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้านำ้างึม 2 จำากัด
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ปริมาณนำ้าไหลเข้าและระดับนำ้าในอ่างเก็บนำ้าของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 ในช่วงปี 2562-2564 มีดังนี้ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ระดับน�้า ณ สิ้นเดือน
(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปริมาณน�้าไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ระดับน�้า ณ สิ้นเดือน
(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปริมาณน�้าไหลเข้า
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ระดับน�้า ณ สิ้นเดือน
(เมตรจากะดับ 
ทะเลปานกลาง)

ปริมาณน�้าไหลเข้า  
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

มกราคม 367.0 174 353.8 74 368.2 111

กุมภาพันธ์ 363.9 152 353.1 60 367.0 91

มีนาคม 358.1 147 352.0 105 362.4 77

เมษายน 351.3 116 352.3 160 358.0 132

พฤษภาคม 345.3 141 351.3 164 352.8 177

มิถุนายน 343.4 203 350.5 304 355.8 848

กรกฎาคม 347.7 388 351.0 431 360.2 840

สิงหาคม 358.8 1,177 362.7 1,390 362.6 878

กันยายน 361.4 654 365.6 565 362.6 467

ตุลาคม 359.7 249 367.4 333 362.1 309

พฤศจิกายน 357.5 147 367.8 172 361.8 231

ธันวาคม 355.2 142 368.7 176 361.1 141

รวม 3,689 3,934 4,301

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้านำ้างึม 2 จำากัด

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าและนำ้าไหลผ่านเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี นับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์มีดังนี้

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย)

ปริมาณน�้า
ไหลผ่านเฉลี่ย 

(ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย)

ปริมาณน�้า
ไหลผ่านเฉลี่ย 

(ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

ปรมิาณ
การผลิตไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย)

ปริมาณน�้า
ไหลผ่านเฉลี่ย 

(ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

มกราคม 368.4 1,545 400.8 1,750

กุมภาพันธ์ 297.3 1,300 352.1 1,626

มีนาคม 331.6 1,411 426.1 1,812

เมษายน 404.5 1,784 574.5 2,690

พฤษภาคม 435.2 1,788 716.4 3,429

มิถุนายน 503.2 2,304 751.4 3,977

กรกฎาคม 657.9 3,014 762.4 4,313

สิงหาคม 861.6 5,337 896.6 5,210

กันยายน 794.8 4,248 781.4 3,905

ตุลาคม 19.1 1,820 646.6 3,180 618.0 2,951

พฤศจิกายน 362.3 1,572 493.6 2,284 588.6 2,917

ธันวาคม 453.2 1,842 506.7 2,207 436.4 1,888

รวม 834.6 1,745 6,301.4 2,534 7,304.7 3,039

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด
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โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
 การผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จะนำาก๊าซธรรมชาตมิาเป็นเชื้อเพลิงในการ 
เผาไหม้ เพ่ือทำาให้เกิดแรงดนัความร้อนไปขับเคลือ่นกังหันก๊าซ (Gas Turbine) การหมนุของ 
กังหันก๊าซดังกล่าวจะหมุนให้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอร้อน 
ที่เกิดจากการเผาไหม้ในเครื่องกังหันก๊าซซึ่งมีความร้อนสูงจะผ่านไปยังหม้อไอนำ้า (Heat 
Recovery Steam Generator หรือ HRSG) ทำาให้ได้ไอนำ้าแรงดันสูง (High Pressure 
Steam) ซึง่ไอนำา้ทีไ่ด้จะถูกนำาไปขบัเคลือ่นกังหนัไอนำา้ (Steam Turbine) การหมนุของกงัหัน
ไอนำ้าจะหมุนขับให้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า และไอนำ้าส่วนท่ีเหลือจะถูกนำาไปขาย 
ให้กับลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการไอนำ้าในกระบวนการผลิตต่อไป

 แหล่งพลงังานท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะใช้ก๊าซธรรมชาติและนำ้าประปาเป็น
วัตถุดบิในการผลติ โดยโรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ ที ่1 และ 2 ได้ทำาสญัญาซือ้ขาย 
ก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554  
และวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตามลำาดับ และได้ทำาสัญญาซื้อขายนำ้าประปา กับ  
บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) (“TTW”) เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2554 และวันท่ี  
27 มกราคม 2558 ตามลำาดบั โดยสญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 25 ปีนบัจากวันทีเ่ริม่เดนิเครือ่ง 
เชิงพาณิชย์

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าและไอนำ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ในช่วง 
ปี 2562-2564 มีดังนี้

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้า

(ล้านหน่วย)

ปริมาณ
การผลิตไอน�้า 

(ตัน)

ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้า

(ล้านหน่วย)

ปริมาณ
การผลิตไอน�้า 

(ตัน)

ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้า

(ล้านหน่วย)

ปริมาณ
การผลิตไอน�้า 

(ตัน)

มกราคม 133.8 7,594 106.7 8,112 122.7 6,796

กุมภาพันธ์ 118.4 6,767 122.6 7,054 118.4 6,662

มีนาคม 138.7 7,876 139.2 7,338 141.8 6,949

เมษายน 130.6 6,635 133.7 5,753 128.0 5,513

พฤษภาคม 135.3 7,559 132.1 6,627 137.2 6,225

มิถุนายน 108.7 7,717 128.9 6,318 106.6 5,912

กรกฎาคม 137.1 7,311 130.9 4,806 132.6 4,674

สิงหาคม 137.0 7,318 135.3 6,057 135.6 5,462

กันยายน 134.7 7,466 132.5 5,465 134.1 6,410

ตุลาคม 137.6 7,318 121.4 5,764 137.2 6,602

พฤศจิกายน 129.4 7,518 126.4 5,709 124.6 6,521

ธันวาคม 119.5 6,407 126.0 5,023 125.1 5,669

รวม 1,560.8 87,486 1,535.7 74,026 1,543.9 73,395
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การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสง
ให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งวิธีดังกล่าว 
จะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้า 
ได้โดยตรง กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ท่ีเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมี
พลังงานมากระทบกับสารกึ่งตัวนำา (Semi-Conductor) ท่ีมีความ
สามารถในการดูดคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ยน
พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่ 
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมี
ค่าตำ่ามาก การนำามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงต้องนำาเซลล์ 
หลาย ๆ  เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม เพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคลือ่นไฟฟ้าให้สงูขึน้ 
เซลล์ท่ีนำามาต่อกนัในจำานวนและขนาดท่ีเหมาะสมนีเ้รยีกว่า แผงเซลล์ 
แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel)

 ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีม ี
แรงดันไฟฟ้าตำ่า จึงต้องส่งไฟฟ้าท่ีผลิตได้ดังกล่าวผ่านอุปกรณ ์
อนิเวอร์เตอร์ (Inverter) เพือ่แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้า
ตำา่ หลงัจากนัน้จะส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมแรงดนัไฟฟ้า
ให้สงูขึน้ และส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. เพ่ือจำาหน่ายให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

 แหล่งพลงังานทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์
 แหล่งพลงังานสำาคญัทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
คือแสงอาทิตย์ ซึ่งได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็น
พลังงานท่ีสะอาด อย่างไรก็ตาม การนำาแสงอาทิตย์มาใช้มีข้อจำากัด
อยู่บ้าง เน่ืองจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจน 
มีความเข้มแสงไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และ
สภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา

ดังน้ัน บริษัทได้ทำาการศึกษาว่าบริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลัง 
แสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมปีรมิาณความเข้มของแสงอาทติย์ทีเ่พียงพอ 
ท่ีจะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกทำาเล หรือสถานท่ี 
ที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าว

ปรมิาณการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ภายใต้การลงทนุ
ของ บริษัท บางเขนชัย จำากัด ในช่วงปี 2562-2564 มีดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

หน่วย : ล้านหน่วย

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท บางเขนชัย จำากัด

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

มกราคม 1.1 1.5 2.2

กุมภาพันธ์ 1.1 1.4 2.1

มีนาคม 1.2 1.7 2.1

เมษายน 1.2 1.8 1.7

พฤษภาคม 1.3 1.8 2.1

มิถุนายน 1.3 1.7 2.0

กรกฎาคม 1.5 1.7 1.8

สิงหาคม 1.3 1.4 1.9

กันยายน 1.2 1.6 1.6

ตุลาคม 1.4 1.4 1.8

พฤศจิกายน 1.4 2.0 1.8

ธันวาคม 1.5 2.1 2.1

รวม 15.5 20.1 23.2
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4. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“Thailand Board of Investment” หรือ “BOI”) 
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

01 02 03 04 05
บัตรส่งเสริมเลขที่ ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลส�าหรับ 
ก�าไรสุทธิจากกิจการ 
ที่ได้รับการส่งเสริม

ระยะเวลาที่สามารถน�า
ผลขาดทุนช่วงที่ได้รับ
การส่งเสริมไปหักจาก
ก�าไรสุทธิที่เกิดหลัง 

ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น 
ภาษีเงินได้

ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องน�าเงินปันผลจาก

กิจการที่ได้รับ 
การส่งเสริมไปรวม 
เพื่อเสียภาษีเงินได้

ได้รับลดหย่อน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส�าหรับก�าไรสุทธิ  
ที่ได้จากการลงทุน 
ในอัตราร้อยละ 50  

ของอัตราปกติ

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1

1565(2)/2554  
ลงวันที ่18 พ.ค. 2554

8 ปี 5 ปี 8 ปี ไม่มี

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น ที่ 2

1132(2)/2558  
ลงวันที่ 2 ก.พ. 2558

8 ปี 5 ปี 8 ปี ไม่มี

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
บางเขนชัย

1089(1)/2555  
ลงวันที ่23 ม.ค. 2555

8 ปี 5 ปี 8 ปี 5 ปี (นับจากวันที่ 
พ้นกำาหนดในข้อ 2)

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
ภาชี

61-1228-1-00-1-0 
ลงวันที ่16 ต.ค. 2561

8 ปี 5 ปี 8 ปี ไม่มี

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
บางเลน

61-1295-1-00-1-0 
ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561

8 ปี 5 ปี 8 ปี ไม่มี

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
พุทธมณฑลสาย 5

61-1294-1-00-1-0 
ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561

8 ปี 5 ปี 8 ปี ไม่มี

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
มหาชัย

61-1293-1-00-1-0 
ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561

8 ปี 5 ปี 8 ปี ไม่มี

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
กระทุ่มแบน

61-1292-1-00-1-0 
ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561

8 ปี 5 ปี 8 ปี ไม่มี

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
คลองเปรง

62-0417-1-00-1-0 
ลงวันท่ี 25 เม.ย. 2562

8 ปี 5 ปี 8 ปี ไม่มี

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
นครราชสีมา

1300(1)/2554  
ลงวันที ่11 ม.ีค. 2554

8 ปี 5 ปี 8 ปี 5 ปี (นับจากวันที่ 
พ้นกำาหนดในข้อ 2)

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
เชียงราย

2071(1)/2554  
ลงวันที ่30 ส.ค. 2554

8 ปี 5 ปี 8 ปี 5 ปี (นับจากวันที่ 
พ้นกำาหนดในข้อ 2)

หมายเหตุ :  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย ได้รับสิทธิประโยชน์ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ

ค่านำ้าประปาจำานวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับสิทธิประโยชน์ให้หักเงินลงทุนในการ 

ติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1  ลักษณะทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. เงินลงทุน     
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุน 

จดทะเบียน
(ล้านบาท)

สัดส่วน 
การลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
วิธีราคาทุน 
(ล้านบาท)

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 
จำากัด (SEAN)

ถือหุ้นใน บรษิทั ไฟฟ้านำา้งมึ 2 จำากดั 
(NN2) ในสดัส่วนร้อยละ 75 ของ
ทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแล้ว  
ซึง่ NN2 ผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าที ่
ผลติได้จากโครงการไฟฟ้าพลงันำา้ 

6,606.75 61.33  9,488.51

บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จำากดั 
(BIC)

ผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าทีผ่ลติจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration

2,705.00 65.00 2,173.31

บริษัท บางเขนชัย จำากัด (BKC) ผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์

 234.25 100.00    527.06

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด (CRS) ผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์

 291.75 30.00     89.55

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด 
(NRS)

ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

 221.50 30.00 69.41

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำากัด พัฒนาธุรกิจผลติไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 20.00 100.00 5.75

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด พัฒนาธุรกิจผลติไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00 100.00           0.25

บริษัท วิส โซลิส จำากัด พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00 100.00           0.25

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00 100.00           0.25

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00 100.00           0.25

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
จากโครงการไฟฟ้าพลังนำ้า

26,861.00 42.50 13,412.47

บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
จากโครงการไฟฟ้าพลังนำ้า

5,200.00 42.00 2,687.38

2. สินทรัพย์ถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

1) สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังนำ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน 

บริษัท ที่ตั้ง
มูลค่าสิทธิตามบัญชี

(ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

NN2 สปป.ลาว  17,056.81 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน
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ล�าดบั รายการ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)1

1 ที่ดิน                 261.08 

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 749.98 

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น                   7,329.83

4 อาคาร     1.28

5 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า   74.66

6 อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำานักงาน    56.72

7 ยานพาหนะ   17.20 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,490.75

2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุ : 1 มลูค่าสทุธิ  คอืมลูค่าราคาทุนตามบญัช ีหกัด้วยค่าเสือ่มราคาสะสม

ทั้งนี้ รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยตามท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจำาแนกตามประเภทของ
สินทรัพย์และจำาแนกตามบริษัทได้ดังนี้ 

 1) ที่ดิน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ที่ตั้ง
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ตำาบลคลองจิก อำาเภอบางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา

159.33 เป็นเจ้าของ คำ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงินผู้ให้กู้

จังหวัดปทุมธานี   5.77 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน

BKC อำาเภอปักธงชัย นครราชสีมา 
(จำานวน 547 แปลง)

95.98 เป็นเจ้าของ คำ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงินผู้ให้กู้ (ที่ดินจำานวน 
205 แปลง พื้นที่ประมาณ 180 ไร่)

รวม 261.08

บริษัท ที่ตั้ง
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

BKC นครราชสีมา   749.98 เป็นเจ้าของ คำ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงินผู้ให้กู้

รวม 749.98

 2) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

มีรายละเอียดดังนี้  
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บริษัท ที่ตั้ง
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

BIC พระนครศรีอยุธยา  7,329.83 เป็นเจ้าของ คำ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงินผู้ให้กู้

รวม 7,329.83

บริษัท ที่ตั้ง
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

BIC พระนครศรีอยุธยา 1.28 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน

รวม 1.28

 3) โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

มีรายละเอียดดังนี้  

 4) อาคาร 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

 5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 6) อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและ 

บริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ที่ตั้ง
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

บริษัท กรุงเทพมหานคร   45.10 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน

NN2 สปป.ลาว   29.56 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน

รวม 74.66

บริษัท ที่ตั้ง
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

บริษัท กรุงเทพมหานคร  17.22 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน

SEAN กรุงเทพมหานคร    0.06 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน

NN2 สปป.ลาว 35.86 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน

BKC กรุงเทพมหานคร   1.56 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน

BIC พระนครศรีอยุธยา
และกรุงเทพมหานคร

2.02 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน

รวม 56.72

43แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



4.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเกิดจากการรวมธุรกิจ	
โดยวัดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้ัน	ณ	วันท่ีซื้อธุรกิจ 
โดยมลูค่าสทุธิตามบญัชขีองสทิธิในการด�าเนนิการผลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า	ณ	วันท่ี	 	31	 ธันวาคม	2564	มีมูลค่า	8,202.86	ล้านบาท	 
โดยแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	3,865.26	ล้านบาท	
และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย		
4,337.60	ล้านบาท	 โดยบริษัทคิดค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิในการ 
ด�าเนินการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า	โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสญัญา
ให้สิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของบริษัทย่อย	
นับจากวันท่ีบริษัทมีอ�านาจควบคุมบริษัทย่อย	หรือนับจากวันเร่ิม
จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	กรณีท่ีบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อย 
ก่อนเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์	โดยอยู่ระหว่าง	10	ถึง	27	ปี

5.	 สัญญาที่เกี่ยวข้อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
ที่ส�าคัญ	ดังนี้	

สัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2
NN2	ได้เข้าท�าสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	กับรัฐบาล	
สปป.ลาว	ในวันที่	14	มีนาคม	2549	ระยะเวลาทั้งสิ้น	25	ปี	นับจาก
วันเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	เมื่อวันท่ี	1	กันยายน	2556	และ 
จะครบอายุสัญญาสัมปทานในวันที่	31	สิงหาคม	2581	และ	NN2	
สามารถขอเจรจาต่ออายุสัมปทานออกไปได้	 โดยจะต้องแจ้ง 
ความประสงค์กับรัฐบาล	สปป.ลาว	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	1	ปีก่อน 
วันครบอายุสัญญาสัมปทาน	โดยสัญญาสัมปทานได้ให้สิทธิต่าง	ๆ	
แก่	NN2	เช่น	สิทธิในการครอบครอง	ใช้	และจัดหาผลประโยชน ์
จากโครงการ	สิทธิในการผันน�้า	สร้างเข่ือน	และใช้น�้า	ส�าหรับน�้า 
ในแม่น�้างึม	ณ	พื้นที่โรงไฟฟ้า	สิทธิในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าอื่น
ที่สนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้า	เป็นต้น

ท้ังน้ี	NN2	มีหน้าท่ีในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน	
(Royalty	Fee)	 ให้กับรัฐบาล	สปป.ลาว	และน�าส่งภาษีเงินได้ 
ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาสัมปทาน

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
•	 	ในวันที่	30	มกราคม	2556	คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

ไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาต	ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้า
บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 ท่ี	 1	และ	 โรงไฟฟ้าบางปะอิน	 
โคเจนเนอเรชั่น	 ท่ี	2	ส�าหรับระยะเวลา	25	ปี	 นับจากวันท่ี 
เร่ิมจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ	กฟผ.	 โดยโรงไฟฟ้า
บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	ที่	1	เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

ให้กับ	กฟผ.	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2556	ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว
จะครบอายุในวันที่	27	มิถุนายน	2581	และโรงไฟฟ้าบางปะอิน	
โคเจนเนอเรชั่น	 ท่ี	 2	 เร่ิมจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ	 
กฟผ.	เมื่อวันท่ี	29	มิถุนายน	2560	ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวจะ 
ครบอายุในวันที่	28	มิถุนายน	2585

•	 	ในวันที่	29	มิถุนายน	2555	คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
ไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์	บางเขนชัย	โซลาร์	ส�าหรับระยะเวลา	10	ปี	 
นับจากวันที่เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่	กฟภ.	เมื่อวันที่	
10	สิงหาคม	2555	ครบอายุในวันที่	9	สิงหาคม	2565	โดย 
หลังจากนั้นใบอนุญาตดังกล่าวสามารถต่ออายุได้ทุก	ๆ	5	ปี

•	 	ในระหว่างปี	2562	คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานไฟฟ้า 
ได้อนุมัติใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมให้แก่	BKC	 
ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาจ�านวน	 
5	แห่ง	ระยะเวลา	4	ปีต่อแห่ง	และสามารถต่ออายุได้ทุก	ๆ	4	ปี

•	 	ในระหว่างปี	2563	คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานไฟฟ้า 
ได้อนุมัติใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมให้แก่	BKC	ส�าหรับ
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินจ�านวน	1	แห่ง	
ระยะเวลา	4	ปีต่อแห่ง	และสามารถต่ออายุได้ทุก	ๆ	4	ปี

5.2	 	นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน	
	 (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง	ๆ	เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและเอื้อประโยชน์	
(Synergy)	ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้
1.	 	ส�าหรับโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มต้น	(Green	

Field)	บริษัทจะลงทุนในโครงการ	 ท่ีคาดว่าจะได้รับอัตรา 
ผลตอบแทนของโครงการ	(IRR)	ร้อยละ	10-15	รวมทั้งโครงการ
ที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินอื่นซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 	ส�าหรับการลงทุนในโครงการอื่นท่ีบริษัทซื้อมาจากผู้ท่ีพัฒนา
โครงการ	(Brown	Field)	ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว 
ทีบ่รษิทัจะได้รบัน้ันอาจเปลีย่นแปลงลดลงจากอตัราผลตอบแทน
ข้างต้น	ท้ังนี้		ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทซื้อมาเป็นปัจจัย
ส�าคญั	โดยการลงทุนของบรษิทัท่ีผ่านมา	จะมอีตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ	7-10	

2.	 	บรษิทัจะลงทนุในโครงการทีม่สีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเรยีบร้อยแล้ว
และมีคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ

3.	 	บริษัทจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงซึ่ง 
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	อีกทั้ง 
การจดัหาเชือ้เพลงิดงักล่าวจะต้องจดัหาได้อย่างเพียงพอส�าหรบั
การผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาของโครงการด้วย

3.	 สัญญาเช่าระยะยาว
บริษัทและบริษัทย่อยท�าสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุ	3	ปีขึ้นไป	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจมีสาระส�าคัญดังนี้

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า สัญญา พื้นที่ อายุสัญญา เริ่มต้น สิ้นสุด

บริษัท บรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากัด	
(มหาชน)	(CK)

สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่อง 
ปรับอากาศและสิ่งอ�านวยความสะดวก 
อาคารส�านักงานวิริยะถาวร	ชั้น	CH

642.5	 
ตารางเมตร

3	ปี 1	ก.ย.	63 31	ส.ค.	66

บริษัท บรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากัด	
(มหาชน)	(CK)

สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่อง 
ปรับอากาศและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 
อาคารส�านักงานวิริยะถาวร	ชั้นที่	20

468.92	 
ตารางเมตร

3	ปี 1	มิ.ย.	63 31	พ.ค.	66

บริษัท บรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากัด	
(มหาชน)	(CK)

สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่อง 
ปรับอากาศและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 
อาคารส�านักงานวิริยะถาวร	ชั้นที่	18

479.43	 
ตารางเมตร

3	ปี 1	เม.ย.	63 31	มี.ค.	66

บริษัท บรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากัด	
(มหาชน)	(CK)

สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่อง 
ปรับอากาศและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 
อาคารส�านักงานวิริยะถาวร	ชั้นที่	17

301.84	 
ตารางเมตร

3	ปี 1	ม.ค.	63 31	ธ.ค.	65

NN2 กรมทรพัย์สนิกระทรวงการเงนิ
สปป.ลาว

สญัญาเช่าสถานท่ีท�าการส�านักงาน	 	2,106	 
ตารางเมตร

25	ปี	 1	ม.ค.	52 31	ธ.ค.	76

BIC บรษิทั	ท่ีดนิบางปะอนิ	จ�ากัด	
(BLDC)	

บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่	AQMs 96	 
ตารางเมตร

3	ปี 1	ม.ค.	64 31	ธ.ค.	66

BIC บรษิทั	ท่ีดนิบางปะอนิ	จ�ากัด	
(BLDC)

ข้อตกลงให้ใช้พ้ืนท่ี	(ปักเสาไฟฟ้า	115	กิโลโวลต์	 
และ	22	กิโลโวลต์	จ�านวน	10-1-33.94	ไร่	 
และวางท่อไอน�้า	จ�านวน	0-0-50.25	ไร่)

10	ไร่	1	งาน	
84.19	 
ตารางวา

3	ปี 1	ม.ค.	64 31	ธ.ค.	66

BIC บรษิทั	ท่ีดนิบางปะอนิ	จ�ากัด	
(BLDC)

บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่	ก่อสร้าง	ขยาย	 
ใช้งาน	การบริการ	การรักษาและ 
ซ่อมบ�ารุงระบบท่อ

1	ไร่	3	งาน	
12.50	 
ตารางวา

3	ปี 1	ม.ค.	63 31	ธ.ค.	65

BIC การรถไฟแห่งประเทศไทย สัญญาเช่าที่ดินเพื่อกิจการ 
ก๊าซหรือน�้ามันเชื้อเพลิง

17,925	 
ตารางเมตร

3	ปี 1	มิ.ย.	64 31	พ.ค.	67

BIC บรษิทั	ท่ีดนิบางปะอนิ	จ�ากัด	
(BLDC)

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบ 
สายไฟฟ้าใต้ดิน	115	กิโลโวลต์

1	ไร่	3	งาน	 
50	ตารางวา

3	ปี 1	ม.ค.	63 31	ธ.ค.	65

BIC บรษิทั	ท่ีดนิบางปะอนิ	จ�ากัด	
(BLDC)

บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวางระบบ 
สายไฟฟ้า	22	กิโลโวลต์	(1-10-58.50	 
และ	3-1-94	ไร่)

4	ไร่	1	งาน	
52.50	 
ตารางวา

3	ปี 1	ม.ค.	63 31	ธ.ค.	65

BIC บรษิทั	ท่ีดนิบางปะอนิ	จ�ากัด	
(BLDC)

บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการด�าเนินการปักเสา	22	กิโลโวลต์

9	ไร่	3	งาน	
52.5	ตารางวา

3	ปี 1	ต.ค.	64 31	ธ.ค.	66

BKC บรษิทั	สยาม	ไวร์	อนิดสัทร	ี
จ�ากัด	(SWI)

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อด�าเนินโครงการไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

15	ไร่	2	งาน	
10	ตารางวา

3	ปี 1	มิ.ย.	62 31	พ.ค.	65

	 7)	 ยานพาหนะ
	 	 	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	มูลค่าสุทธิตามบัญชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ที่ตั้ง
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

NN2 สปป.ลาว 		17.20 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน

รวม 17.20
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4.  บริษัทจะลงทุนในโครงการที่สามารถจัดหาอุปกรณ์หลัก 
และอะไหล่ต่าง ๆ  ได้ในอตัราต้นทุนทีส่มเหตสุมผล และสามารถ 
จัดให้มีการบำารุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

5.  บรษิทัจะลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม

6.  บรษิทัจะเป็นผูพั้ฒนาโครงการด้วยตนเองในกรณีทีโ่ครงการท่ีจะ
ลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท

7.   ในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีบริษัทจะต้องร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอ่ืน 
บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ และผู้ร่วมลงทุน 
ในโครงการดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการดำาเนินธุรกิจที่
สอดคล้องกัน

ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายในการควบคุมหรือกำาหนดนโยบายการบริหาร 
ตลอดจนส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยกรรมการที่ได้รับการ 
แต่งต้ังจากบรษิทัมหีน้าทีอ่อกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย
และบริษัทร่วมตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการ หรือที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบรษิทัได้อนุมตัไิว้ ซึง่บรษิทัได้กำาหนดกรอบอำานาจในการ
ใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน และตัวแทนเหล่านั้น
จะต้องมารายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท 
เหล่านั้นทุกเดือน เพ่ือให้บริษัทสามารถติดตามผลการดำาเนินงาน 
และฐานะการเงินของกิจการท่ีบริษัทได้ลงทุนไปแล้วอย่างใกล้ชิด 
นอกจากน้ี บริษัทได้กำาหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ของกรรมการและผู ้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร ่วม โดย 
คณะกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถใช้ดุลยพินิจ
และออกเสียงในการประชุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ในเรื่อง
การบริหารจัดการทั่วไป แต่ในกรณีเรื่องสำาคัญคณะกรรมการและ 
ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจของตนมิได้ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เสียก่อน โดยเรื่องสำาคัญดังกล่าวมีดังนี้ การพิจารณาเก่ียวกับการ 
ทำารายการกับบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษิทัย่อยตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การพิจารณาเกี่ยวกับการทำารายการได้มาจำาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยตามประกาศการได้มาจำาหน่ายไป  
การกระทำาใด ๆ ที่ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย 
ไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของ
บริษัทย่อย และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย เป็นต้น 

6. ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย
การใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยในปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
จากการผ่อนคลายมาตรการภาครฐัในการควบคมุการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้น และผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (“Gross Domestic Product” หรือ “GDP”) ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.6 จากปีก่อน โดยเฉพาะการเติบโตของสาขาข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร สาขาการเงิน และสาขาการผลิตอุตสาหกรรม

2553อัตรา
การเติบโต 164,829

(0.4%) 2554 164,090

+9.4% 2555 179,484

+1.0% 2556 181,205

+2.7% 2557 186,024

+3.3% 2558 192,246

+3.9% 2559 199,654

+0.8% 2560 201,166

+1.6% 2561 204,428

+3.7% 2562 212,050

(2.8%) 2563 206,034

+1.8% 2564 209,684

CAGR 
+2.21%

หมายเหตุ : ข้อมลูจากสำานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงปี 2553-2564 มีดังนี้ กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
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209,684
กิกะวัตต์-ชั่วโมง

17%

16%

11%

2% 0%

54%

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหินน�าเข้า

น�าเข้า

พลังน�้า น�้ามันเตา
พลังงาน
หมุนเวียน

กำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
กำาลังการผลิตรวมของระบบ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าสะสมของปี 2564 แบ่งตาม
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต มีดังนี้

50,874
เมกะวัตต์

11%

8%

19%

30%

32%

น�าเข้าและ
แลกเปลี่ยน กฟผ.

IPP

SPP

VSPP

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการจัดหาเชื้อเพลิง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบาย
ของภาครัฐ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 
ในการผลิตไฟฟ้า และการนำาเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550– 2564 มีดังนี้
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ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นำ้ามันเตา พลังนำ้า นำาเข้า พลังงานหมุนเวียน

0.9

 1.7

หมายเหต ุ:  ข้อมลูจากสำานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เผยแพร่ ณ เดอืนกุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

การผลิตไฟฟ้าสะสมก�าลังการผลิตรวม

47แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



การจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
กฟผ. เป็นผูร้บัผดิชอบในการผลติและส่งกระแสไฟฟ้า เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการ
ไฟฟ้าต่าง ๆ  ของ กฟผ. และผูผ้ลติเอกชน ทัง้โครงการไฟฟ้าในประเทศ
และโครงการไฟฟ้าใน สปป.ลาว และประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้น
จึงขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกค้าตรง (โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง 
ทีก่ำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทัง้นี ้กฟผ. จะทำาการส่งพลงังานไฟฟ้า
ผ่านสถานไีฟฟ้าแรงสงูต่าง ๆ  โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในระบบจำาหน่าย (Distribution) และการขายปลีก 
(Retail) ให้แก่ประชาชนท่ัวไป โดยรบัซือ้ไฟฟ้าจาก กฟผ. ทีจ่ดุเชือ่มต่อ 
และส่งเข้าสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อกระจายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

สัดส่วนการจำาหน่ายไฟฟ้าของปี 2564 แบ่งตามประเภทผู้ซื้อ มีดังนี้

ผู้ซื้อ
ปรมิาณการจ�าหน่ายไฟฟ้า 

(กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
ร้อยละ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 139,633.7 73.3

การไฟฟ้านครหลวง 49,598.0 26.0

ลูกค้าตรง 1,236.3 0.7

รวม 190,468.1 100.0

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ 

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประเภทเชื้อเพลิง
คาดการณ์สัดส่วน  

ณ ปี 2563  
(เมกะวัตต์)

สัดส่วนตาม 
เป้าหมาย  

ณ ปี 2580  
(เมกะวัตต์)

รับซื้อไฟฟ้าพลังนำ้า
จากต่างประเทศ

3,948 6,888

พลังงานหมุนเวียน 11,875 29,004

ก๊าซ 29,331 32,112

ถ่านหิน / ลิกไนต์ 6,110 4,843

ดีเซล / นำ้ามันเตา 380 65

อื่น ๆ 300 4,300

รวม 51,943 77,211

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580  

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เผยแพร่ ณ เดือนตุลาคม 2563

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

3.1 นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ  
ซึ่งบริษัทมีรายได้หลักตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจาก
เงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทมีกลไกการดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ 
บรษิทัร่วมด้วยการให้บรกิารแบบรวมศนูย์ปฏิบตักิาร (Shared Service 
Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อย
และบรษิทัร่วมดังกล่าว ทำาให้บรษิทัสามารถกำาหนดวิธีการปฏิบตังิาน
ให้มมีาตรฐาน มกีารแบ่งแยกหน้าท่ี และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
เป็นเทคนคิการบรหิารทีส่ามารถสร้างความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว 
และทำาให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2 โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำาหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100  
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำารงสถานะบริษัทจดทะเบียนของ 
Holding Company ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ดังต่อไปนี้ 

การคาดการณ์กำาลังผลิตไฟฟ้าใหม่ตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (Power 
Development Plan: PDP 2018 Revision 1)
เดือนตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนา
กำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุง 
ครัง้ที ่1 (Thailand Power Development Plan 2018 Revision 1 หรอื 
PDP 2018 Revision 1) ที่จัดทำาโดยกระทรวงพลังงาน โดย 
แผนดงักล่าวคำานงึถงึความมัน่คงของระบบผลติไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า 
และระบบจำาหน่ายไฟฟ้า ความมั่นคงและความเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคาดการณ์ว่า ณ ส้ินปี 2580 
ประเทศไทยจะมีกำาลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็น
กำาลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2561-2580 รวม 56,431 เมกะวัตต์

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง
ตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ณ สิ้นปี 2580 
เปรียบเทียบกับการคาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2563 มีดังนี้
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61.3%

75% 30% 30%

42.5% 100%100%
บริษัท เซาท์อีสท์ 
เอเชีย เอเนอร์จี 
จ�ากัด (SEAN)

บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 
จ�ากัด (NN2)

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ 
จ�ากัด (CRS)

บริษัท นครราชสีมา 
โซล่าร์ จ�ากัด (NRS)

บริษัท ไซยะบุรี
พาวเวอร์ จ�ากัด 
(XPCL)

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
แบบติดตั้งบนหลังคา  
และบนพื้นดิน 
ของ BKC

บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด 
(BKC)

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

1,900 เมกะวัตต์
พลังน�้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง
238 เมกะวัตต์
ระบบโคเจนเนอเรชั่น

ก�าลังการผลิตติดตั้ง
29 เมกะวัตต์
พลังแสงอาทิตย์

ก�าลังการผลิตติดตั้ง

615 MW 8 MW 6 MW

1,285 MW 7 MW
8 MW

บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1

บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น ที่ 2

118 MW 120 MW

65%
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (BIC)

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วน 

การถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 
จำากัด

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังนำ้า

61.33% บริษัท ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 33.33%
บรษิทั ชลาภคั ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 5.33%

บริษัท ไฟฟ้านำ้างึม 2 จำากัด1 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังนำ้า

46.00%2 บรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจำากัด 75.00%
บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00%

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จำากัด

ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า 
และไอนำ้าจากระบบ 
โคเจนเนอเรชั่น

65.00% บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด 
(มหาชน) 25.00%
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8.00%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 2.00%

บริษัท บางเขนชัย จำากัด ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังแสงอาทิตย์

100.00% -

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังนำ้า

42.50% บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จำากัด 25.00%
บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 20.00%
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 12.50%

บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำากัด3 ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังนำ้า

42.00% บริษัท พี.ที. จำากัดผู้เดียว 38.00%
บรษิทั ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 10.00%
บรษิทั ปิโตรเวยีดนาม พาวเวอร์ จำากัด 10.00%

หมายเหตุ :  1 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของ CKP 
2 คำานวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP

  3 ยังไม่มีการดำาเนินงาน
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หมายเหตุ :  1 ยังไม่มีการดำาเนินงาน

หมายเหตุ : *  ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

 ** จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส)

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 405,213,999 61.333

2 บริษัท ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 220,225,000 33.333

3 บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด** 35,236.000 5.333

4 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000

รวม 660,675,000 100.000

3.3 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด (SEAN)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited เรียกชื่อย่อว่า SEAN

ประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังนำ้า

เลขทะเบียนบริษัท 0105547063036

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 660,675,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เรียกชำาระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว
รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 6,606,750,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 61.33

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วน 

การถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก 
พลังแสงอาทิตย์

30.00% บริษัท โซล่าร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ 
วัน ลิมิเต็ด 70.00%

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก 
พลังแสงอาทิตย์

30.00% บริษัท โซล่าร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์  
ทู ลิมิเต็ด 70.00%

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำากัด1 พัฒนาธุรกิจผลติไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ

100.00% -

บริษัท วิส โซลิส จำากัด1 พัฒนาธุรกิจผลติไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ

100.00% -

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด1 พัฒนาธุรกิจผลติไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ

100.00% -

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด1 พัฒนาธุรกิจผลติไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ

100.00% -

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด1 พัฒนาธุรกิจผลติไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ

100.00% -
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2. บรษัิท ไฟฟ้าน�า้งมึ 2 จ�ากัด (NN2)

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 NN2 ไม่มี การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

 ** จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด 660,675,000 75.000

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

รวม 880,900,000 100.000

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า NN2

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังนำ้า

เลขทะเบียนวิสาหกิจ 01-00006090

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า เมืองอานุวง แขวงไซสมบูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 880,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เรียกชำาระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 8,809,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือคิดเป็นถือโดยบริษัทร้อยละ 46

3. บรษัิท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด (BIC)

หมายเหตุ:   *  ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 BIC มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น โดย นางนภาพร ภู่วุฒิกุล ได้โอนหุ้นที่ถืออยู่

ในทั้งหมดใน BIC ให้กับ นายชัยวรรธน์ บรรณวัฒน์

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 175,824,998 65.000

2 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 67,625,001 25.000

3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21,640,000 8.000

4 นายชัยวรรธน์ บรรณวัฒน์ 5,410,000 2.000

5 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000

รวม 270,500,000 100.000
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4. บรษัิท บางเขนชยั จ�ากัด (BKC)

หมายเหตุ: * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 2,342,498 100.000

2 นายณรงค์ แสงสุริยะ 1 0.000

3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

รวม 2,342,500 100.000

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkhenchai Company Limited เรียกชื่อย่อว่า BKC

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท 0105541054485

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 190 หมู่ 9 ตำาบลโคกไทย อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,342,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำาระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 234,250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited เรียกชื่อย่อว่า BIC

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่น

เลขทะเบียนบริษัท 0105552021486

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ที่ 2 ตำาบลคลองจิก อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 270,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เรียกชำาระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 2,705,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 65 

52 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

5. บรษัิท ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL)

6. บรษัิท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ�ากัด (LPCL)

หมายเหตุ : *  ข้อมูล ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 XPCL มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นโดย บริษัท พีที จำากัดผู้เดียว โอนหุ้นที่ถืออยู่

ทั้งหมดใน XPCL จำานวน 134,305,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ XPCL ให้กับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด ซึ่งทำาให้ บริษัท พีที จำากัดผู้เดียว ขาดจาก

การเป็นผู้ถือหุ้นของ XPCL ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

  ** จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 1,141,592,499 42.500

2 บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จำากัด 671,525,001 25.000

3 บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)** 537,220,000 20.000

4 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 335,762,500 12.500

รวม 2,686,100,000 100.000

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Xayaburi Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า XPCL

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังนำ้า 

เลขทะเบียนบริษัท 01-00013169

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า บนลำานำ้าโขง และบนพื้นที่ของแขวงไซยะบุรีและแขวงหลวงพระบาง  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,686,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เรียกชำาระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 26,861,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 42.5

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ในปี 2564 LPCL ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 218,400,000 42.000

2 บริษัท พี.ที. จำากัดผู้เดียว 197,600,000 38.000

3 บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 52,000,000 10.000

4 บริษัท ปิโตรเวียดนาม พาวเวอร์ จำากัด 52,000,000 10.000

รวม 520,000,000 100.000

53แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



7. บรษัิท นครราชสมีา โซล่าร์ จ�ากดั (NRS)

8. บรษัิท เชยีงราย โซล่าร์ จ�ากัด (CRS)

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 NRS ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท โซล่าร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ วัน ลิมิเต็ด 1,550,499 70.000

2 บริษัท โซล่าร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ ทู ลิมิเต็ด 1 0.000

3 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 664,500 30.000

รวม 2,215,000 100.000

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited เรียกชื่อย่อว่า NRS

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท 0105553011344

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 23/30 อาคารสรชัย ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 90-91 ตำาบลตะเคียน อำาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำาระแล้วร้อยละ 85.06 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 188,425,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 30 

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 CRS ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท โซล่าร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ ทู ลิมิเต็ด 2,042,249 70.000

2 บริษัท โซล่าร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ วัน ลิมิเต็ด 1 0.000

3 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 872,250 30.000

รวม 2,917,500 100.000

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ�ากัด 
ชื่อภาษาอังกฤษ Luang Prabang Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า LPCL

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังนำ้า 

เลขทะเบียนบริษัท 01-00021943

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า บนลำานำ้าโขง และบนพื้นที่ของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 42

54 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Chiang Rai Solar Company Limited เรียกชื่อย่อว่า CRS

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท 0105553149036

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชัน้ 14 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา 
กรงุเทพมหานคร

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 249-250 หมู่ที่ 6 ตำาบลท่าข้าวเปลือก อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,917,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำาระแล้วร้อยละ 95.01 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 277,212,500 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 30 

9. บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จ�ากัด

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

 * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 199,998 100.000

2 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

3 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000

รวม 200,000 100.000

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ CKP Solar Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0105556138728

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 587 อาคารวิรยิะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำาระแล้วร้อยละ 28.75 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 5,750,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 

10.  บริษัท วิส โซลิส จ�ากัด

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท วิส โซลิส จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

 * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท วิส โซลิส จำากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 9,998 100.000

2 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

3 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000

รวม 10,000 100.000

55แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



11.  บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ�ากัด

12.  บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ�ากัด

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

 * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 9,998 100.000

2 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

3 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000

รวม 10,000 100.000

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Helios Power Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0105556152585

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำาระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

 * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 9,998 100.000

2 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

3 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000

รวม 10,000 100.000

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท วิส โซลิส จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Vis Solis Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0105556152526

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำาระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Apollo Power Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0105556152534

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 587 อาคารวิรยิะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำาระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 

13.  บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ�ากัด

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

 *ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ* สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 9,998 100.000

2 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 1 0.000

3 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000

รวม 10,000 100.000

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Sole Power Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0105556152577

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 587 อาคารวิรยิะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำาระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 
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3.5 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1.   บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 2,438,961,348 30.002

2.   บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) 2,030,759,929 24.980

3.   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 1,429,790,913 17.588

4.   PT SOLE COMPANY LIMITED 200,000,000 2.460

5.   นางสาวชเวศรา พรพิบูลย์ 131,800,000 1.621

6.   SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 122,139,178 1.502

7.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 88,173,598 1.085

8.   นายมิน เธียรวร 74,000,000 0.910

9.   นายสมบัติ พานิชชีวะ 63,600,000 0.782

10. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 44,220,400 0.544

รวม 6,623,445,366 81.475

หมายเหตุ :   1 ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 2 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ BEM เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
 3 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ TTW เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

3.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท1 คือ

CK

บร�ษัท ช.การช�าง จํากัด
(มหาชน)

BEM

บร�ษัท ทางด�วนและ
รถไฟฟ�ากรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) 

TTW

บร�ษัท ทีทีดับบลิว
จํากัด (มหาชน) ผู�ถือหุ�นอื่น

30%

31.32%2 319.40%

318.47%

17.59% 24.98%

27.43%

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษัท ได้แก่ CK (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.00) BEM (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 17.59) และ TTW (ถือหุ้นสัดส่วน 
ร้อยละ 24.98) ซึ่งบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษัทรวมทั้งบริษัทถือว่าเป็นบริษัทในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด
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2. กลุม่ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์มีอิทธพิลต่อการก�าหนดนโยบาย การจดัการหรอืการด�าเนินงานของบรษัิทอย่างมีนัยส�าคัญ

รายชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1.   บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 2,438,961,348 30.002

2.   บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) 2,030,759,929 24.980

3.   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 1,429,790,913 17.588

รวม 5,899,512,190 72.570

หมายเหตุ  
•  บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) มีรายละเอียดผู้ถือหุ้น 10 ลำาดับแรก ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ครั้งล่าสุด ดังนี้

รายชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1.   บริษัท มหาศิริ สยาม จำากัด 247,512,365 14.612

2.   บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำากัด 189,396,530 11.181

3.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 123,690,436 7.302

4.   บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำากัด 86,048,212 5.080

5.   ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 38,950,000 2.299

6.   บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 36,000,000 2.125

7.   UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 30,988,400 1.829

8.   SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,102,098 1.305

9.   กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 17,379,100 1.026

10. บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) 15,545,200 0.918

รวม 807,612,341 47.678

•  บรษิทั ทีทดีบับลวิ จำากัด (มหาชน) มรีายละเอยีดผูถื้อหุน้ 10 ลำาดบัแรก ณ วันท่ี 9 กันยายน 2564 ซึง่เป็นวันปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุ้นครัง้ล่าสุด ดังน้ี

รายชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1.   บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด 1,036,500,000 25.977

2.   บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 774,077,400 19.400

3.   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 736,900,000 18.469

4.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 210,345,504 5.272

5.   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 122,174,200 3.062

6.   นายมิน เธียรวร 90,000,000 2.256

7.   SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 43,854,500 1.099

8.   นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ 42,500,000 1.065

9.   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 28,754,200 0.721

10. AIA COMPANY LIMITED - EQDP - D FUND 1 24,723,400 0.620

รวม 3,109,829,204 77.941
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3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกหลักทรัพย์และเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

•  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) มีรายละเอียดผู้ถือหุ้น 10 ลำาดับแรก ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็น 
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ดังนี้

4. จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน 9,240,000,000 บาท เรยีกชำาระแล้ว 8,129,382,729 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 8,129,382,729 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

รายชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1.   บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 4,787,121,829 31.319

2.   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.219

3.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 1,074,854,135 7.032

4.   ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 815,356,075 5.334

5.   สำานักงานประกันสังคม 581,811,900 3.806

6.   นายวิชัย วชิรพงศ์ 349,802,957 2.289

7.   ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 303,448,709 1.985

8.   SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED 299,047,369 1.956

9.   STATE STREET EUROPE LIMITED 295,908,582 1.936

10. นายมิน เธียรวร 188,000,000 1.230

รวม 9,951,611,140 65.107

5. การออกหลักทรัพย์อื่น

5.1 ตราสารหนี้

1. หุ้นกู้
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำานวนเงิน 
คงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 8 ชุด รวมมูลค่าคงค้างรวม 12,500 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
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เครื่องหมาย วันออกหุ้นกู้ วันครบก�าหนด
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)

อันดับความน่าเชื่อถือ

CKP286A* 18 มิ.ย. 61 18 มิ.ย. 71 4.06 2,500 A- (TRIS)

CKP22NA 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 65 2.31 1,000 A- (TRIS)

CKP23NA 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 66 2.62 1,500 A- (TRIS)

CKP27NA** 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 70 3.76 1,500 A- (TRIS)

CKP245A 28 พ.ค. 64 28 พ.ค. 67 1.74 1,500 A- (TRIS)

CKP265A 28 พ.ค. 64 28 พ.ค. 69 2.45 1,000 A- (TRIS)

CKP285A** 28 พ.ค. 64 28 พ.ค. 71 3.02 1,500 A- (TRIS)

CKP31OA* 21 ต.ค. 64 21 ต.ค. 74 3.58 2,000 A- (TRIS)

หมายเหตุ :  * ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น 

** ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 4 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้

หุ้นกู้ที่ออกในปี 2561
 เงนิท่ีได้รบัจากการออกหุน้กู ้CKP286A มวัีตถุประสงค์เพ่ือใช้สำาหรบัการชำาระคนื 
หนี้เดิม และ/หรือเป็นเงินลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หุ้นกู้ที่ออกในปี 2563
 เงินท่ีได้รับจากการออกหุ ้นกู ้  CKP22NA CKP23NA และ CKP27NA  
มีวตัถปุระสงค์เพือ่ใช้สำาหรับชำาระคืนหุน้กู้ทีจ่ะครบกำาหนดในไตรมาสทีส่องของ
ปี 2564 จำานวนประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท เพ่ือซื้อสินทรัพย์หรือลงทุน 
ในกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับการดำาเนนิธุรกิจ จำานวนประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท 
และ/หรือเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำานวนประมาณ 1,000 ล้านบาท 
โดยบรษิทัคาดว่าจะใช้เงนิตามวัตถุประสงค์ดงักล่าวภายในเดอืนธันวาคม 2564

หุ้นกู้ที่ออกในปี 2564
1.  เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นกู้ CKP245A CKP265A และ CKP285A  

มวีตัถุประสงค์เพ่ือใช้สำาหรบัชำาระคนืหุน้กู้ทีจ่ะครบกำาหนดในไตรมาสท่ีสอง
ของปี 2564 จำานวนประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท เพ่ือซื้อสินทรัพย์ 
หรือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ จำานวนประมาณ  
1,000-2,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินเพ่ือซื้อสินทรัพย์หรือลงทุน
ภายในปี 2565 และ/หรือใช้ส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

2.  เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นกู้ CKP31OA มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้สำาหรับ 
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จำานวนประมาณ 
1,800 ล้านบาท และ/หรอืใช้ส่วนทีเ่หลอืเพ่ือเป็นเงนิทุนหมนุเวียนในกิจการ
ภายในเดือนธันวาคม 2564
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การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้และเงินคงเหลือ

การใช้เงิน จ�านวนเงินที่ใช้โดยประมาณ ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ปี 2561

หุ้นกู้ CKP286A บริษัทใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินทั้งหมดแล้ว

รวม 2,500 ล้านบาท

ปี 2563

หุ้นกู้ CKP22NA CKP23NA 
และ CKP27NA 

บริษัทใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินทั้งหมดแล้ว

รวม 4,000 ล้านบาท

ปี 2564

หุ้นกู้ CKP245A CKP265A 
และ CKP285A

1.  เพื่อชำาระคืนเงินกู้  
หรือหน้ีจากการออกตราสารหน้ี

2,000 ล้านบาท มิถุนายน 2564 ชำาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำาหนด 
ในเดือนมิถุนายน 2564

2.  เพ่ือใช้ในการซือ้สินทรพัย์ หรอื
ลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ
การดำาเนนิธุรกิจปัจจบุนั

675 ล้านบาท ตุลาคม 2564 ลงทุนในกิจการผลิตและ
จำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังนำ้า 
ในเดือนตุลาคม 2564

3.  เพ่ือใช้ในการซือ้สินทรพัย์ หรอื
ลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ
การดำาเนนิธุรกิจปัจจบัุน

1,000 ล้านบาท ภายในปี 2565 ลงทุนในกิจการผลิตและ
จำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังนำ้า  
ซึง่คาดว่าจะใช้เงนิภายในปี 2565

4.  ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ในกิจการ

325 ล้านบาท ภายในปี 2564

รวม 4,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ CKP31OA

1.  เพื่อชำาระคืนเงินกู้  
หรือหน้ีจากการออกตราสารหน้ี

1,800 ล้านบาท ตุลาคม 2564 ชำาระคืนเงินกู้ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงนิทีน่ำาไปเพ่ิมสดัส่วน
การถือหุน้ใน XPCL โดยชำาระคนื 
ในเดือนตุลาคม 2564

2.  ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกจิการ 200 ล้านบาท ภายในปี 2564

รวม 2,000 ล้านบาท

รวมทั้งหมด 12,500 ล้านบาท

2. ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีตั๋วแลกเงินคงค้าง
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6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและทุนสำารองตามท่ีกฎหมายกำาหนด ท้ังน้ี การจ่าย
เงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงนิสดของบรษิทั แผนการลงทนุ 
ความจำาเป็นของการใช้เงนิลงทุน ภาระผกูพันตามเง่ือนไขของสญัญา
เงินกู้ ปัจจัยและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะ
กรรมการมมีตเิหน็ชอบให้จ่ายเงนิปันผลประจำาปีแล้ว จะต้องนำาเสนอ

เพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได ้
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถ 
จ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระ 
การประชุมครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย้อนหลัง ดังนี้

ผลการด�าเนินงานที่รายงาน 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ�าปี

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 25621 ปี 2563 ปี 2564

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.15 0.04 0.03 0.07 0.08 0.27

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.0223 0.0600 0.0225 0.0280 0.0300 0.0350 0.08002

เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 164.35 442.20 165.83 206.36 243.883 284.53 650.35

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ
สำาหรับปี (ร้อยละ)4

51.16 40.37 57.89 85.69 42.81 45.65 74.63

หมายเหตุ :  1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำาปีในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
2   เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565  

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565

  3 คำานวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียนชำาระแล้ว (basic paid–up shares) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  4 คำานวณจากจำานวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำาไรสุทธิต่อหุ้นที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำาปีนั้น

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัทย่อย 
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลทุนสำารองตามท่ีกฎหมายกำาหนดและ
ภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้ ท้ังน้ีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของ
บรษิทัย่อยจะขึน้อยู่กับกระแสเงนิสด แผนการลงทนุ ความจำาเป็นของการ 
ใช้เงินลงทุน ปัจจัยและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการของ
บรษิทัย่อยจะพิจารณาให้ความเหน็ชอบ และเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
ของบรษิทัน้ัน ๆ  อนมุตัใินแต่ละปีเช่นกันเว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำานาจอนุมัติให ้

จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรและกระแสเงินสดเพียงพอ 
ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลรวมถึงได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขสัญญา
เงนิกู้ครบถ้วนแล้ว และให้รายงานให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นของบรษิทัน้ัน ๆ  
รับทราบในวาระการประชุมคร้ังต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทย่อยมติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (สำาหรับการพิจารณาจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล) หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (สำาหรับ
การพิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจำาปี) ของบรษิทัแล้วแต่กรณี บรษิทัย่อย 
จึงจะดำาเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติได้
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1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บรษิทัมุง่มัน่ดำาเนนิธุรกิจด้านการผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด และ
สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน ควบคู่ไปกับการให้ความสำาคัญด้าน 
การบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management)  
ด้วยเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝ่ายบริหาร 
ในการประเมินและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 
จากปัจจัยทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบ 
ต่อการบรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนนิงานของบรษิทั 
โดยบริษัทนำาหลักการของ COSO Enterprise Risk Management 
– Integrated Framework ฉบับปี 2017 (COSO ERM 2017)  
มาใช้เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยง และจัดทำาแนวปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยง สำาหรับใช้เป็นแนวทางการทำางานให้กับบริษัท  
และบริษัทในเครือ รวมทั้งผู้บริหารกำาหนดตัวชี้วัดด้านความเส่ียง 
(Key Risk Indicators: KRI) ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดนำา (Leading 
Indicators) และตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicators) เพ่ือใช้ในการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา 
ทำาให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ  
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทกำาหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดย
คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิาร
ความเสี่ยง (Corporate Governance and Risk Management 
Committee: CG&RM) ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและกรอบการ
ดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท พิจารณาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงประจำาปี ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำาไตรมาส
ของบริษัทและบริษัทในเครือ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท 
รับทราบอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทในเครือแต่งตั้ง
คณะทำางานบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Working Team) 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ (ไม่รวม
กรรมการผู้จัดการ) ทำาหน้าที่กำาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง รวมถึงระดับผลกระทบของความเสี่ยงน้ัน (Impact)  
ระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) รวมถึงระดับความเส่ียง 
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท 

ในปี 2564 บรษิทัได้พัฒนาและปรบัปรงุกระบวนการบริหารความเส่ียง
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น โดยว่าจ้างที่ปรึกษา 
ด ้านการบริหารความเสี่ยงท่ีมีชื่อเสียงและประสบการณ์ คือ  
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำากัด (EY Corporate Services 
Limited: EY Services) เข้ามาช่วยประเมนิและวเิคราะห์กระบวนการ
ทำางานด้านการบริหารความเส่ียง ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยง ทะเบียนความเส่ียง (Risk Register) และแผนภาพ 
ความเสีย่ง (Risk Profile) ของบรษิทัให้สอดคล้องกับการดำาเนนิธุรกิจ 
และสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมท้ังสื่อสารเรื่องการบริหารความเสีย่ง
กับฝ่ายบรหิารและคณะทำางานบรหิารความเสีย่ง นอกจากน้ี  EY Services  
ได้จดัการบรรยาย Enterprise Risk Management Sharing Session  
ให้กับคณะกรรมการบรษิทั ในหวัข้อเร่ือง Managing Risk in Dynamic 
Markets, Risk Management Structure, Linking Strategy and  
Risk to Drive Performance เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเส่ียง ผ่านคณะกรรมการบริษัท 
นอกจากนี ้บรษิทัได้สือ่สารและเน้นยำา้แนวปฏิบตักิารบรหิารความเสีย่ง 
ให้กับคณะทำางานบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือ ผ่านรูปแบบ
การประชุมแบบออนไลน์ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและการตระหนักถึง
ความเสี่ยงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ความเส่ียงสำาคัญและแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
ดำาเนินงานของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 ความเสีย่งของการบรหิารการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจ 
บริษัทมีเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียนมีการดำาเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทมี 
กลยุทธ์ในการเติบโตในธุรกิจผลติไฟฟ้าในโครงการใหม่อย่างต่อเน่ือง 
รวมท้ังศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านนวัตกรรมพลงังานไฟฟ้า 
รูปแบบใหม่ (New S-Curve) โดยบริษัทได้จัดตั้ง Exploration  Team 
เพ่ือศึกษาและค้นคว้าแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน 
รูปแบบใหม่ รวมท้ังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือกำาหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ 
ในอนาคต 

RISK
MANAGEMENT
การบริหารจัดการความเสี่ยง
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บริษัทขยายการลงทุนในโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีการ 
คัดเลือกโครงการอย่างเหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและ 
บริหารทรัพย์สินทำาหน้าท่ีในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการ ท้ังด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 
และความเสี่ยง มีการแต่งต้ังท่ีปรึกษาหรือผู ้เชี่ยวชาญภายนอก  
เพ่ือให้คำาปรึกษาเฉพาะด้านและต้องนำาเสนอข้อมูลการลงทุน 
ให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทำาการอนุมัติสำาหรับโครงการท่ีอยู ่ 
ระหว่างพัฒนา ในปี 2564 บริษัทมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา
จำานวน 1 โครงการ ซึง่เป็นโครงการไฟฟ้าพลงันำา้ประเภท Run-of-River  
ต้ังอยู่บนแม่นำ้าโขง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยโครงการ 
อยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาหลักที่เก่ียวข้อง ท้ังน้ีในการพัฒนา
โครงการต่าง ๆ บรษิทัให้ความสำาคญัในการพิจารณาคดัเลอืกผูร้บัเหมา 
ทีม่คีวามเชีย่วชาญในธุรกิจก่อสร้าง มปีระสบการณ์การบรหิารจดัการ
โครงการก่อสร้างที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของโครงการของบริษัท 
และมีผลงานในอดีตท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ ทำาให้มั่นใจว่าโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำาหนดไว้ 

2.2  ความเสีย่งด้านความพร้อมใช้งานและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า
บรษิัทมุ่งเน้นในการส่งมอบไฟฟ้าและไอนำ้า ท่ีมีคุณภาพและพร้อม 
ใช้งานให้กับลูกค้า รวมถึงคู่ค้าต่าง ๆ โดยคำานึงถึงความปลอดภัย  
การรักษาเสถียรภาพด้านการผลิตไฟฟ้าและไอนำ้า และการรักษา
ประสทิธิภาพในการผลติไฟฟ้าและไอนำา้ ซึง่หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถ
รักษาประสิทธิภาพในการผลิตให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ อาจเกิด
ความเสี่ยงท่ีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
รวมท้ังอาจเกิดค่าเสียหาย / ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้  
ส่งผลให้บรษิทัสญูเสยีชือ่เสยีง ความเชือ่มัน่ในด้านความพร้อมใช้งาน
และประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

บริษัทบริหารจัดการความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า เคร่ืองจักร 
อปุกรณ์ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม โดยจดัทำาแผนการซ่อมบำารงุเชงิป้องกัน
เป็นรายปี (Preventive Maintenance) เพ่ือเป็นการตรวจสอบอปุกรณ์ 
เครื่องจักรต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ และกำากับติดตามให้มี
การซ่อมบำารุงตามแผนการซ่อมบำารุง  การจัดให้มีการสำารองอุปกรณ์ 
และพัสดุท่ีจำาเป็น รวมท้ังอะไหล่ชิ้นสำาคัญ (Critical Spare Part) 
สำาหรับใช้ในการซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
รวมถึงการนำามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (International 
Organization for Standardization: ISO) (ISO 9001:2015) มาใช้
ในโรงไฟฟ้าของบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจว่าโรงไฟฟ้ามีระบบบริหารงาน 
ท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานการทำางานในกระบวนการต่าง ๆ 
นอกจากน้ียังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม โดยกำาหนด
นโยบายท่ีมุ ่งเน้นให้ความสำาคัญในการจัดการนวัตกรรมให้เป็น 
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม การปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร การเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.3  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า 
บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซึ่งใช้
วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าท่ีแตกต่างกัน โดยโรงไฟฟ้าพลังนำ้าและ 
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
ใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ทำาให้อาจเกิด 
ความเส่ียงด้านวัตถุดิบในแง่ของความพร้อมใช้งานท่ีไม่อาจ 
คาดการณ์ได้ เช่น ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์
ธรรมชาต ิความเข้มของแสงอาทิตย์ การเปลีย่นแปลงของปรมิาณนำา้ฝน 
ในแต่ละช่วงเวลาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน สำาหรับ 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นท่ีใช้ก ๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตไฟฟ้า อาจมีความเสี่ยงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซ
ธรรมชาติหรือผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงให้ได้
ตามความต้องการผลติไฟฟ้า ส่งผลให้บรษิทัไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน โดยทำาการลงทุนติดตั้งสถานีวัดปริมาณนำ้า 
บนแม่นำ้าสายประธาน และลำานำ้าสาขา สถานีตรวจอากาศ ลงทุน 
สร้างระบบวัด และคาดการณ์ปริมาณนำ้าเพื่อใช้ในการวางแผน 
การผลิตไฟฟ้า ทั้งสำาหรับโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี ท่ีเป็นโรงไฟฟ้า 
แบบนำ้าไหลผ่าน (Run-of-River) ท่ีไม่มีพ้ืนท่ีกักเก็บนำ้า และสำาหรับ 
โรงไฟฟ้าพลงันำา้ นำา้งมึ 2 ทีเ่ป็นโรงไฟฟ้าแบบอ่างเก็บนำา้ (Reservoir)  
โดยท่ีปริมาณนำ้าภายในพ้ืนท่ีกักเก็บนำ้าสำาหรับโรงไฟฟ้าพลังนำ้า  
นำ้างึม 2 จะต้องคงระดับนำ้าในพ้ืนท่ีกักเก็บให้มีปริมาณไม่ตำ่ากว่า 
Lower Rule Curve นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ สำาหรับ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า 
ดยีิง่ขึน้ รวมท้ังทำาสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกับ บรษิทั ปตท. จำากดั 
(มหาชน) (ปตท.) เพ่ือลดความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิง สำาหรับ
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 

2.4  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม 
และสังคม

บริษัทให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และสังคมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา 
ตลอดจนชมุชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยบริษัทตระหนกัถงึคณุภาพชีวติ
และความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน รวมถึงผู้รับเหมา 
ทัง้ทีป่ฏิบตัหิน้าท่ีในสำานกังานและในโรงไฟฟ้า และคำานงึถึงสภาพแวดล้อม 
ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำางาน โดยนำาระบบมาตรฐาน
การจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล 
ISO 45001:2018 มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการทำางาน 
ผ่านมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท  
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โดยบริษัทมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ทำาหน้าที่ติดตาม  
ตรวจสอบ และปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มคีวามปลอดภัย 
ทีส่อดคล้องตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัยทีเ่ก่ียวข้องอย่างสมำา่เสมอ นอกจากนีใ้นสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
บริษัทกำาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และสื่อสารให้
พนักงานรวมท้ังผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม มีการตรวจคัดกรองและ
สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ 
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีประจำาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ

บริษัทจัดทำานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมท้ังสื่อสารให้พนักงาน 
รับทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางสำาหรับทุกโรงไฟฟ้า พร้อมกับการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
รอบโรงไฟฟ้า นอกจากนีโ้รงไฟฟ้าของบรษิทัผ่านการรบัรองมาตรฐาน
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2015 ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี โรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 และ 
โรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ที ่1 
และ 2 ทำาให้มั่นใจว่าบริษัทดำาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่างย่ังยืน 
และให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยบริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งก่อให้เกิด
มลภาวะน ้อยและใช ้ทรัพยากรการผลิตอย ่างคุ ้มค ่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ย่ิงไปกว ่านั้นทางบริษัทให ้ความสำาคัญ 
กับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.5  ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
บริษัทเชื่อมั่นว ่าทรัพยากรบุคคลเป ็นแรงขับเคลื่อนท่ีสำาคัญ 
ในการพัฒนาความสามารถของการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน ถ้าหาก 
ขาดบุคลากรท่ีสำาคัญไป อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน 
อย่างต่อเนื่องของธุรกิจ และประสิทธิภาพในการดำาเนินงานได้  
โดยบริษัทจัดทำานโยบายบริหารงานบุคคล เพ่ือให้การบริหารงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือดำาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ง 
ยังดำาเนินนโยบายตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันผ่านนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยไม่
สนับสนุนหรือกระทำาการหรือเก่ียวข้องกับการกระทำาใด ๆ ที่ละเมิด 
หลักสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ 

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพเพ่ือให้เกิด
ประสทิธิภาพในการทำางาน พัฒนาขดีความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยการเพ่ิมทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย

ครอบคลุมทั้งหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพิ่ม 
ขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน 
และโอกาสทางสายอาชีพ รวมท้ังจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง 
(Succession Plan) เป็นการพิจารณาแต่งตั้งทดแทนสำาหรับ 
ตำาแหน่งที่มีความสำาคัญในสายงานหลัก โดยสรรหาบุคลากรจาก
ภายในองค์กรก่อน เพ่ือเฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามา 
ทดแทนและปฏิบัติงานที่ทำาให้การดำาเนินธุรกิจขององค์กรดำาเนินได ้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

2.6  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
บริษัทมีกลยุทธ์ในการเติบโตในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในโครงการใหม่ 
อย่างต่อเนื่อง สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำาคัญในการ 
ดำาเนนิธุรกิจ โดยบริษทัมกีารบริหารจดัการสภาพคล่องอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอต่อการดำาเนินกิจการ
ภายใต้สถานการณ์ปกติ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต 

บริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียง จัดทำารายงานประมาณการ 
กระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ  
ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้
อย่างใกล้ชิดเพ่ือลดโอกาสในการผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้  
กำาหนดนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุนระยะส้ันซึ่งมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินท่ีมี 
ความน่าเชือ่ถือ อกีท้ังจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชือ่กับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
กรณมีคีวามต้องการใช้เงนิอกีด้วย นอกจากน้ีมกีารทำาสญัญาสนิเชือ่ 
กับธนาคารพาณิชย์ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษัิทไม่ได้มกีาร
เบิกใช้วงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำาหนดสิทธิของวงเงินสินเชื่อ 
ดังกล่าว บริษัทและบริษัทในเครือมีหน้าท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขและ 
ข้อกำาหนด เช่นเดียวกับเงื่อนไขและข้อกำาหนดของหุ้นกู้หรือหน้ี 
ที่มีกับสถาบันการเงินอ่ืน เช่น การดำารงอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest-Bearing Debt to 
Equity Ratio) อตัราส่วนความสามารถในการชำาระหนี ้(Debt Service 
Coverage Ratio) เป็นต้น

2.7  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก
บริษัทต้องใช้เงินทุนจำานวนมากในการดำาเนินธุรกิจ จึงจำาเป็นต้อง
พ่ึงพาแหล่งเงินทุนภายนอก โดยปัจจุบัน บริษัทมีการพ่ึงพาการออก
ตราสารหน้ีในประเทศไทยเป็นช่องทางหลัก โดยหากมีเหตุการณ ์
ที่ทำาให้บริษัทไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเหล่านี้ได้ ก็อาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำาระหนี้ของบริษัท 
โดยบริษัทมีการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
รวมถึงมีการกำาหนดนโยบายสำารองเงินสดข้ันตำ่าให้อยู่ในระดับ 
ที่เหมาะสม เพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยงนี้
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2.8  ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทในเครือ ดำาเนินธุรกิจท้ังในประเทศไทย และ 
ภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่าของ 
อัตราแลกเปลี่ยนได้ 

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการบริหารกระแสเงินสดรับ 
และกระแสเงินสดจ่าย ให้มีความสอดคล้องกันในรูปแบบธรรมชาต ิ
(Natural Hedge) เน่ืองจากรายได้จากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็น 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และในขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายท่ีต้องชำาระ
ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการใช้บัญชีป้องกันความเสี่ยง 
(Hedge Accounting) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
อันเก่ียวเน่ืองกับรายได้จากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคต 
ซึ่งส่วนหน่ึงอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกำาหนดให้รายได ้
จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง 
(Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) 
ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด  
ส ่งผลให ้สามารถลดความผันผวนของกำาไรขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
(Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู ้โดยผ่านกำาไรขาดทุนของบริษัท  
และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อรายการท่ีมี 
การป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกำาไรหรือขาดทุน นอกจากน้ี 
มีการพิจารณาเข้าทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
ในจำานวนและระยะเวลาทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ และความจำาเป็น
ในการใช้เงินในสกุลต่าง ๆ โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งกำาไร

2.9  ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บรษิทัและบรษิทัในเครอืจดัหาเงนิกู้ระยะสัน้และระยะยาวกับสถาบนั
การเงิน สำาหรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยม ี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ 

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยติดตามแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างสมำ่าเสมอ รวมท้ังบริหาร 
สัดส่วนของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและแบบคงท่ี 
ให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ และบรหิารจดัการปรบัปรงุ
ต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเน่ือง และทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยง 
จากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงทีเ่มือ่มคีวามเหมาะสม
ตามสภาพตลาด โดยมิได้มีจุดประสงค์เพ่ือการเก็งกำาไร รวมท้ัง 
มีการออกหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ี เพ่ือลดความเสี่ยง 
จากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

2.10   ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยติดตามสถานการณ์และความ
เคลื่อนไหวในการออกกฎหมายใหม่ ๆ ทั้งกฎหมายที่ใช้บังคับภายใน
ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างสมำา่เสมอ เพ่ือให้บรษิทัมเีวลาเพียงพอในการเตรยีมความพร้อม
ในการดำาเนินการ ปรับปรุง และรับการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ 
ต่อการดำาเนินธุรกิจในทุกด้าน รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งปันความรู ้
แก่พนักงาน นอกจากน้ียังมีการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายในกรณี 
ท่ีเกิดข้อสงสัย หรือมีเหตุการณ์ท่ีต้องขอความคิดเห็นจากผู ้ที่ม ี
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความรัดกุม 
โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยในปี 2564 ซึ่งเดิมกำาหนดให้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)  
มีผลบังคับใช้ เพ่ือเป็นการสร้างแนวทาง มาตรฐาน และกำาหนด
มาตรการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายใหม่ ภายในกรอบเวลาดงักล่าว 
บรษิทัได้จ้างท่ีปรกึษาเพ่ือเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจรงิและวางแนวทาง
การดำาเนินการให้แก่บริษัท รวมทั้งจัดการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐาน
ท่ีเก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก ่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือให้เข้าใจความสำาคัญ 
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยบริษัทได้ดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง
ในการปรับใช้แนวทาง และมาตรการดังกล่าวในการปฏิบัติงาน  
เพื่อยืนยันว่าบริษัทปฏิบัติอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย 

ท้ังน้ี บริษัทมีการรวบรวมหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ 
การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน และนำาเสนอแก ่
คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทเพ่ือถือปฏิบัต ิ
โดยท่ัวกัน เมื่อพิจารณาจากมาตรฐาน และมาตรการการป้องกัน 
ความเสี่ยงดังกล่าว ทำาให้บริษัทมีความมั่นใจว่า บริษัทได้สร้าง
กระบวนการ และการดำาเนินงานที่มีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมาย 
ไม่เพียงแต่ท่ีบริษัทให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย  
และข้อกำาหนดกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังตระหนัก 
ถึงความสำาคัญในการรักษาสิทธิข้ันพ้ืนฐาน โดยมีการดำาเนินการ 
เพ่ือมิให้มีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน ไม่ให้เกิดการ 
เล่ือมลำ้าในเชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ และเพศสภาพในองค์กร  
รวมทั้งการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร  
และพนักงานในองค์กร ซึ่งมาตรการดังกล่าวช่วยป้องกันและ 
ลดผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนจากการกระทำาทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎหมายและ
บทลงโทษจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายอนัจะส่งผลเสียต่อชือ่เสียง
ของบริษัท
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2.11   ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
บรษิทัวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ใหม่ ซึง่อาจมผีลกระทบ 
ต่อความย่ังยืนของบริษัทโดยอาจเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการ
ดำาเนินธุรกิจ ที่อาจส่งผลกับบริษัทในอนาคตอันใกล้ 
•  การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลงังาน ปัจจบุนัเทคโนโลยี

มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการใช้ 
พลังงานของผู้บริโภค รวมทั้งรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้พลังงานทดแทน การกักเก็บพลังงาน  
(Energy Storage) ส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัท 
ได้มีการศึกษาและประเมินความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ 
ด้านพลังงานทดแทน โดยเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร  
งบประมาณ รวมถึงการศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
ที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

•  ความม่ันคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ระบบสารสนเทศมีความ
สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ บรษิทัได้เตรยีมความพร้อมต่อความเสีย่ง 
จากภัยคกุคามในทุกรปูแบบ โดยกำาหนดให้มกีารบรหิารและจดัการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และการบริหารความเสี่ยงองค์กร กำาหนดให้การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
ความต่อเนือ่งทางธุรกิจ เพ่ือให้ระบบสารสนเทศอยู่ในสภาพท่ีพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ รวมท้ังกำาหนดให้มีการบริหารจัดการเหตุการณ ์
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
โดยกำาหนดขั้นตอน กระบวนการบริหาร และผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
รวมถึงจัดให้มีการรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ 
ทันต่อเหตุการณ์ ผ่านบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำาหน้าที่รับแจ้ง
เหตุการณ์ เพ่ือให้เหตุการณ์และจุดอ่อนที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้รับการดำาเนินการอย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

    นอกจากนี้กำาหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท 
โดยระบแุละกำาหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยของทรัพย์สินสารสนเทศ เพ่ือให้ทรัพย์สินสารสนเทศ 
ที่มีความสำาคัญได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดอบรม 
เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี และเสริมสร้างการตระหนัก 
ถึงความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานทุกคน 
ในองค์กร และศกึษาววิฒันาการและรปูแบบการโจมตีทางด้านไซเบอร์ 
รวมถึงประเมินประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยของ 
ระบบสารสนเทศของบริษัท และระบบการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า
อย่างสมำ่าเสมอ
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บริษัทมุ ่งม่ันในการขับเคลื่อนธุรกิจท่ีเล็งเห็นความสำาคัญในการ 
กำากบัดูแลด้านความยัง่ยนื ได้กำาหนดกลยุทธ์ความยั่งยนืเป็นหนึง่ใน
เป้าหมายสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวท่ี 
อยู่บนพ้ืนฐานการกำากับกิจการสูค่วามย่ังยืน การเคารพสทิธิมนษุยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงาน ตลอดจนถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี
ให้กับชมุชนและสงัคม ทัง้ในสงัคมใกล้และสังคมไกล  เพ่ือความมัน่คง
และความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน รวมถึงการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้คงอยู่

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาดท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดย 
มุ่งเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้มากท่ีสุด และปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในระดับที่ตำ่ามากท่ีสุด ด้วยทิศทาง
กลยุทธ์ความย่ังยืนของบริษัทเป็นหน่ึงในเป้าหมายสำาคัญในการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือการลงทุนผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน 
สะอาดและสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงานของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการดำาเนินการแบบสร้างการ 

BUSINESS SUSTAINABILITY  
DEVELOPMENT  
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

มีส่วนร่วมอย่างย่ังยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ระดับโลก มีมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุล
ระหว่างธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนระดับสากล ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์ที่ดีร ่วมกับ 
ชมุชนและสงัคม เพ่ือให้การบรหิารจดัการงานด้านความยัง่ยืนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บริษัทมีการทบทวนและ
ประเมินด้านความย่ังยืนท่ีครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมี 
นยัสำาคญัทัง้ในมติบิรรษทัภบิาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม
เป็นประจำาทุกปี ควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารจัดการด้านความย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้า
หมายของบริษัท สอดรับความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสีย และ 
ความท้าทายท้ังในปัจจุบันและอนาคต บริษัทยังคงขับเคลื่อนตาม 
เป้าหมายการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนคำานึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม 
(Social) และด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and 
Economic) โดยกำาหนดกรอบการบรหิารจดัการความย่ังยืนของบรษิทั
และบรษิทัในเครอื เป็นแนวปฏิบตัใิห้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน 
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน โดยมีนโยบาย
การดำาเนินงาน ดังนี้

01

02

03

บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
ส�งเสร�มความยัง่ยืนทางธรุกิจของบร�ษทัและบร�ษทัในเคร�อผ�าน
การขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน�ายพลังงานสะอาด
สู�ประเทศไทยและภมิูภาคอาเซียนเพ�อ่ร�วมสรา้งความม่ันคง
ด้านพลังงานให้แก�ภูมิภาคและเพ�่อสร้างผลตอบแทนท่ีดี
และเป�นธรรมแก�ผู้ถือหุ้น

สิ�งแวดล�อม
มุ�งม่ันต�อการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ
เพ�่อสร้างสมดุลระหว�างการรักษาสิ�งแวดล้อม
และการดําเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

สังคม
รับผดิชอบในการพฒันาคณุภาพชวี�ตของ
สังคม ชุมชน ตลอดจนผู้มีส�วนเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทในเคร�อ

ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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การก�าหนดเป้าหมายและการด�าเนินธุรกิจที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
(Sustainable Development Goals: SDGs)
บรษิทัยังคงขบัเคลือ่นการดำาเนินงานความย่ังยืนตามหลกัการของ UN Global Compact ซึง่มขีอบเขตเรือ่งสทิธิมนษุยชน แรงงาน สิง่แวดล้อม 
และการต่อต้านการทุจริต พร้อมกับสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable 
Development Goals: UNSDGs) ในประเด็นที่สอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทท่ีจะร่วมก้าวสู่การพัฒนา 
อย่างย่ังยืน โดยเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนหลกั 9 เป้าหมายจากท้ังหมด 17 เป้าหมาย ท่ีครอบคลมุท้ัง 3 มติ ิได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพ่ิมเติมเรื่อง การขับเคล่ือนตามแนวทางการบริหาร
จัดการที่ย่ังยืน และสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปรากฏ
ในรายงานความยั่งยืนปี 2564 

ด้านเศรษฐกิจ

17
เป้าหมายที่

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไก
การดำาเนนิงานและหุน้ส่วนความร่วมมอืระดบัโลก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9
เป้าหมายที่

โครงสร้างพ้ืนฐานนวตักรรมและอตุสาหกรรม
บริษัทสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
ความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน

7
เป้าหมายที่

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีพลังงานสะอาดที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพ่ิมสัดส่วนการผลิต
พลังงานสะอาด เพ่ือความย่ังยืนด้านพลังงาน
พร้อมกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

12
เป้าหมายที่

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับรองแผนการผลิตและบริโภคที ่
ยั่งยืน โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม โดยได้กำาหนด 
เป็นนโยบายการบรหิารจดัการความย่ังยืนขององค์กร

13
เป้าหมายที่

การรบัมือกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้ 
กับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น

ด้านสังคม

3
เป้าหมายที่

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
บริษัทมุ ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ชุมชนโดยรอบ 
โรงไฟฟ้าที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุน 
มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

4
เป้าหมายที่

การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษาที่มี
คณุภาพอย่างครอบคลมุและเท่าเทยีม และสนบัสนนุ 
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8
เป้าหมายที่

การจ้างงานท่ีมีคณุค่าและการเตบิโตทางเศรษฐกิจ
บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเนือ่ง รวมถึงสร้างการจ้างงานสำาหรบั 
ทั้งชายและหญิง และแรงงานท้องถ่ินที่มีคุณค่า 
ต่อทุกสังคม

11
เป้าหมายที่

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
บริษัทมีจุดยืนที่จะช ่วยทำาให ้ เมืองและการ 
ตัง้ถ่ินฐานมีความครอบคลุม ปลอดภัย พร้อมรับ
ความเปลีย่นแปลงและพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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สูง กลาง ต่ำ

ความสำคัญต�อบร�ษัท

คว
าม

สำ
คัญ

ต�อ
ผู�ม

ีส�ว
นไ

ด�เ
สีย

สูง 1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบร�หารความเสี่ยง 
และการปฏิบัติตามข�อกำหนด

2 ความมั่นคงด�านเสถียรภาพ 
และความพร�อมของการดำเนินการ

3 การบร�หารจัดการความสัมพันธ� 
และความรับผิดชอบต�อลูกค�า

4 การบร�หารจัดการนวัตกรรม

5 การบร�หารจัดการห�วงโซ�อุปทาน

6 การเคารพสิทธิมนุษยชน

7 การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน

8 การดูแลสังคมและชุมชน

10 การบร�หารจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

9 สุขภาวะและความปลอดภัย
ในสภาพแวดล�อมทำงาน

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

11

11

1

3
6 8

10

2

9

7

45

สูง

อีกทั้งบริษัทได้ดำาเนินการวางแผนเพ่ือทำาการตอบสนองต่อประเด็นด้านความย่ังยืนในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การปรับปรุง
แก้ไข พร้อมท้ังการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสามารถปรับตัวให้ทันกับแนวโน้ม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

2.  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า 
ของธุรกิจ (VALUE CHAIN)

บริษัทให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการความย่ังยืนเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยมุง่ส่งเสรมิให้ทกุหน่วยงานร่วมดำาเนินการ 
สร้างการมส่ีวนร่วมอย่างต่อเนือ่งกับผูม้ส่ีวนได้เสยีตลอดห่วงโซ่คณุค่า 
ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนและสังคม คู่ค้าและผู้รับเหมา 
พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
การนำาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีครอบคลุม
โอกาสและความเสีย่งอนัมนัียสำาคญัทัง้ในมติด้ิานบรรษทัภิบาลและ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาประกอบการทบทวนประเด็น 
ด้านความย่ังยืนทีม่นัียสำาคญัเป็นประจำาทุกปี เพ่ือนำาไปสู่การทบทวน

2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การบริหารจัดการความย่ังยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าเป็นประเด็นสำาคัญ
ประเด็นหนึ่งที่บริษัทให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่น 
สร้างคณุค่าในการผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าทีต่อบสนองความคาดหวงั
ของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการบริหารจัดการคู่ค้าที่ดี 
ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็น 
การพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าร่วมให้ทุกบริษัทใน 

และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน โดยยึด 
หลักสำาคัญ 4 ประการตามมาตรฐานการจัดทำารายงานความย่ังยืน 
ในระดับสากล Global Reporting Initiative (GRI) Standards 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดทำา
รายงาน (Stakeholder Inclusiveness) การพิจารณาบริบท 
แห่งความย่ังยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็น 
ด้านความย่ังยืนท่ีสำาคัญ (Materiality) และความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ของข้อมูล (Completeness) 

ซึง่ในปี 2564 บรษิทัสามารถสรปุผลการประเมนิประเด็นความสำาคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นท่ีการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอาจม ี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ดังนี้

ห่วงโซ่อุปทาน อีกท้ังการลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่ค้าซึ่งถือเป็น 
ความท้าทายอย่างหนึง่ทีบ่รษิทัมกีารบรหิารจดัการให้มปีระสิทธิภาพ 
เพ่ือลดผลกระทบต่อการดำาเนนิธุรกิจให้น้อยท่ีสุด โดยในห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ (Value Chain) ของบริษัท จำาแนกกิจกรรมหลัก (Primary 
Activities) ออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ การคัดเลือกคู่ค้า (Sourcing) 
การปฏิบตักิาร (Operation) การจ่าย/ส่งมอบกระแสไฟฟ้า (Distribution / 
Transmission)และการบริหารแบบ Shared Service Center
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รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจท่ีสามารถตอบสนอง 
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการ
ทบทวนและประเมินด้านความย่ังยืนท่ีครอบคลุมโอกาสและ 
ความเสี่ยงอันมีนัยสำาคัญทั้งในมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สอดรับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นประจำาทุกปี 

ในปี 2564 บริษัทมีการทบทวนการดำาเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมท้ังระบุและจัดลำาดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญของบริษัท 
อย่างครบถ้วนและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อการ
เติบโตร่วมกันอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกัน 
รวมทั้งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพ่ือส่งผลกระทบเชิงบวกให้แก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ท้ังในด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัได้กำาหนดแนวทางในการตอบสนอง

ต่อความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจแต่ละกลุม่
อย่างเหมาะสมผ่านกระบวนการเชื่อมโยงกับผู ้มีส ่วนได้เสียใน 
รปูแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าหารอืหรอืการสมัภาษณ์  
การสำารวจความพึงพอใจ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี เป็นต้น 
แล้วได้นำาประเด็นความคาดหวังมาทบทวนแนวทางในการกำาหนด
กลยุทธ์ในการบริหารงานและขับเคล่ือนองค์กร อีกท้ังการสร้าง 
ความเชือ่มัน่ในการร่วมลงทุนและพัฒนานวัตกรรมการเพ่ิมศกัยภาพ
การดำาเนนิธุรกิจของบรษิทัอย่างย่ังยืน บรษิทัได้จดักลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ออกเป็น 6 กลุม่ โดยกลุม่ท่ีมคีวามสำาคญัและมคีวามคาดหวงัต่อการ
ดำาเนนิงานของธุรกิจ เพ่ือลดความเส่ียงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
บรษิทั ได้มกีารตอบสนองท่ีนำาไปสูก่ารบริหารจัดการด้านความย่ังยืน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งในมิติบรรษัทภิบาลและ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการเข้าไปสื่อสารและ 
จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่สำาคัญ  

• การคัดเลือกคู่ค้า • พลังน้ำ
• ระบบโคเจนเนอเรชั่น
• พลังงานแสงอาทิตย์

• ระบบบริการ
   แบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ

• การบริหารการปฏิบัติการ • การจำหน่ายไฟฟา

• คู่ค้า
• พนักงาน
• ชุมชนและสังคม
• ภาครัฐและหน่วยงาน
   ที่เกี่ยวข้อง

• คู่ค้า
• พนักงาน
• ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
• ชุมชนและสังคม
• ภาครัฐและหน่วยงาน
   ที่เกี่ยวข้อง

• คู่ค้า
• พนักงาน
• ภาครัฐและหน่วยงาน
   ที่เกี่ยวข้อง

• ลูกค้า • คู่ค้าและผู้รับเหมา

กลุมผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคาของธุรกิจ

วัตถุดิบ การผลิตกระแสไฟฟา สำนักงานใหญ การจาย / 
สงมอบกระแสไฟฟา ลูกคา

+

ลูกค�า
01

ผู�ถือหุ�น
02 ชุมชนและสังคม

03
พนักงาน
04

คู�ค�าและผู�รับเหมา
05 ภาครัฐและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข�อง

06
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ผู้มี 
ส่วนได้เสีย

ประโยชน์ที่ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

ช่องทางการมีส่วนร่วม 
และความถี่

ประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจ/คาดหวัง

การด�าเนินงาน 
เพื่อตอบสนองต่อประเด็น

ของผู้มีส่วนได้เสียในปี 2564

ลูกค้า •  การจ่ายไฟฟ้าได้ 
เต็มประสิทธิภาพ สมำ่าเสมอ
และตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

•  การได้รับการแก้ไขปัญหา 
อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุขึ้น

•  การอำานวยความสะดวก 
ในการถ่ายทอดความรู้ที่ช่วย
เพิ่มความเชื่อมั่นในบริษัท

• การประชุมลูกค้าประจำาปี 
•  แบบสำารวจความพึงพอใจ

ประจำาปี
•  ศูนย์ติดต่อลูกค้าติดต่อผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท
•  การฝึกอบรมสำาหรับลูกค้า
•  ช่องทางการแจ้งเบาะแสและ

ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท

•  การให้บริการที่มีคุณภาพสูง
ในปริมาณที่เพียงพอ 
ตามที่ตกลงกัน

•  การดำาเนินธุรกิจ 
ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส 
บนแนวทางแห่งความยั่งยืน

•  การรักษาคุณภาพบริการที่
ลูกค้าพึงพอใจและพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

•  การสำารวจความพึงพอใจ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการภายใน 
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
และบริการที่ดียิ่งขึ้น

•  การดำาเนินธุรกิจอย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น •  การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ 
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

•  การมีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางและ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

•  การมีสิทธิต่าง ๆ ในกรณ ี
ที่เป็นผู้ถือหุ้น

•  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี (1 ครั้ง)

•  การรายงานแบบฟอร์ม 56-1 
One Report (1 ครั้ง)

•  การประชุมร่วมกับ 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์
และผู้จัดการกองทุน  
(Analyst Meeting) (4 ครั้ง)

•  กิจกรรม Opportunities Day 
ของตลาดหลักทรัพย์ (1 ครั้ง)

•  ช่องทางการแจ้งเบาะแสและ
ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท

•  การประชุมอื่น ๆ

•  ผู้บริหารและพนักงาน 
เข้าใจถึงความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กร

•  ความโปร่งใสและ 
การปฏิบัติตามกฎ 
ของตลาดหลักทรัพย์และ
เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล

•  การให้ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและการดำาเนินงาน
อย่างยั่งยืน

•  การเปิดเผยข้อมูลตาม 
แนวปฏิบัติที่เป็นสากลและ 
ถูกต้องตามกฎระเบียบ

•  การสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย
แสดงความคิดเห็นโดยตรงกับ
บริษัทได้

ชุมชน 
และสังคม

•  การสร้างรายได้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า

•  การลดผลกระทบจากธุรกิจ 
ที่อาจมีต่อชุมชนและสังคม

•  การดำาเนินงานที่ไม่มีการ
ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

•  การเยี่ยมชมชุมชน 
•  กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ 

(CSR)
•  การเข้าร่วมเครือข่ายภาครัฐ
•  ช่องทางการแจ้งเบาะแสและ

ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท

•  การดำาเนนิธุรกิจท่ีเกิดผลกระทบ 
เชิงบวกต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม

•  ความร่วมมือที่ดีกับบริษัท
•  ขั้นตอนการจัดการที่โปร่งใส

และตรวจสอบได้

•  การดำาเนินธุรกิจด้วย 
ความระมัดระวังเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบที่อาจ 
มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

•  การแต่งตั้งหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบดูแลการจัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รอบโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ

•  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

•  การติดตามข่าวสารจากสื่อ
และนำามาพิจารณาในระหว่าง
การวางแผน

•  การสื่อสารกับข้อเท็จจริง 
และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
อย่างสมำ่าเสมอ

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2564 

• การคัดเลือกคู่ค้า • พลังน้ำ
• ระบบโคเจนเนอเรชั่น
• พลังงานแสงอาทิตย์

• ระบบบริการ
   แบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ

• การบริหารการปฏิบัติการ • การจำหน่ายไฟฟ้า

• คู่ค้า
• พนักงาน
• ชุมชนและสังคม
• ภาครัฐและหน่วยงาน
   ที่เกี่ยวข้อง

• คู่ค้า
• พนักงาน
• ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
• ชุมชนและสังคม
• ภาครัฐและหน่วยงาน
   ที่เกี่ยวข้อง

• คู่ค้า
• พนักงาน
• ภาครัฐและหน่วยงาน
   ที่เกี่ยวข้อง

• ลูกค้า • คู่ค้าและผู้รับเหมา

กลุมผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคาของธุรกิจ

วัตถุดิบ การผลิตกระแสไฟฟา สำนักงานใหญ การจาย / 
สงมอบกระแสไฟฟา ลูกคา

+

ลูกค�า
01

ผู�ถือหุ�น
02 ชุมชนและสังคม

03
พนักงาน
04

คู�ค�าและผู�รับเหมา
05 ภาครัฐและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข�อง
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นโยบายด�านสิ�งแวดล�อม แนวปฏิบัติด�านสังคม
และสิ�งแวดล�อม

นโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

นโยบายอนุรักษ�พลังงาน นโยบายการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

01 02 03 04 05ผู้มี 
ส่วนได้เสีย

ประโยชน์ที่ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

ช่องทางการมีส่วนร่วม 
และความถี่

ประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจ/คาดหวัง

การด�าเนินงาน 
เพื่อตอบสนองต่อประเด็น

ของผู้มีส่วนได้เสียในปี 2564

พนักงาน • การมีงานที่มั่นคง
•  การมีสถิติบันทึก 

เรื่องอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยที่ดี

•  การมีค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชน์ทีส่ามารถแข่งขนัได้

•  การมีโอกาสในการเติบโต
•  การได้รับจัดสรรงบประมาณ 

สำาหรับการฝึกอบรมรายบุคคล

•  แพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท 
ได้แก่ CKPower Mobile 
Application

•  จอประชาสัมพันธ์  
Digital Signage

•  การประชุม Town Hall  
ปีละ 1 ครั้ง

•  การสำารวจความผูกพัน
พนักงานต่อองค์กร 
ทุก ๆ 2 ปี/ครั้ง

•  ช่องทางการแจ้งเบาะแสและ
ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท

•  การให้ผลตอบแทนและ 
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

•  การมีสภาพแวดล้อม 
การทำางานที่ดี

• การมีโอกาสในการเติบโต

•  การให้ผลตอบแทนและ 
ผลประโยชน์ที่เหมาะสมโดย
การเปรยีบเทียบกบับรษิทัต่าง ๆ  
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

•  การปรับปรุงระบบดิจิทัล 
เพื่อความสะดวกของพนักงาน

•  การพัฒนาพนักงานทุกคน
อย่างต่อเนื่องในทกุระดบั

•  การส่งเสริมมาตรฐาน 
อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในระดับโลก

คู่ค้าและ
ผู้รับเหมา

•  ความไว้วางใจในผลประโยชน์
ซึง่กันและกันด้วยความซือ่สตัย์

•  ความร่วมมือในการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย 
จรรยาบรรณคู่ค้า

•  การแบ่งปันความรู้ 
และการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์
และบริการ

•  กระบวนการขึ้นรายชื่อผู้ขาย
• การสำารวจความพึงพอใจ
•  การวิเคราะห์การประชุม  

ทุกไตรมาส
•  ช่องทางการแจ้งเบาะแสและ

ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท

•  การจัดซื้อและจัดหา 
ที่โปร่งใสและยุติธรรม

•  การชำาระเงินที่ตรงเวลาและ
เชื่อถือได้

•  โอกาสในการพัฒนา 
และเติบโตไปด้วยกัน 
อย่างยั่งยืน

•  การกำาหนดจรรยาบรรณของ 
คู่ค้าโดยเน้นที่มิติ ESG  
ร่วมกับการตรวจประเมิน
ประเด็นด้าน ESG

•  การรักษาระดับความไว้วางใจ
ในกระบวนการจัดซื้อ 
ด้วยความโปร่งใสให้อยู่ใน
ระดับสูงเสมอ

•  การกำาหนดขั้นตอน 
การชำาระเงินเพื่อความสะดวก
ในการชำาระเงินที่ตรงเวลา

ภาครัฐและ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

•  ความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

•  การปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างครบถ้วน

•  การเข้าร่วมเครือข่าย 
พันธมิตรภาคเอกชน  
การมีความสัมพันธ์ที่ดี

•  ช่องทางการสื่อสาร 
ที่หลากหลายรวมถึง
แพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท

•  ช่องทางการแจ้งเบาะแสและ
ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท

•  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อบังคับทั้งหมดอย่าง
สมบูรณ์ ให้ความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมความยั่งยืน 
โดยภาพรวม

•  การมีส่วนร่วมในโปรแกรม / 
กิจกรรม / การแบ่งปันความรู้
ที่เกี่ยวข้อง

•  การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเพื่อความไว้วางใจ 
ซึ่งกันและกัน

•  การมีส่วนร่วมในทุกเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

•  การเสริมสร้างความร่วมมือ
และความสัมพันธ์กับ 
หน่วยงานกำากับดูแลทั้งหมด

3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของบริษัทควบคู่กับ 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ระบุสาระสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในมิติสิ่งแวดล้อม  
2 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ 2) การจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเป้า 
ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net Zero GHG emissions by 2050) ผ่านนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการลงทุนในนวัตกรรมพลังงานสะอาด เพ่ือลดมลพิษที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตอบโจทย์ต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด อีกทั้งบริษัทมีการกำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับมิติสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทดังนี้ 
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3.2 ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ทรัพยากรนำ้าเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
เนือ่งจากสดัส่วนการผลติไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 80 ของบรษิทัมาจาก
โรงไฟฟ้าพลังนำ้า จึงมีการพัฒนานวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตไฟฟ้า และลดการสูญเสียนำ้าซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญ  
อาทิ โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการปิดท่อนำ้าเข้าหลัก (Main  
Inlet Valve: MIV Adjustment Project) นอกจากนี้ กระบวนการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นยังมีความต้องการใช้นำ้า 
ในปริมาณที่สูงมาก ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนนำ้า 
บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สำาหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นได้มีการ 
ลดการใช้นำ้าในระบบการผลิตโดยการจัดทำาการผลิตท่ีสามารถ 
ใช้นำ้าแบบหมุนเวียนในระบบปิด

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการติดตามสถานการณ์นำ้าในแหล่งเก็บนำ้า
ต้นทาง ส่งเสริมการอนุรักษ์นำ้าร่วมกับชุมชนและหน่วยงานของ  
สปป.ลาว เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขาดแคลนนำ้า  
และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรนำ้าให้มีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของ 
ทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า

2. การจัดการของเสีย
ด้วยตระหนักถึงปัญหาท่ีจะตามมาจากการจัดการของเสียในการ
ดำาเนนิธุรกิจ ซึง่ผลกระทบท้ังในด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมทัง้ทางตรง
และทางอ้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการของเสียโดยการ 
ลดการเกิดของเสียตั้งแต่ต้นทาง โดยได้จัดทำาระเบียบปฏิบัติสำาหรับ
การจัดการขยะและของเสียขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุม 
การก่อให้เกิดของเสีย และจัดการของเสียท่ีเกิดจากการดำาเนิน
กิจกรรมการผลิตหรือบริการของบริษัทเพ่ือให้มั่นใจว่าของเสีย 
ทุกประเภทท่ีเกิดขึ้นมีวิธีการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง
 
โดยในปี 2564 จัดทำาโครงการจัดการของเสียหลากหลายโครงการ  
เช่น โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ 
ในโรงไฟฟ้า โครงการงดใช้กล่องโฟม โครงการขวดชนะ เป็นต้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในรายงานความย่ังยืนปี 2564 ในหัวข้อ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.  การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการควบคุมปริมาณ
การปล่อยมลสารทางอากาศ

การผลิตไฟฟ้ากว่าร้อยละ 80 ของบริษัทได้มาจากพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy) เช่น พลังนำ้าและพลังแสงอาทิตย์ จึงไม่ม ี
การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ 
ออกจากโรงไฟฟ้า สำาหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งใช้ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง บริษัทได้มีการเฝ้าระวังและตรวจวัด
คุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitor System: 
CEMs) บริเวณปล่องระบายอากาศ และแสดงผลการตรวจวัดแบบ 
Real-time อกีทัง้ตดิตามและตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเน่ือง 
ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า  
ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำาหนดและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศตามรายงานผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (Environment Impact 
Assessment: EIA) อย่างสมำ่าเสมอทุกปี โดยในปี 2564 พบว่า
คุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่ามาตรฐานท่ี
กฎหมายกำาหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในรายงานความย่ังยืนปี 2564 ในหัวข้อ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.  การบริหารจัดการพลังงาน การจัดการเพื่อลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

จากการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ครัง้ท่ี 26 (COP 26) ณ เมอืงกลาสโกว์ 
สหราชอาณาจกัร ซึง่มกีารตกลงท่ีจะให้ประเทศแต่ละประเทศ มุง่เป้า 
ไปสู่การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพ่ิมขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส  
โดยมุ่งเป้าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน 
ปี 2593 (Net Zero GHG emission by 2050) อีกทั้งนโยบายของ
ประเทศไทยที่มุ ่งเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากข้ึน ทำาให้ 
โรงไฟฟ้าพลังงานนำ้าและพลังงานหมุนเวียนอื่นได้แรงหนุนจาก

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารแนบ 5

นโยบายด�านสิ�งแวดล�อม แนวปฏิบัติด�านสังคม
และสิ�งแวดล�อม

นโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

นโยบายอนุรักษ�พลังงาน นโยบายการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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04นโยบายดังกล่าวมากขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมเทคโนโลยี
พลงังานสะอาด ด้วยโรงไฟฟ้าพลงังานนำา้และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
พร้อมเป็นผูน้ำาทีจ่ะขบัเคลือ่นไปสูก่ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย์
บริษัทมุ่งเน้นท่ีพลังงานทดแทน เช่น พลังนำ้า พลังแสงอาทิตย์ สร้าง 
ความตระหนักในการใช้และอนุรกัษ์พลงังาน โดยมกีารกำาหนดนโยบาย 
อนุรักษ์พลังงานและจัดให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภายในบริษทัในการสนบัสนุนและผลกัดนัให้พนกังานคดิค้นนวัตกรรม
ที่เป็นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้ามาอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าลดลง 

ซึ่งได้ประเมินอ้างอิงตาม The Greenhouse Gas Protocol และ 
ตามมาตรฐานการจัดทำาบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจก 
สำาหรับองค์กรแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(อบก.) อีกทั้งมีการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอกโดย บริษัท 
สำานักงาน อีวาย จำากัด สามารถดูรายงานการทวนสอบได้ที่รายงาน 
Assurance Statement ของบริษัทในรายงานความยั่งยืนปี 2564
 
อีกท้ังบริษัทได้เริ่มกำาหนดกลยุทธ์ทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติการ 
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures: TCFD) ในการนำามาซึ่ง 
ผลการประเมนิความเสีย่งและโอกาสดงักล่าวมาใช้ในการกำากับดแูล
วางกลยุทธ์ และจัดทำาแผนงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
เพ่ือกำาหนดเป้าหมายและแนวทางการดำาเนินงาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 1, 2 และ 3  
ทีท้่าทาย รวมทัง้การผลติไฟฟ้าเพ่ือมุง่เป้าไปสูก่ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
สุทธิเป็นศูนย์ได้ภายในปี 2593

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในรายงานความย่ังยืนปี 2564 ในหัวข้อ 
กลยุทธ์การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

4.1  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือสร ้างความย่ังยืนตามเป้าหมาย 
และประเดน็การพัฒนาอย่างย่ังยืนของบรษิทั โดยได้ระบสุาระสำาคญั
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในมิติสังคม 4 ประเด็น ได้แก่  
1) การเคารพสทิธิมนษุยชน 2) การดแูลสงัคมและชมุชน 3) การพัฒนา
ศักยภาพและการดูแลพนักงาน และ 4) สุขภาวะและความปลอดภัย
ในสภาพแวดล้อมทำางาน

บรษิทัมกีารบรหิารจดัการในการกำาหนดนโยบายด้านสงัคมของบรษิทั 
ซึง่มคีวามเกีย่วข้องกับการประกอบธุรกิจของบรษิทั รวมถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติที่พนักงาน 
และผู้บริหารทุกระดับของบริษัทจะต้องตระหนัก ทำาความเข้าใจ 
สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซ่ึงในปี 2564  
บริษัทมีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่หลากหลาย  
เช่น โครงการ Lower Gas Pressure Better Heat Rate โครงการ 
เพ่ิมกำาลังการผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไอนำ้า ระยะท่ี 2 
โครงการการใช้งาน Air Dryer 1 ชุด โครงการหยุดพัดลมระบาย 
ความร้อนหอหล่อเย็นในช่วงเวลา 00:00 - 06:00 น. โครงการ Cooling 
Tower Optimization สามารถอนุรักษ์พลังงานได้ถึง 2,556 เมกะจูล 
หรือ 3,150 MWh ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม 1,418  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  

ผลงานการด�าเนินงานปี 2564 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม

สัดส่วนการใช้พลังงานภายในองค์กร

95.16%

พลังงานที่ 
ใช้แล้วหมดไป

พลังงานหมุนเวียน

พลังงานไฟฟ้า
0.52%

4.32%

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

99.27%

ทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

ทางอ้อม
(ขอบเขตที่ 2)

0.73%
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4.2 ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

1.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บรษิทัมุง่มัน่ในการบรหิารจดัการด้านสทิธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คณุค่า 
โดยบรษิทัได้ประกาศใช้นโยบายด้านสทิธิมนษุยชน (Human Rights 
Policy) ทีม่คีวามสอดคล้องตามหลกัการของสหประชาชาตว่ิาด้วยการ 
ดำาเนนิธุรกิจและสทิธิมนษุยชน (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights: UNGP) ภายใต้บทบัญญัติท่ีได้กำาหนดไว ้
ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการ 
และสทิธิข้ันพ้ืนฐานในการทำางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
(The International Labour Organization (ILO) Declaration on  
Fundamental Principles and Rights at Work) โดยมุง่เน้นให้ผูบ้รหิาร
และพนกังานทกุคนยึดถือและปฏิบตัอิย่างเคร่งครดั เพ่ือเป็นการป้องกัน
และรบัมอืกับการละเมดิสทิธิมนุษยชนในภาคธุรกิจตามหลกัการและ
กรอบการดำาเนินงานว่าด้วยการคุม้ครอง (Protect) การเคารพ (Respect)  
และการเยียวยา (Remedy) 

 โดยในปี 2654 บริษัทได้ดำาเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence – HRDD) ท่ีเป็น 
หน่ึงในขั้นตอนสำาคัญซึ่งระบุไว้ในหลักการชี้แนะเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
สำาหรับธุรกิจ เพ่ือศึกษาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของกิจกรรม 
ทางธุรกิจของบริษัท พร้อมท้ังการจัดให้มีมาตรการป้องกันรวมท้ัง
กระบวนการเยียวยา หากมกีารละเมดิสทิธิมนุษยชนของผูม้ส่ีวนได้เสยี 
จากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

 รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อ 
การเคารพสิทธิมนุษยชน

2. การดูแลชุมชนและสังคม
บริษัทมุ ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งเติบโตอย่างย่ังยืน 
โดยนำาขีดความสามารถของบริษัทร่วมแบ่งปัน ร่วมพัฒนา มุ่งเน้น 
การยกระดับส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน 
ท่ีสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู ่และความต้องการของชุมชน 
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าที่มี 
การสำารวจลักษณะและความต้องการของชุมชน และระบุประเด็น 
ผลกระทบต่อชุมชนก่อนเร่ิมดำาเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีสำาคัญได ้
เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างบรษิทั พนักงาน และชมุชน ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือสร้างจิตสำานึก
สาธารณะให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อ 
สังคมและชุมชนสัมพันธ์

3. การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน
บรษิทัมุง่ดำาเนินงานด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถพนักงาน
ท่ัวทั้งองค์กร เพ่ือพร้อมสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท  
และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างทันท่วงที  
ผ่านโครงการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย และการสร้างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมการทำางานทีด่ภีายในองค์กร นอกจากน้ี บรษิทัยังมกีาร
จดัทำาแผนพัฒนาบคุลากรอย่างมปีระสทิธิภาพ ผ่านระบบการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลท่ีใช้ในการบริหารผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงาน มอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ และรักษา 
พนกังานทีม่ศีกัยภาพสงู กำาหนดแผนการสืบทอดตำาแหน่ง โดยบรษิทั  
มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรใน 5 ด้าน ได้แก่

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารแนบ 5
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4.  สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมท�างาน
บริษัทตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำางาน 
ของพนักงานท่ัวทั้งองค์กร รวมถึงผู ้รับเหมาทั้งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
สำานักงานและผู้ท่ีปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็น
องค์กรท่ีปราศจากอุบัติเหตุและปราศจากการบาดเจ็บ” รวมถึง 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจท่ีคำานงึถึงสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย 
และสุขอนามัยในการทำางาน ผ่านมาตรการด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำางาน ทำาหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มคีวามปลอดภัยทีส่อดคล้อง
ตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ (International Organization 
for Standardization: ISO) และมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ที่เกี่ยวข้องอย่างสมำ่าเสมอ

 บริษัทยังมุ่งเน้นในเรื่องสุขอนามัยผ่านการให้ความรู้แก่พนักงาน 
และผูร้บัเหมา พร้อมกำาหนดมาตรการสำาหรบัพนกังานใหม่ต้องได้รบั
การตรวจสุขภาพก่อนการปฏิบัติงาน สำาหรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทีม่กีารแพร่ระบาดต่อเนือ่ง
มาตัง้แต่ปี 2563 บรษิทั ได้มกีารจดัทำาแผนการรบัมอืและแนวปฏิบตัิ
สำาหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงาน ณ สำานักงานกรุงเทพฯ และพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานท่ีโรงไฟฟ้าเพ่ือกำาหนดมาตรการรับมือการแพร่ระบาด 
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือกำาหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน
ให้ทันกับสถานการณ์ เช่น มาตรการ Work from Home ท่ีกำาหนด 
ให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาด แต่หาก 
มีความจำาเป็นต้องเข้ามายังสำานักงาน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนเข้าสำานักงานทุกครั้ง และจะต้องมีผลตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) เป็นลบก่อนเข้ามาทำางาน โดยบรษิทัเป็นผูจ้ดัเตรยีมท่ีตรวจให้ 
พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานและ 
หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพ่ือฆ่าเชื้อโรคอย่างสมำ่าเสมอ,  
การประชมุกับบคุคลภายนอกให้ใช้ VDO Conference หรอืเครือ่งมอื
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

 สำาหรับในช่วงท่ีการแพร่ระบาดเริ่มลดลงรวมไปถึงพนักงานได้รับ 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำานวนอย่างน้อย 
2 เข็ม จึงได้มีการจัดแบ่งกำาลังคนท่ีสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได ้
ออกเป็นสองกลุ ่ม และให้สลับกันเข้ามาปฏิบัติงานท่ีสำานักงาน 
และปฏิบัติงานจากที่บ้านคราวละ 1 สัปดาห์ โดยพนักงานทุกคน 
ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานต้องมีการตรวจเช้ือด้วยชุดตรวจ COVID-19  
แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ ATK รวมถึงพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า 
ก็มมีาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ด้วยเช่นกัน 

 พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าจะต้องมีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้ามาทำางาน  
และในพ้ืนท่ีบรเิวณทีท่ำางานในโรงไฟฟ้ายังมกีารจดัแบ่งก้ันพ้ืนที่ทำางาน
แยกระหว่างพนักงานและผู้รับเหมา โดยก่อนเริ่มปฏิบัติงานต้อง 
ล้างมือด้วยสบู ่หรือเจลแอลกอฮอล์ก ่อนเริ่มงานและให้มีการ 
ทำาความสะอาดพื้นที่หรือฆ่าเชื้อหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง

 นอกจากนี ้บรษิทัยังมโีครงการอืน่ ๆ  ด้านความปลอดภยั เช่น โครงการ 
WE CARE ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ภายในองค์กร โดยเป็นรูปแบบของการส่ือสารด้านความปลอดภัย 
ทั้งนี้ โครงการ WE CARE คือ วัฒนธรรมความปลอดภยัทีจ่ะมาควบคู่
กบัการใส่ใจ ห่วงใย ดแูลเพือ่นร่วมงาน การให้ความช่วยเหลือจาก 
เพ่ือนถึงเพ่ือน การแชร์ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากท่ีตนเอง
พบเห็นให้เพ่ือนเพ่ือสร้างการตระหนัก รับรู ้ และพร้อมรับมือถึง
สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากจากทำางาน ซึ่งโครงการน้ี 
มีจุดมุ่งหมายสำาคัญที่จะดูแลความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา 
และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เพ่ือเป็นองค์กรท่ีปราศจากอุบัติเหตุและ
ปราศจากการบาดเจ็บ เพ่ือให้ทุกคนที่มาทำางานกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัยในทุก ๆ วัน

 รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในรายงานความย่ังยืนปี 2564 ในหัวข้อ 
สุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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ในการปฏิบัติงาน
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ในสายอาชีพ
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สืบทอดตำแหน�ง

สภาพแวดล�อมและ
ความปลอดภัย สวัสดิการพนักงาน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
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AND ANALYSIS (MD&A) 
การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

บทสรุปผู�บริหาร

รายได�รวม
รายไดรวมปี 2564 เพิ่มขึ้นรอยละ 30.1 YoY สาเหตุหลักมาจาก
1.  รายไดจากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพ่ิมข้ึนตามปรมิาณการขายไฟฟ้า 

ทีเ่พ่ิมขึน้ เนือ่งจากมปีรมิาณนำา้ไหลเขาอางเก็บนำา้ระหวางปี 2564 
มากกวาปีกอน และมปีรมิาณนำา้สะสม ณ ตนปี สงูกวาชวงเดยีวกัน 
ของปีกอน

2.  รายไดจากการขายไฟฟ้าและไอนำา้ของ BIC เพ่ิมขึน้ เนือ่งจากราคา 
ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2564 สูงกวาปีกอน และมีปริมาณการ
ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น YoY

3.  รายไดคาบริหารโครงการเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเริ่มรับรู
รายไดคาบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้า หลวงพระบาง ตั้งแต
ไตรมาส 4 ปี 2563

กําไรสุทธิส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัท
กำาไรสุทธิสวนท่ีเป็นของผู ถือหุ นของบริษัทในปี 2564 เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 438.4 YoY โดยสาเหตุหลักของการเติบโตมาจาก
1. รายไดจากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพิ่มขึ้น YoY
2.  การรับรูสวนแบงกำาไรจากเงินลงทุนใน XPCL เพิ่มขึ้น YoY จาก

ปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น และคาใชจายทางการเงินท่ี 
ลดลง YoY รวมถึงการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน XPCL จาก 
รอยละ 37.5 เป็นรอยละ 42.5 เมื่อปลายไตรมาส 2 ปี 2564

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.9 จากสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจาก
การเพ่ิมทุนตามสัดสวนในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำากัด 
(LPCL) และการซื้อหุนเพิ่มเติมรอยละ 5.0 ใน XPCL และลูกหนี้จาก
การขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

หนี้สิน เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.6 จากสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจาก 
การออกหุ นกู ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท เพ่ือชำาระคืนเงินกู ยืม 
ระยะสั้นที่นำาไปชำาระคาหุน XPCL เพ่ิมเติมรอยละ 5.0 และใชเป็น 
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

สวนของผูถือหุน เพ่ิมขึน้รอยละ 3.1 จากสิน้ปี 2563 โดยมสีาเหตุหลัก
จากการรับรูผลการดำาเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นในปี 2564 สุทธิกับการรับรู 
ผลขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ของ XPCL จากเงินบาทท่ีออนคาลงจากตนงวดเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์

สหรัฐ
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เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี 2564

การช�าระค่าหุ้นเพิม่ทุนตามสัดส่วนการลงทนุใน บรษัิท หลวงพระบาง 
พาวเวอร์ จ�ากัด (LPCL)
ในเดือนมกราคมและตุลาคม 2564 บริษัทเพ่ิมทุนตามสัดส่วน 
การลงทุนใน LPCL จำานวน 2,170.6 ล้านบาท และ 504 ล้านบาท 
ตามลำาดับ

การอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2563
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564  
มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2563 ในอัตรา 
หุ้นละ 0.0350 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 284.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ 
จ่ายเงนิปันผลร้อยละ 45.6 ของกำาไรสทุธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

การอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL)  
เพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564  
มีมติอนุมัติการซ้ือหุ้น XPCL เพ่ิมอีกร้อยละ 5.0 ของทุนจดทะเบียน
ของ XPCL จากบริษัท พีที จำากัดผู้เดียว (PTS) มูลค่ารวมประมาณ 
1,826.6 ล้านบาท (ราคาไม่เกิน 13.60 บาทต่อหุ้น) ทำาให้สัดส่วน 
การถือหุ้นของบริษัทใน XPCL เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 
42.5 โดยเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 บริษัทได้ชำาระเงินค่าซื้อหุ้น 
แล้วเสร็จโดยใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 1,800 ล้านบาทในการ
ชำาระค่าหุ้นดังกล่าว

การออกหุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2564 ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน)
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ครัง้ที ่1/2564 ประเภทไม่ด้อยสทิธิ ไม่มปีระกัน และมผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้  
รวม 4,000 ล้านบาท เพือ่ทดแทนหุ้นกู้เดิมทีค่รบกำาหนดในไตรมาส 2 
ปี 2564 ซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เก่ียวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ แบ่งเป็น 
•  หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.74 ต่อปี จำานวน 1,500 

ล้านบาท
•  หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 ต่อปี จำานวน 1,000 

ล้านบาท
•  หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.02 ต่อปี จำานวน 1,500 

ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำาหนด

โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด (ทริสเรทติ้ง) จัดอันดับเครดิตองค์กร 
ของบริษัทท่ีอันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู ้
ของบรษิทัทกุชดุ รวมถึงชดุท่ีเสนอขายในครัง้น้ีท่ีอนัดบั “A-” แนวโน้ม 
“คงที่”

การออกหุ้นกู้ครั้งท่ี 2/2564 ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน)
เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้คร้ังท่ี 
2/2564 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู ้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
จำานวน 2,000 ล้านบาท โดยมอีาย ุ10 ปี มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.58 
ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำาหนด เพื่อชำาระ
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบกิจการ โดยทรสิเรทติง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ทีเ่สนอขาย
ในครั้งนี้ที่อันดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่”

รางวัลในปี 2564

ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นย่ังยืน (Thailand Sustainability  
Investment: THSI) ประจ�าปี 2564
เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้น
ยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำาปี 2564 
โดยตลาดหลกัทรพัย์ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 สะท้อนถึงการให้ความสำาคญั
กับการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนในทุกมิติท้ังทางด้านสิ่งแวดล้อม  
สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: 
ESG) อย่างเป็นรูปธรรมของบริษัท

ได้รับคะแนนการก�ากับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ  
(Excellent)
เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ”  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจำาปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย
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ได้รับรางวัล Asian Power Awards 2021
ในเดอืนพฤศจกิายน 2564 บรษิทัได้รบัรางวลั Asian Power Awards 
2021 ประเภท Innovative Power Technology of the Year –  
Thailand โดยบริษัทได้คิดค้นโครงการและนวัตกรรมท่ีสามารถลด 
การใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่าย  
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่นของบริษัท

ได้รับรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2021
ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทได้รับรางวัล ESG Corporate Awards 
2021 ประเภท Gold จากนิตยสารทางการเงิน The Asset สะท้อนถึง

การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนและคำานึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ในทุกมิติของ ESG ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนคณะท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูล 
ทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนคณะทำางาน
ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures Supporter: TCFD 
Supporter) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินและการประเมินความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับ
สภาพภูมิอากาศให้ได้มาตรฐานระดับสากลมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวมส�าหรับปี 2564

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�า้

รายการ
รายปี (ล้านบาท) เปล่ียนแปลง

2563 2564 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนำ้า 6,527.0 8,505.2 1,978.2 30.3

รายได้ค่าบริหารโครงการ 168.1 292.6 124.5 74.1

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินทุน 344.7 336.9 (7.8) (2.3)

รายได้อื่น 137.7 200.0 62.3 45.2

รวมรายได้ 7,177.5 9,334.7 2,157.2 30.1

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน (6,417.5) (7,014.4) 596.9 9.3

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 407.4 1,527.7 1,120.3 275.0

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10.8 34.8 24.0 222.2

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 1,178.2 3,882.8 2,704.6 229.6

ต้นทุนทางการเงิน (996.4) (1,070.4) 74.0 7.4

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15.9 (61.2) 77.1 484.9

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย 207.0 (572.2) 779.2 376.4

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 404.7 2,179.0 1,774.3 438.4

ปรมิาณการขายไฟฟ้า/ไอน�า้
(ล้านหน่วย)/(ตัน) เปลี่ยนแปลง รายได้ 

(ล้านบาท) เปล่ียนแปลง

2563 2564 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2563 2564 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายไฟฟ้า

NN2 920.1 1,844.8 924.7 100.5 1,716.6 3,414.3 1,697.7 98.9

BIC 1,535.7 1,543.9 8.2 0.5 4,604.8 4,851.9 247.1 5.4

BKC 20.1 23.2 3.1 15.4 157.8 188.1 30.3 19.2

รวม 2,475.9 3,411.9 936.0 37.8 6,479.2 8,454.3 1,975.0 30.5

รายได้จากการขายไอน�้า

BIC 74,026 73,395 (631) (0.9) 47.8 50.9 3.1 6.5

รวมทั้งหมด 6,527.0 8,505.2 1,978.2 30.3
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รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนำ้าในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 YoY โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

NN2: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณนำ้าไหล
เข้าอ่างเก็บนำา้ระหว่างปี 2564 มากกว่าปีก่อน และมปีรมิาณนำา้สะสม ณ ต้นปี 2564 สงูกว่าช่วงเดยีวกันของปีก่อนซึง่เป็นผลมาจากการประกาศ
ความพร้อมจ่ายอย่างระมัดระวังตลอดปี 2563 ของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 จึงทำาให้ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2 เติบโตขึ้น

ปริมาณน�้าไหลเข้าและระดับน�้าในอ่างเก็บน�้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ปริมาณนำ้าไหลเข้าปี 2563 ปริมาณนำ้าไหลเข้าปี 2564 ระดับนำ้าปี 2563 ระดับนำ้าปี 2564
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ประเภทไฟฟ้า
รายปี (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง

2563 2564 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

Primary Energy (PE) 915.7 1,742.6 826.9 90.3

Secondary Energy (SE) - 98.6 98.6 -

Excess Energy (EE) - - - -

Test Energy (TE) 4.4 3.6 (0.8) (18.2)

รวม 920.1 1,844.8 924.7 100.5

ปริมาณน�้าไหลเข้า

ปี 2563: 3,934 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปี 2564:  4,301 ล้านลูกบาศก์เมตร
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ผู้ซื้อไฟฟ้า
รายปี (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง

2563 2564 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

กฟผ. 1,235.9 1,237.5 1.6 0.1

ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 299.8 306.4 6.6 2.2

รวม 1,535.7 1,543.9 8.2 0.5

BIC: รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนำ้าของ BIC ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 YoY เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2564 สูงกว่า 
ปีก่อน ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ปรับเพิ่มขึ้น และมีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น YoY เนื่องจากความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าโดยรวมเพิ่มขึ้น

BKC: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BKC ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 YoY เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย มีการเปลี่ยน
แผงโซลาร์เซลล์ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ทำาให้ประสทิธิภาพในการผลติไฟฟ้าโดยรวมดขีึน้และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดนิ 
คลองเปรง ภายใต้การลงทุนของ BKC กำาลังการผลิต 2.7 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนเมื่อเดือน
กันยายน 2563 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในปี 2564 เพิ่มขึ้น YoY

ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น

ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้การลงทุนของ BKC

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2563 ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2564 ปริมาณการขายไอนำ้าปี 2563 ปริมาณการขายไอนำ้าปี 2564
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ปริมาณการขายไฟฟ้า

ปี 2563: 20.1 ล้านหน่วย

ปี 2564:  23.2 ล้านหน่วย

ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย

ปี 2563: 244.5 บาท / MMBTU

ปี 2564:  266.0 บาท / MMBTU
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รายได้ค่าบริหารโครงการ
บริษัทรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการในปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.1 
YoY สาเหตหุลกัมาจากการเริม่รบัรูร้ายได้ค่าบรหิารโครงการโรงไฟฟ้า
พลังนำ้า หลวงพระบาง ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินทุน
ดอกเบีย้รบัตามสญัญาเช่าเงนิทนุในปี 2564 ลดลงร้อยละ 2.3 YoY ซึง่ 
เป็นการทยอยรบัรูต้ามเงือ่นไขของสญัญาเช่าเงนิทนุสถานไีฟฟ้าย่อย 
นาบงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลลาว

รายการ
รายปี (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

2563 2564 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอนำ้า 5,380.0 5,913.9 533.9 9.9

   ค่าเชื้อเพลิง 2,948.4 3,216.4 268.0 9.1

   ค่าเสื่อมราคา 1,500.7 1,507.4 6.7 0.4

   ค่าด�าเนินการและซ่อมบ�ารุง 644.8 695.6 50.8 7.9

   ค่าผ่านสาย 119.2 229.7 110.5 92.7

   ค่าสัมปทาน 59.6 120.1 60.5 101.5

   อื่น ๆ 107.3 144.7 37.4 34.8

ค่าสิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าตัดจำาหน่าย 521.3 521.3 - -

ต้นทุนบริหารโครงการ 88.5 84.8 (3.7) (4.2)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 427.7 494.4 66.7 15.6

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 6,417.5 7,014.4 596.9 9.3

รายได้อื่น
รายได้อื่นในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 YoY ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL เต็มจำานวน

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 YoY โดยมี
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
•  ค่าเชื้อเพลิงของ BIC เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.1 YoY ตามราคาก๊าซ

ธรรมชาติเฉลี่ยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
•  ค่าเสื่อมราคาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 YoY ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้

ค่าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง ภายใต้
การลงทุนของ BKC ท่ีเริ่มผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าในเดือน
กันยายน 2563

•  ค่าดำาเนินการและซ่อมบำารุงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.9 YoY ส่วนใหญ่
มาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ่อมบำารงุย่อย (Partial Overhaul) 
ของโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ท่ี 2 ค่าซ่อมบำารุง Gas 
Turbine ของโรงไฟฟ้าบางปะอนิโคเจนเนอเรช่ัน ที ่1 และค่าใช้จ่าย 
เก่ียวกับการซ่อมบำารุงอื่น ๆ ของ BIC เพ่ิมขึ้นตามสัญญา 
เป็นหลัก

•  ค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.7 YoY ตาม
ปริมาณการส่งไฟฟ้าของ NN2 ที่เพิ่มขึ้น YoY

•  ค่าสัมปทานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 101.5 YoY ซึ่งสอดคล้องกับรายได้
ขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของ NN2

•  ต้นทุนบริหารโครงการลดลงร้อยละ 4.2 YoY จากกิจกรรม 
การดำาเนินงานที่ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19

•  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.6 YoY ส่วนใหญ่มา
จากค่าทีป่รกึษา ค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกับงานโฆษณาประชาสมัพันธ์ 
และกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์ COVID-19

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
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รายการ
รายปี (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

2563 2564 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 40.7 40.3 (0.4) (1.0)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 366.7 1,487.4 1,120.7 305.6

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 407.4 1,527.7 1,120.3 275.0

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

ปริมาณน�้าไหลผ่านเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี

ปี 2564 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 275.0 YoY สาเหตุหลักมาจาก  
(1) โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีปริมาณนำ้าไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าปีก่อน และมีค่าใช้จ่าย
ทางการเงินลดลงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับตัวลดลง YoY และการทยอยชำาระคืนเงินต้น และ (2) บริษัทเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL  
จากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5 เมื่อปลายไตรมาส 2 ปี 2564

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.มี.ค.ก.พ.ม.ค.
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12,080

2563 ปี 2564

13,975

ปี 2563 ปี 2564

รายได้รวม

EBITDA

หน่วย : ล้านบาท

92% 93%

กําไรสุทธิ

8%

27%

11,095
12,985

ปี 2563 ปี 2564

968

3,783

ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.4 YoY  
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการทยอยออกหุ้นกู้ตั้งแต่เมื่อปลายปี 2563 
เพ่ือใช้ในการลงทุนใน LPCL ซื้อหุ้นเพ่ิมเติมร้อยละ 5.0 ใน XPCL  
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างปี 2564

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 484.9  
YoY สาเหตุหลักมาจาก (1) โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 
ครบกำาหนดสทิธิประโยชน์ทางภาษเีงนิได้เมือ่วันท่ี 23 มถุินายน 2564 
โดยเริม่เสยีภาษใีนอตัราร้อยละ 20 และ (2) BKC ครบกำาหนดสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษเีงินได้เมือ่วันที ่ 10 สงิหาคม 2563 จำานวน 1 บตัร 
จากท้ังหมด 7 บตัร โดยเริม่เสยีภาษใีนอตัราร้อยละ 10 ต่อไปอกี 5 ปี
ตามท่ีได้รบัสทิธิประโยชน์ลดหย่อนในอตัราร้อยละ 50 ของภาษเีงนิได้

ปริมาณการขายไฟฟ้า

ปี 2563 : 6,301.4 ล้านหน่วย

ปี 2564 :  7,304.7 ล้านหน่วย
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ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในภาพรวม กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 438.4 YoY โดยสาเหตุหลักมาจาก (1) รายได้จากการ 
ขายไฟฟ้าของ NN2 เพ่ิมขึ้น YoY จากปริมาณนำ้าไหลเข้าอ่างเก็บนำ้าระหว่างปี 2564 มากกว่าปีก่อน และจากปริมาณนำ้าสะสม ณ ต้นปีที่ 
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และ (2) การรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน XPCL เพิ่มขึ้น YoY จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่มากขึ้น YoY 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง YoY และการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอีกร้อยละ 5.0 ใน XPCL โดยบริษัท

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค. 2564 
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

สินทรัพย์ 67,038.5 68,977.3 1,938.8 2.9

หนี้สิน 32,000.5 32,847.3 846.8 2.6

ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,038.0 36,130.0 1,092.0 3.1

งบกระแสเงินสด ปี 2564 ล้านบาท

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 3,667.2

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,080.5)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,403.8)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,816.8)

สินทรัพย์
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 สนิทรพัย์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 จากสิน้ปี 2563 
โดยมสีาเหตหุลกัจากการเพ่ิมทนุตามสดัส่วนใน LPCL และการซือ้หุน้
เพิ่มเติมร้อยละ 5.0 ใน XPCL ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 
และลูกหนี้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากสิ้นปี 
2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการออกหุ้นกู้ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัท  
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่นำาไปชำาระ

•  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
•   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม LPCL และ XPCL
•  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีครบกำาหนดชำาระ การจ่ายดอกเบี้ย และการจ่ายคืนเงินกู้ยืม 

จากสถาบันการเงิน สุทธิกับเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

ค่าหุ้น XPCL เพ่ิมเติมร้อยละ 5.0 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ในกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จาก
สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลการดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้น 
ในปี 2564 สุทธิกับการรับรู ้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ 
ป้องกันความเสีย่งในกระแสเงินสดของ XPCL จากเงนิบาทท่ีอ่อนค่าลง 
จากต้นงวดเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,082.3 ล้านบาทลดลง 1,816.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.4  
จากสิ้นปี 2563
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ความสามารถในการท�าก�าไร
รายปี

เปลี่ยนแปลง
2563 2564

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 16.5 30.2 13.7

อัตรากำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA Margin) (%)

39.7 47.6 7.9

อัตรากำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจำาหน่าย + ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม (EBITDA Margin including Share of Profit) (%)

45.4 64.0 18.6

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 5.6 23.3 17.7

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.050 0.268 0.218

ความสามารถในการช�าระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.91 0.91 -

อัตราส่วนหน้ีสนิท่ีมภีาระดอกเบีย้จ่ายสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า)1 0.60 0.65 0.05

ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.68 2.86 1.18

หมายเหตุ:  1  คำานวณจาก (หน้ีสนิท่ีมีภาระดอกเบีย้ท้ังหมด (ไม่รวมหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) – เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพันระยะยาว) / ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งเป็นอัตราส่วนตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัททุกชุด โดยบริษัทจะต้องดำารงอัตราส่วนดังกล่าวให้ไม่เกินกว่า 3:1 (สามต่อหน่ึง)  

ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สองและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี

ปี 2564 ความสามารถในการทำากำาไรเพิ่มขึ้น YoY โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 และการรบัรูส่้วนแบ่งกำาไร
จากเงินลงทุนใน XPCL ที่เพิ่มขึ้น YoY

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 อตัราส่วนหนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบ้ียจ่ายสทุธิ
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากสิน้ปี 2563 สาเหตหุลกัมา
จากการออกหุ้นกู้ครัง้ที ่ 2/2564 ของบรษิทั เมือ่วันท่ี 21 ตลุาคม 2564 
เพ่ือชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นท่ีนำาไปชำาระค่าหุ้น XPCL เพ่ิมเติม 
ร้อยละ 5 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ขณะท่ีอัตราส่วน
สภาพคล่องปรบัตัวเพ่ิมข้ึนจากสิน้ปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากการไถ่ถอน 
หุ้นกู้ของบริษัทในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งส่งผลให้หน้ีสินหมุนเวียน
ลดลง

ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานอย่าง 
มีนัยส�าคัญในอนาคต

ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ของ
บริษัทในอนาคตมีดังนี้
•  โรงไฟฟ้าพลังนำ้า: ปริมาณนำ้าที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วง

เวลามคีวามไม่แน่นอนขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดกูาลจงึถือ
เป็นปัจจัยสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า

พลงันำา้ บรษิทัจงึศกึษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังนำา้ด้วย
การใช้ค่าสถิติปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 50-60 ปี 
เพ่ือตรวจสอบความเพียงพอของปริมาณนำ้าเพ่ือใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งสถานีวัดปริมาณนำ้าและสถานีตรวจสภาวะ
อากาศเพื่อใช้ในการวางแผนผลิตไฟฟ้าอีกด้วย ในขณะที่ปัจจัย
ด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อบริษัทค่อนข้างน้อย 
เน่ืองจากบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ซื้อไฟฟ้าท่ี
มีความน่าเชื่อถือ

•  โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่: ก๊าซธรรมชาตแิละนำา้ประปาเป็น
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในระบบโคเจนเนอเรชั่น โดย
บรษิทัได้ทำาสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติและนำา้ประปาระยะยาว
เพ่ือป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการขาดแคลนวตัถุดบิหลกั 
ดงักล่าว ในขณะท่ีปัจจยัด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทบางส่วน เน่ืองจากคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางส่วน 
เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ท้ังนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ในภาพรวมเริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้นตามกำาลังการผลิตของลูกค้า 
ท่ีเร่ิมกลับมาสู ่ภาวะปกติหลังจากสถานการณ์ COVID-19  
เริ่มคลี่คลาย

•  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์: แสงอาทิตย์คือปัจจัยหลักที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะมีปริมาณความเข้มแสงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
แต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลใน
แต่ละช่วงเวลา บรษิทัจงึศกึษาค่าสถิตคิวามเข้มแสงย้อนหลงัเพ่ือ
ให้แน่ใจว่าบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แต่ละแห่ง
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มปีริมาณความเข้มของแสงเพียงพอในการผลติไฟฟ้า นอกจากนี้ 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทได้เปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ของ 
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการผลติให้ดีย่ิงข้ึน ในขณะทีปั่จจยัด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า
ส่งผลกระทบต่อบริษัทค่อนข้างน้อย เน่ืองจากบริษัทมีสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือ

ปัจจุบันมีการตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและเกิดความ 
ร่วมมือกันของประเทศต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งประเทศไทย
ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 
ลงร้อยละ 20-25 จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจปกตภิายในปี 2573 และ
มุ ่งสู ่สังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero  
Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี 2608 บริษทัเป็นหน่ึงในผูน้ำา

ทางด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมีนโยบายการ
ดำาเนนิธุรกิจพลงังานสะอาดทีส่อดคล้องและสนับสนุนการแก้ปัญหา
ภาวะโลกร้อนโดยตรง

ปัจจัยภายใน
บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะเพ่ิมกำาลงัการผลติตดิตัง้ให้เป็น 4,800 เมกะวตัต์ 
ภายในปี 2567 โดยกำาลังการผลิตติดตั้งใหม่ทั้งหมดจะมาจากการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท้ังในและต่างประเทศ 
ได้แก่ พลังแสงอาทิตย์ พลังลม และพลังนำ้า โดยมีเป้าหมายเพ่ิม 
กำาลังการผลิตติดตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้เป็น  
330 เมกะวัตต์ และเพ่ิมกำาลังการผลิตติดต้ังของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังลมให้เป็น 700 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะส่งผลให ้
กำาลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทมาจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 95

ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์

  สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,214,184,164 6.6 8,899,070,502 13.3 7,082,266,604 10.3

   เงินลงทุนชั่วคราว 694,854,506 1.1 - - - -

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,292,196,206 2.0 1,054,439,611 1.6 1,557,276,949 2.3

   ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั,
      ท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี

87,265,115 0.1 153,746,218 0.2 547,660,993 0.8

   อะไหล่และวัสดุคงเหลือ 61,473,814 0.1 60,857,672 0.1 67,770,892 0.1

   สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - - 1,517,045 0.0 1,522,687 0.0

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 256,261,850 0.4 396,763,085 0.6 455,342,604 0.7

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,606,235,655 10.3 10,566,394,133 15.8 9,711,840,729 14.1

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว 459,335,947 0.7 459,574,027 0.7 459,679,970 0.7

   เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บรษิทัร่วมและดอกเบีย้ค้างรบั 3,054,308,219 4.8 3,221,229,452 4.8 3,292,544,695 4.8

    ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าเงนิทุน - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน,
      สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

3,772,521,935 5.9 3,677,435,521 5.5 3,573,826,809 5.2

   เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 343,735,530 0.5 356,827,929 0.5 364,733,300 0.5

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11,971,263,062 18.6 12,353,789,560 18.4 17,210,372,290 25.0
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รายการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บาท % บาท % บาท %

   สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
      - ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4,387,131,688 6.8 4,126,196,192 6.2 3,865,260,696 5.6

   สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
      -  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 

ของบริษัทย่อย

4,858,296,229 7.6 4,597,947,902 6.9 4,337,599,574 6.3

   ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 105,057,547 0.2 14,186,000 0.0 499,370 0.0

    สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังนำ้าภายใต้สัญญา  
      สัมปทาน

19,108,398,692 29.8 18,082,605,400 27.0 17,056,812,109 24.7

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,246,964,400 14.4 8,919,433,627 13.3 8,490,749,115 12.3

   สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 386,221,583 0.6 376,461,489 0.5

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 83,720,684 0.1 74,947,102 0.1 66,577,873 0.1

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - 20,053,318 0.0 2,416,197 0.0

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 193,960,183 0.3 181,609,037 0.3 167,972,775 0.2

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57,584,694,116 89.7 56,472,056,650 84.2 59,265,506,262 85.9

รวมสินทรัพย์ 64,190,929,771 100.0 67,038,450,783 100.0 68,977,346,991 100.0

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

   หนี้สินหมุนเวียน

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 690,088,222 1.1 620,000,253 0.9 926,728,377 1.3

    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
   ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

522,494,325 0.8 544,789,275 0.8 499,783,769 0.7

   หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 2,100,000,000 3.3 4,999,362,074 7.5 1,499,507,518 2.2

    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระ      
      ภายในหนึ่งปี

- - 31,554,262 0.0 31,608,913 0.0

   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 170,779 0.0 2,682,615 0.0 21,831,327 0.0

   เงินประกันผลงาน 1,647,613 0.0 1,316,905 0.0 1,529,785 0.0

   หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน,
      ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

- - - - 331,506,332 0.5

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 79,350,431 0.1 75,510,496 0.1 81,488,494 0.1

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,393,751,370 5.3 6,275,215,880 9.4 3,393,984,515 4.9

   หนี้สินไม่หมุนเวียน

    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
   - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

6,178,407,594 9.6 5,637,603,846 8.4 5,141,804,510 7.5

   หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 18,709,860,714 29.1 19,323,681,690 28.8 23,837,267,096 34.6

   หนี้สินตามสัญญาเช่า 
      - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

- - 362,598,752 0.5 364,114,134 0.5

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 64,538,746 0.1 83,123,032 0.1 101,474,896 0.1

   ประมาณการหนี้สินสำาหรับการรื้อถอน 8,064,827 0.0 8,382,637 0.0 8,635,788 0.0

89แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



รายการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บาท % บาท % บาท %

    หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน,  
   สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

289,602,186 0.5 309,857,421 0.5 - -

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25,250,474,067 39.3 25,725,247,378 38.4 29,453,296,424 42.7

รวมหนี้สิน 28,644,225,437 44.6 32,000,463,258 47.7 32,847,280,939 47.6

ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 14.4 9,240,000,000 13.8 9,240,000,000 13.4

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 8,129,382,039 12.7 8,129,382,729 12.1 8,129,382,729 11.8

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 13,319,242,296 20.7 13,319,245,746 19.9 13,319,245,746 19.3

   กำาไรสะสม

      จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 135,968,184 0.2 167,134,494 0.2 210,711,500 0.3

      ยังไม่ได้จัดสรร 1,635,211,021 2.5 1,785,754,588 2.7 3,636,665,110 5.3

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 328,879,305 0.5 372,897,000 0.6 (462,249,361) (0.7)

  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 23,548,682,845 36.7 23,774,414,557 35.5 24,833,755,724 36.0

    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 
   ของบริษัทย่อย

11,998,021,489 18.7 11,263,572,968 16.8 11,296,310,328 16.4

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,546,704,334 55.4 35,037,987,525 52.3 36,130,066,052 52.4

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 64,190,929,771 100.0 67,038,450,783 100.0 68,977,346,991 100.0

รายการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บาท % บาท % บาท %

รายได้จากการขาย

   รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนำ้า 8,127,561,349 91.9 6,427,885,532 89.4 8,387,869,455 89.5

   รายได้จากการขายไฟฟ้า
   - เงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

95,427,840 1.1 99,096,000 1.4 117,294,720 1.3

รายได้ค่าบริหารโครงการ 153,896,815 1.7 168,073,159 2.3 292,578,841 3.1

รายได้อื่น

   รายได้ทางการเงิน 413,532,653 4.7 474,222,610 6.6 532,320,654 5.7

   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,296,842 0.0 10,823,109 0.2 34,830,585 0.4

   อื่น ๆ 49,788,981 0.6 8,217,091 0.1 4,598,691 0.0

รายได้รวม 8,842,504,480 100.0 7,188,317,501 100.0 9,369,492,946 100.0

ต้นทุนขาย

   ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอนำ้า 5,964,821,158 67.5 5,380,048,918 74.8 5,913,903,212 63.1

    ค่าสิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า 
   ตัดจำาหน่าย

521,283,824 5.9 521,283,824 7.3 521,283,824 5.6

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

90 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

รายการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บาท % บาท % บาท %

   ต้นทุนการบริหารโครงการ 90,772,698 1.0 88,549,669 1.2 84,818,103 0.9

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 442,336,300 5.0 427,675,145 5.9 494,428,762 5.3

ค่าใช้จ่ายรวม 7,019,213,980 79.4 6,417,557,556 89.3 7,014,433,901 74.9

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 1,823,290,500 20.6 770,759,945 10.7 2,355,059,045 25.1

   ส่วนแบ่งกำาไรจากเงนิลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 40,869,688 0.5 40,692,399 0.6 40,305,372 0.4

   ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 392,234,624 4.4 366,701,923 5.1 1,487,435,142 15.9

   ต้นทุนทางการเงิน (1,161,294,032) (13.1) (996,360,515) (13.9) (1,070,364,233) (11.4)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,095,100,780 12.4 181,793,752 2.5 2,812,435,326 30.0

   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (12,277,780) (0.1) 15,912,220 0.2 (61,181,734) (0.7)

ก�าไรส�าหรับปี 1,082,823,000 12.2 197,705,972 2.8 2,751,253,592 29.4

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
      เผื่อขาย

(19,185,248) (0.2) - - - -

    กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง 
   ในกระแสเงินสด

9,063,166 0.1 - - - -

   หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (113,859) (0.0) - - - -

   ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม (36,579,484) (0.4) 68,804,990 1.0 (835,146,361) (8.9)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

(46,815,425) (0.5) 68,804,990 1.0 (835,146,361) (8.9)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

    ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์   
      ประกันภัย

- - 1,895,117 0.0 - -

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

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ  
   ขาดทุนในภายหลัง

- - (1,314,535) (0.0) - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (46,815,425) (0.5) 67,490,455 0.9 (835,146,361) (8.9)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,036,007,575 11.7 265,196,427 3.7 1,916,107,231 20.5

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 768,901,766 8.7 404,714,326 5.6 2,179,012,810 23.3

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ
   บริษัทย่อย

313,921,234 3.6 (207,008,354) (2.9) 572,240,782 6.1

1,082,823,000 12.2 197,705,972 2.8 2,751,253,592 29.4

91แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



รายการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี 1,095,100,780 181,793,752 2,812,435,326

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็น 
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 1,517,820,856 1,560,758,654 1,570,746,898

   ส่วนแบ่งกำาไรจากเงนิลงทุนในกิจการทีค่วบคมุร่วมกัน (40,869,688) (40,692,399) (40,305,372)

   ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (392,234,624) (366,701,923) (1,487,435,142)

    ขาดทุนจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอาคาร 
  และอุปกรณ์

3,846,903 635,492 4,714,008

    ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง 
   ไม่เกิดขึ้นจริง

(1,375,155) 653,333 3,403,954

    กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน   
      หมุนเวียนอื่น

- (3,434,387) -

    กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์   
      ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

   - (4,824) (1,620)

    ตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลด 
   อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้

32,277,979 25,142,897 24,626,737

    ค่าสิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า 
   ตัดจำาหน่าย

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

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 14,330,378 25,134,693 18,351,864

   ประมาณการหนี้สินสำาหรับการรื้อถอน - 317,810 253,151

   รายได้ทางการเงิน (385,752,226) (453,777,960) (516,899,332)

   ต้นทุนทางการเงิน 871,694,329 955,887,816 1,026,825,519

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

3,236,123,356 2,406,996,778 3,937,999,815

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 22,563,719 237,629,739 (488,123,953)

งบกระแสเงินสด

รายการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บาท % บาท % บาท %

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 716,830,284 8.1 469,609,033 6.5 1,343,866,449 14.3

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ
   บริษัทย่อย

319,177,291 3.6 (204,412,606) (2.8) 572,240,782 6.1

1,036,007,575 11.7 265,196,427 3.7 1,916,107,231 20.5

92 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

รายการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บาท บาท บาท

   อะไหล่และวัสดุคงเหลือ (358,040) 616,142 (6,913,220)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 169,770,898 (149,414,665) (68,615,682)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,966,915 4,173,940 6,538,241

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (58,967,752) (27,296,710) 321,337,740

   เงินประกันผลงาน 169,536 (330,708) 212,880

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,282,048) (3,839,937) 5,977,999

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (2,674,934) (4,655,290) -

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 3,369,311,650 2,463,879,289 3,708,413,820

   จ่ายดอกเบี้ย (219,488,422) - -

   จ่ายภาษีเงินได้ (25,245,114) (3,207,184) (41,237,310)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 3,124,578,114 2,460,672,105 3,667,176,510

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง 507,165,600 - -

เงนิฝากธนาคารท่ีมภีาระผกูพันระยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 575,194,147 (238,080) (105,943)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน   
   หมุนเวียนอื่น

- 696,789,949 -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 933,752,082 (13,277) (4,022)

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบี้ยค้างรับลดลง 432,000,000 373,340,197 46,607,522

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (3,000,000,000) - -

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม - - 62,789,504

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (681,464,240) - -

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (481,474,125) (12,824,700) (4,501,108,000)

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น (171,427,302) (48,173,352) (499,370)

อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (74,634,544) (52,898,417) (46,946,952)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (969,900) (2,523,472) (1,753,229)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 6,140,636 3,501,894 604,724

เงินสดรับจากดอกเบี้ย - 4,717,305 30,680,651

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - 296,814,050

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 16,800,000 27,600,000 32,400,000

จ่ายต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ  
   ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

(4,122,915) (2,805,164) -

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,943,040,561) 986,472,883 (4,080,521,065)
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รายการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (7,812,120,374) (522,494,325) (544,789,275)

ชำาระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า - (29,613,703) (32,043,457)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า - (9,330,200) (9,667,062)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 6,000,000,000 5,600,000,000 6,000,000,000

ชำาระคืนหุ้นกู้ (600,000,000) (2,100,000,000) (5,000,000,000)

ต้นทุนในการทำารายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้ (39,460,111) (7,974,321) (6,911,454)

จ่ายดอกเบี้ย (772,740,877) (918,385,734) (986,329,240)

จ่ายเงินปันผล (206,360,000) (243,881,461) (284,525,282)

จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (679,770,150) (530,035,913) (539,503,422)

เงนิสดรบัจากการใช้สทิธิใบสำาคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญั 4,556,292,234 4,140 -

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 445,840,722 1,238,288,483 (1,403,769,192)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด 
   และรายการเทียบเท่าเงินสด

228,192 (547,133) 309,849

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ

1,627,606,467 4,684,886,338 (1,816,803,898)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,586,577,697 4,214,184,164 8,899,070,502

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4,214,184,164 8,899,070,502 7,082,266,604

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

   อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 25.6 16.5 30.2

   อตัรากำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจำาหน่าย (%) 42.1 45.4 64.0

   อัตรากำาไรสุทธิ (%) 2.2 5.6 23.3

   กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.025 0.050 0.268

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

   อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 1.68 2.86

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

   หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.81 0.91 0.91

   หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามนิยามในข้อกำาหนดสิทธิ) (เท่า)1 0.62 0.60 0.65

   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.9 1.7 9.0

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.3 0.6 3.2

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

หมายเหตุ :   ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย คำานวณรวมส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการ 

  ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

     1  คำานวณจาก (หน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบ้ียท้ังหมด (ไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า) – เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิฝากธนาคารท่ีมภีาระผกูพันระยะยาว) / ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งเป็นอัตราส่วนตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัททุกชุด โดยบริษัทจะต้องดำารงอัตราส่วนดังกล่าวให้ไม่เกินกว่า 3:1 (สามต่อหนึ่ง)  

ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สองและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี
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1. ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมลูท่ัวไปของบรษิทั และข้อมลูของนติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป รายละเอยีดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างและการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท 

2. ข้อมูลส�าคัญอื่น

2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่พบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ
2.2 สำาหรับปี 2564 บริษัทมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป ดังนี้ 

GENERAL INFORMATION  
AND OTHER MATERIAL FACTS  
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000   โทรสาร : 02-009-9991

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ : 02-626-7506, 02-626-7511   โทรสาร : 02-657-3390

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-264-0777, 02-661-9190   โทรสาร : 02-264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป จำากัด

เลขที ่990 อาคารอบัดลุราฮมิ ชัน้ 9 ห้อง 901-1 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500
โทรศพัท์ : 02-636-1111   โทรสาร : 02-636-0000

ตราสารหนี้ 
ที่เสนอขายปี 2564

วันที่ออก วันครบก�าหนด อายุหุ้นกู้ มูลค่า อัตราดอกเบี้ย อันดับเครดิต

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 - Tranche 1 28 พ.ค. 64 28 พ.ค. 67 3 ปี 1,500 ล้านบาท 1.74% ต่อปี A- / คงที่

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 - Tranche 2 28 พ.ค. 64 28 พ.ค. 69 5 ปี 1,000 ล้านบาท 2.45% ต่อปี A- / คงที่

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 - Tranche 3 28 พ.ค. 64 28 พ.ค. 71 7 ปี 1,500 ล้านบาท1 3.02% ต่อปี A- / คงที่

หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 21 ต.ค. 64 21 ต.ค. 74 10 ปี 2,000 ล้านบาท2 3.58% ต่อปี A- / คงที่

หมายเหตุ :  1 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 4 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยใดภายหลังจากนั้น 
2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยใดภายหลังจากนั้น
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3. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมิได้ม ี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท

4. ตลาดรอง

บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่่น

5. สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า (ส�าหรับตราสารหนี้)

01

03

05

02

04

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรสาร : 02-236-0501

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรสาร : 02-256-8619

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรสาร : 02-273-7350

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรสาร : 02-470-2216

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรสาร : 02-693-2537
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CORPORATE 
GOVERNANCE
การก�ากับดูแลกิจการ

2
ส่วนที่



คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัย
สำาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจยัสำาคญัในการส่งเสรมิความสำาเรจ็
ในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือ 
และปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีผ่านการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน โดยกำาหนดนโยบาย
ด้านการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร 
และประกาศใช้บังคับ เพ่ือเสริมสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรม 
ให้ทัง้องค์กร เคารพ ตระหนกัถึงความสำาคัญและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
และนโยบายด้านการกำากับดแูลกิจการของบรษิทั ตามหลกัการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (“CG Principles”) 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตลอดจน
สอดคล้องกับหลกัการกำากับดแูลกิจการท่ีดีสำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ปี 2560 (“CG Code”) และระเบยีบปฏิบติัของสำานกังานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำานักงาน ก.ล.ต.”) และ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน เพ่ือให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตตาม 
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เกิด 
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของท้ังองค์กร และมีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมถึงทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้มีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติ 
ด้านการกำากับดูแลกิจการต่าง ๆ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและ 
เป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการของตลาดหลกัทรพัย์
ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
รับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำานักงาน ก.ล.ต. โดยได้มี
การนำาหลกัการดงักล่าวมาปรบัใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำาเนนิงาน
ของบริษัท (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายก�ากับดูแลกิจการ  
- การปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอ่ืน ๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา) 
บรษิทัได้เปิดเผยนโยบายด้านการกำากับดแูลกิจการ และจรรยาบรรณ 
รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์

ทีจ่ะสือ่สารเจตนารมณ์การดำาเนนิงานตามหลกัการกำากับดแูลกิจการ
ที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ ท้ังนี้  การดำาเนินการด้านกำากับ 
ดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำาคัญตาม CG Principles  
ทั้ง 5 หมวด และตาม CG Code ท้ัง 8 หลักเกณฑ์ โดยนโยบาย  
แนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณฉบับเต็มทุกฉบับอยู่ในเอกสารแนบ 5

1.1  นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำาหนดนโยบาย จรรยาบรรณ และ
กฎบตัร เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน และการกำากบัดแูลกจิการ
ของบริษัท อีกทั้งฝ่ายบริหารได้มีการออกแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ 
ตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือเป็นเครื่องมือและข้ันตอนที่ชัดเจนในการ
ดำาเนินงานที่ทุกหน่วยงานจะยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง 
ได้ส่ือสารและเผยแพร่นโยบาย จรรยาบรรณ และกฎบัตร ตลอดจน
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่าน้ันไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุระดบั ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วนผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทัท่ี www.ckpower.co.th และระบบ Intranet เพ่ือสร้างการรบัรู ้
ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้กับบุคลากรภายใน 
และทุกภาคส่วนภายนอก อนัจะทำาให้เกิดความเชือ่มัน่แก่ทุกภาคส่วน
ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
และจรรยาบรรณทุก 2 ปี และกฎบัตรทุกปี หรือตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้นโยบายหรือจรรยาบรรณดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทอยู่เสมอ

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั
 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ 
วางแนวทางการบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบ 
ด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำานึงถึงความซื่อสัตย์ 
(Integrity) ความยุตธิรรม (Fairness) ความโปร่งใส (Transparency)  
ความรบัผดิชอบ (Responsibility) ภาระรบัผดิชอบ (Accountability) และ 
ระมดัระวังรกัษาผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนของบรษิทั 
โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามกฎบัตร
คณะกรรมการบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อยในหวัข้อโครงสร้าง
การก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับ
ดแูลกิจการและแนวทางการกำากับดแูลกิจการท่ีดขีองตลาดหลักทรัพย์
เพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ เพ่ือเป็น 
การป้องกันรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือรายการระหว่างกัน ให้การพิจารณาเข้าทำารายการดังกล่าวน้ัน 
เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน 
จึงกำาหนดให้มีกระบวนการทำางานโดยกรรมการและผู้บริหารต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังคำานึงถึง 
ผลประโยชน์ของบรษิทัเสมอืนการทำารายการกับบคุคลภายนอก และ
มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำาให้มั่นใจได้ว่าการทำารายการ
เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถูกต้องตามข้อกำาหนด กฎระเบยีบของสำานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงแนวปฏิบตัด้ิานการเข้าทำารายการ
ระหว่างกัน ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหัวข้อดังนี้
-  การพิจารณาเหตุผลในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
-  การพิจารณาประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
-  ขั้นตอนการดำาเนินการ 
นอกเหนือจากแนวปฏิบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท และ  
ฝ่ายบริหารยังพิจารณาป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
โดยการพิจารณาเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทจะคำานึงถึง 
เรื่องสำาคัญต่าง ๆ ดังนี้
-  หลีกเล่ียงการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกรรมการท่ีอาจ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณี 
ที่จำาเป็นต้องทำารายการให้มีการนำาเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์และสำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด 
อย่างครบถ้วน

-  พิจารณาเงื่อนไขการค้าท่ีมีราคาและเงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและ 
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เช่นเดียวกันกับท่ีวิญญูชน 
จะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน (Arm’s 
Length Basis)

-   กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ 
หรอืรายการเก่ียวโยงในกิจการทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของ 
กรรมการหรือผู้บริหารรายนั้น ๆ ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัท

-  กรรมการผู ้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องงดออกเสียงและ 
ไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

-  ผูบ้รหิารและพนกังานต้องปฏบิตัติามข้อบงัคับของบรษิทั จรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
ของบรษิทั ซึง่ถือเป็นเรือ่งสำาคญัท่ีต้องยึดถือปฏบิตัโิดยเคร่งครดั  
เพ่ือให้บรษิทัเป็นท่ีเชือ่ถือและไว้วางใจของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย 

และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของ
พนักงานทั่วทั้งกลุ่มบริษัท

2) ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัมข้ีอพึงปฏบิตัท่ีิดงีาม 
และประพฤติตนอยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ 
อย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม อีกทัง้เปน็การสง่เสริมระบบการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นสำาคัญ  
จงึกำาหนดให้มจีรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ 
และจรรยาบรรณผูบ้รหิารและพนกังานข้ึน เพ่ือเป็นมาตรฐานสำาหรับใช้ 
เป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินธุรกิจให้กับกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน 
และทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องได้รบัทราบและถอืเป็นแนวทางปฏิบติั บริษัท 
ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมคีวามเข้าใจหลกัการและนโยบายต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ โทษที่จะได้รับจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
หรอืกฎระเบยีบ รวมท้ังแนวทางปฏิบตัต่ิาง ๆ  ซึง่ก่อนเริม่งานพนักงานใหม่ 
ทุกคนจะได้รับการสื่อสารผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน อีกท้ังบริษัท 
ได้เปิดเผยจรรยาบรรณดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์และระบบ Intranet  
ของบริษัท สำาหรับสรุปรายละเอียดจรรยาบรรณต่าง ๆ อยู่ในหัวข้อ 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ - จรรยาบรรณธุรกิจ

โดยในปี 2564 บริษัทได้สื่อสารจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
ถึงพนักงานในทุกระดับเพ่ือสร้างการตระหนักรู้พร้อมให้พนักงาน 
รับทราบถึงจรรยาบรรณดังกล่าวเพ่ือยึดถือและน้อมรับไปปฏิบัต ิ
อย่างเคร่งครัด

3)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าที่ต้องสร้างกลไก
ท่ีแน่ใจได้ว่าการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตาม 
หลกัการกำากับดแูลกิจการทีด่ ีและต้องตระหนักว่าการทจุรติคอร์รปัชนั  
แม้เพียงระดับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่งผลกระทบเสียหาย 
ต่อการดำาเนนิงาน ความเชือ่มัน่ และภาพรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ดังน้ัน บริษัทและบริษัทย่อยจึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการกำากับ
ดแูลกิจการทีด่แีละการดำาเนนิธุรกิจทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม เพ่ือผลตอบแทน 
ท่ีดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำานึงถึงประโยชน์แก่ผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำาหนดมาตรการ
ดำาเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

3.1)  การกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร

  คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความสำาคัญกบัการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชัน และสนับสนุน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
ของบรษิทัและบรษิทัในเครอืมจีติสำานึกในการต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน จึงได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
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ผ่านทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการ
กำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”)  
รวมไปถึงแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำาเนินธุรกิจ กำาหนดให้
บุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
พร้อมท้ังสื่อสารและบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับพนักงานใน 
ทกุกิจกรรมและทกุหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกของบรษิทั 

  นอกจากนี ้บรษิทัได้ดำาเนนิการท่ีแสดงออกถึงความมุง่มัน่ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้ โดยจัดให้
มีการอบรมแก่พนักงานใหม่ของบริษัท เพ่ือให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจอย่างแท้จรงิเกีย่วกับการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 
ด้วยมุ่งหวังให้บุคลากรของบริษัทสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการ
ช่วยสอดส่อง ป้องกัน และตรวจสอบการทุจริตในองค์กร

  ในการนี้ บริษัทได้เผยแพร่ CG Policy ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
รายละเอยีดอยูใ่นหวัข้อการก�ากับดแูลกิจการ - นโยบายการก�ากับ 
ดแูลกิจการ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำากับดแูลกิจการ
ที่เป็นสากล และใช้เป็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล 

3.2)  การใช้ข้อมลูภายใน การคำานงึถึงสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยี ตลอดจน 
หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือ

  บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้ข้อมูลภายในตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำาหนดนโยบายการเข้าถึง 
การใช้ และการเปิดเผยข้อมลูภายในของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
ผู้สอบบัญชีและบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตร 
ทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าวด้วย และเพ่ือกำากับดแูล 
ด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจึงได้กำาหนดให้กรรมการและ 
ผู ้บริหารท่ีเข้าข่ายตามนิยามของหลักเกณฑ์ของสำานักงาน 
ก.ล.ต. มหีน้าทีต้่องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัเป็น
ครั้งแรกเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ให้บริษัททราบ เมื่อมีการซ้ือ ขาย โอน  
หรือรับโอน ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มี
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภายใน 
ดังกล่าวโดยกำาหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้ง 
เปิดเผยข้อมูลจำานวนหุ้นท่ีกรรมการและผู้บริหารถือครองไว ้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีด้วย 

  
3.3)  การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน  
  บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให ้

มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุในทกุกิจกรรมของบรษิทั 

รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ 
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำานักงาน ก.ล.ต. 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
Commission (“COSO”) ท้ังนี ้บรษิทัมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือดำาเนนิการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดบัหน่วยงาน 
ของท้ังบริษัทและบริษัทในเครือ เพ่ือทบทวนและตรวจสอบ
กระบวนการทำางานและกำาหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบ
ข้อพิรุธที่สุ่มเส่ียงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันในบริษัท
และบริษัทในเครือ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพ่ือให้สามารถแน่ใจได้ว่า
ทุกขั้นตอนการดำาเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน

 
  นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัต ิ

ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีส่ำานกังาน ก.ล.ต. กำาหนด ซึง่ประกอบด้วย
กรรมการอสิระจำานวน 3 คน ท่ีมขีอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานรายงาน
ทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน พิจารณารายการ 
ทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนรายการได้มาจำาหน่ายไปให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม
มาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำาทุจริตคอร์รัปชันตามลำาดับ 
ขั้นตอน 

  ท้ังนี ้บรษิทัได้กำาหนดแนวปฏิบตัเิก่ียวกับการกำากับดแูลและควบคมุ
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สรุปได้ดังนี้

  1.  บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ท่ีบรษิทัจดัตัง้ขึน้ เพ่ือสอบทานให้มรีะบบการควบคมุภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิดการทจุรติหรอืคอร์รปัชนัในบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 2.   จัดให ้มีช ่องทางการแจ ้ง เบาะแสหรือข ้อร ้องเรียน  
(Whistleblower) และรายงานต่อผู ้บริหารและคณะ
กรรมการบริษัท หรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสยั  
เพ่ือให้สามารถแน่ใจได้ว ่าทุกขั้นตอนการดำาเนินงาน 
ของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร ่งใสตรวจสอบได้  
และสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน

 3.  จดัให้มกีารไต่สวนเพ่ือหาข้อสรปุอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วม กรณีพบว่ามีการกระทำา 

100 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำาหนด
มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

 4.  ผู ้ได ้ รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทา 
ความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 5.  บริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  
ภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 
โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
แต่อย่างใด 

 6.  เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุง่มัน่ของบรษิทัต่อประเด็น
การทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2564 บริษัทยังได้นำานโยบาย
แนวทางการงดรับและให้ของขวัญของบริษัทและบริษัท 
ในเครือมาใช้อย่างต่อเน่ือง และแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มของบริษัทให้ได้รับทราบ
อย่างท่ัวถึง รวมไปถึงผ่านทาง
เว็บไซต์และช่องทางส่ือสังคม
ออนไลน์ของบริษัทอีกด้วย เพ่ือ
ตอกยำา้เจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการ
บริหารจัดการภายในองค์กรด้วย
แนวคิดความอดทนต่อการทุจริต
เท่ากับศูนย์ในทุกกรณี  

3.5)  การกำาหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร
  บรษิทัสือ่สารให้บคุลากรจากทกุหน่วยงานนำานโยบายการกำากับ

ดแูลไปใช้กับการตดิต่อประสานงานกับคู่ค้าและบคุคลภายนอก 
เพ่ือปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันให้คู ่ค ้า 
หรือบุคคลภายนอกท่ีติดต่อกับบริษัทและบริษัทในเครือ 
ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับ 
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำาหนดมาตรการ
ลงโทษทางวินัยกับพนกังานท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องกับการกระทำาทจุรติ
คอร์รัปชันอย่างเข้มงวดและยกเลิกการทำาธุรกรรมกับคู่ค้าหรือ
บุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

3.6) กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
  บริษัทจัดตั้งคณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งในบริษัท

และบริษัทย่อย เพ่ือทำาหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อย 
มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในแนวทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย ในการน้ี  
คณะทำางานด้านการบรหิารความเส่ียงจะมกีารประเมนิความเส่ียง 
ด้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการดำาเนินงานของแต่ละโรงไฟฟ้า 
และการดำาเนินงานในส่วนของ Shared Service Center เป็น
รายไตรมาส และจะมีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการ
บรหิารจดัการเพ่ือลดความเสีย่งดังกล่าวในรายงานการดำาเนินการ 

ความผิดจริงจะนำาเสนอผลการตรวจสอบต่อต้นสังกัด  
สายงานทรพัยากรบคุคล และกรรมการผูจ้ดัการ และดำาเนินการ 
ตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากร ได้แก่ การตักเตือนเป็น 
ลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำาเนินการ 
ทางกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

3.4)  การกำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

  บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนท่ีน่าเชื่อถือและเป็นอิสระจาก
บุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
การกระทำาผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการกระทำา
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความ
บกพร่องของระบบควบคุมภายในท้ังจากพนักงานและบุคคล
ภายนอกอื่น ๆ 

  ในปัจจุบันบริษัทได้กำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่าน  
3 ช่องทาง ดังนี้

 1.  ผ่านเว็บไซต์ของบรษิทัโดยตรงทีห่น่วยงานนักลงทนุสมัพันธ์ 
www.ckpower.co.th/th/ir

 2.  ผ่านทาง E-mail ถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรงท่ี directors@ckpower.co.th เลขานุการ
บริษัทท่ี compliance@ckpower.co.th หรือหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th

 3.  แจ้งทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึง ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) เลขที่ 587 
อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดแนวทางการคุ้มครองสำาหรับผู้แจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนในแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสยี เพ่ือเป็นมาตรการคุ้มครองในการเกบ็ข้อมลูข้อร้องเรียน 
เป็นความลับ และการจำากัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผย
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อ
สร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้

 1.  ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัว 
หรือไม่ประสงค์ออกนามหากการเปิดเผยน้ันจะทำาให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ

 2.  บริษัทถือว่าข้อมูลเป็นความลับจะเปิดเผยเฉพาะกรณี 
ที่จำาเป็นแก่ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเสยีหายโดยคำานึงถึงความปลอดภัยและความ
เสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง

 3.  กรณีทีผู่แ้จ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนเหน็ว่าตนอาจได้รบัความ
ไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้ง
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ด้านการกำากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นการรายงานตามรอบระยะเวลารายปี 
หรือตามความเหมาะสม 

4) ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในท้ังระดับบริหาร 
และระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ี  
อำานาจดำาเนินการอย ่างชัดเจนเป ็นลายลักษณ์อักษรและมี 
สำานกัตรวจสอบภายใน เพ่ือทำาหน้าทีส่อบทานให้มกีารปฏบัิตติามระบบ
ควบคมุภายใน รวมทัง้มกีารควบคุมดูแลการใช้ทรพัย์สนิให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัต ิ
การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแล
ทรพัย์สนิออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบ 
การเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
สายงานท่ีรบัผดิชอบ นอกจากนี ้บรษิทัและบรษิทัย่อยยังวางแผนในการ 
ใช้ผูต้รวจสอบบญัชรีายเดยีวกนั เพ่ือความสะดวกในการควบคมุและ
จดัการด้านบญัชแีละการเงนิ และกำาหนดให้มกีารหมนุเวียนผูส้อบบญัช ี
ตามหลกัเกณฑ์ของสำานกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง บรษิทัม ี
การกำาหนดเป้าหมายการดำาเนนิธุรกิจทีช่ดัเจนและสามารถวัดผลการ
ดำาเนนิงานได้ โดยฝ่ายบรหิารจะมกีารเปรยีบเทียบผลการดำาเนนิงานจรงิ 
กับเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเส่ียง 
ทั้งที่มาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการดำาเนินงาน วิเคราะห ์
ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำาหนดมาตรการในการติดตาม
เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการ
ลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตาม 
ความเสีย่งนัน้ ๆ   อย่างต่อเนือ่งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทั

5) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเสีย่งเพ่ือทำาหน้าทีพิ่จารณาอนุมติัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั
และรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตาม
และรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย  
โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเสี่ยงที่สำาคัญและ 
ความคืบหน้าการดำาเนินการแก้ไขต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นรายไตรมาส

6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวทาง
นโยบายการบริหารงานบคุคล โดยมอีตัราท่ีเหมาะสมกับความรบัผดิชอบ 
และสามารถจงูใจให้กรรมการและผูบ้รหิารนำาพาองค์กรให้ดำาเนินงาน
ตามเป้าหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการคำานึงถึง  
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
อกีท้ังยงัสามารถเทยีบเคยีงได้กับบรษิทัทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกัน
และมีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งจะพิจารณาอ้างองิจากผลประกอบการ 

ของบรษิทัในปีท่ีผ่านมา รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร
อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญ 
เก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน 
และอื่น ๆ - ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ 
ฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวข้องในระบบการกำากับดแูลกิจการ
ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยรายละเอียดการฝึกอบรมอยู ่ใน 
หัวข้อรายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ - 
การพัฒนากรรมการ และหวัข้อการขับเคลือ่นธุรกิจเพ่ือความย่ังยนื -  
การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม - ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

8) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  
โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าท่ีสอบทาน
รายงานทางการเงนิ และดแูลให้มกีารจดัทำารายงานทางการเงนิอย่างมี 
คณุภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรับโดยท่ัวไป 
มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ 
โดยฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้สอบบัญชีประชุมร่วมกัน และนำาเสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึง 
คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และ
สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี 
โดยรับรองว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารสนเทศที่สำาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน 
และดำาเนนิการบนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จรงิอย่างครบถ้วนและสมำา่เสมอ

9) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์สำาหรับ 
การดำาเนนิการสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ
โครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการและข้อมลูส�าคญัเก่ียวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังานและอืน่ ๆ - การสรรหาและ 
แต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร
  
10) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะ
กรรมการกับผู ้บริหารอย ่างชัดเจน และมีการถ ่วงดุลอำานาจ 
การดำาเนินงาน เพ่ือให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็น 
อย่างเป็นอิสระในที่ประชุม รายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้าง 
การก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - ขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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11) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ท้ังแบบรายบุคคลและแบบรายคณะ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
บริษัทจดทะเบียน โดยรายละเอียดอยู่ในหัวข้อรายงานผลการ 
ด�าเนนิงานส�าคญัด้านการก�ากับดแูลกิจการ - สรปุผลการปฏิบตัหิน้าท่ี
ของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา - การประเมินตนเองของคณะ
กรรมการ

1.2  นโยบายและแนวปฏบิตัท่ีิเก่ียวกับผูถื้อหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยี
บรษิทัคำานึงถึงบทบาทและความสำาคญัของการมส่ีวนร่วมของผูถ้อืหุน้ 
และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วน จงึได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้กับกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานสำาหรับ 
การดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี 
รายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญและความเท่าเทียมกันในสิทธิพื้นฐาน
ต่าง ๆ  ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน 
โดยกำาหนดให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำาไร 
ของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีสิทธิร่วม
ตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล  
การกำาหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคับและหนังสอืบรคิณห์สนธิ การลดทุน 
หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
 
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำาเนินการ
ในเรือ่งต่าง ๆ  ท่ีเป็นการส่งเสรมิและอำานวยความสะดวกในการใช้สทิธิ
ของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลักตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 
ได้เสีย ดังนี้
1.  การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบรษิทั
 -   บริษัทได้แจ้งกำาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระ

การประชมุดงักล่าวรวมถงึวันกำาหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ทีม่สีทิธิ
เข้าร่วมประชมุ และรบัเงนิปันผล (ถ้าม)ี ล่วงหน้าผ่านระบบ
ข่าวตลาดหลกัทรพัย์และเวบ็ไซต์ของบรษิทัทนัทภีายหลงัจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มีมติ

 -  บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  
หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมจะม ี
รายละเอยีดระเบยีบวาระการประชมุทีช่ดัเจน เอกสารประกอบ 
ระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์
กำาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพ่ืออำานวย 

ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ 
เข้าประชมุแทนได้ รวมทัง้แผนท่ีแสดงสถานท่ีการจดัประชมุ 
รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย ์
และเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดทำารายงานการ
ประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่างถูกต้องและสมบรูณ์ ซึง่รวมถึง
ข้อซกัถามสอบถามทีเ่ป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน 
นับจากวันประชุมแล้วเสร็จและนำาส่งรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในเวลา 
ทีก่ำาหนด พร้อมเผยแพร่ร่างรายงานการประชมุดงักล่าวบน
เว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างสะดวก ท่ัวถึง และโปร่งใส อีกท้ังได้บันทึก
บรรยากาศการประชุมผู ้ ถือหุ ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท  
เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นท่ีมิได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล 
และบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน 

 -  บรษิทัแจ้งรายละเอยีดเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องนำามาแสดง
ในวันประชุมในหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรักษา
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 -   บรษิทัมนีโยบายให้คณะกรรมการและผู้บรหิารเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธาน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือ 
ร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมและ
เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ 
ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ 
ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญกับทุกข้อเสนอแนะและน้อมรับ 
เพื่อประกอบการพิจารณาดำาเนินการตามสมควรต่อไป

 -  บรษิัทจัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปเีปน็ 2 ภาษา 
คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือความสะดวกในการ 
เข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างท่ัวถึง โดยได้นำาส่ง 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีให้กับสำานักงาน ก.ล.ต. 
ล่วงหน้าก่อนครบกำาหนดในวันที ่31 มนีาคมของแต่ละปี และ 
นำาส่งในรปูแบบ QR Code พร้อมเอกสารเชญิประชมุสามญั 
ประจำาปีผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท  
เพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล 
การดำาเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

2.  การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทกำาหนดสถานท่ีจัดประชุมท่ีสำานักงานใหญ่ของบริษัท 

ซึง่ตัง้อยูใ่นบริเวณทีม่กีารคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทาง 
มาร่วมประชมุได้จากหลากหลายเส้นทาง และจดัให้มกีารรบัรอง
ผู้ถือหุ้น ณ สถานท่ีประชุม อีกทั้งได้นำาระบบการลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถประมวลผลทันทีที่จบวาระการประชุม  
ซึ่งทำาให้เกิดความสะดวกและสามารถตรวจสอบผลคะแนนได ้
อย่างแม่นยำาและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย 
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เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนและตัวแทน 
ผู้ถือหุ้น เพ่ือเป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอด
ระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนที่จะต้อง 
ได้รับเพ่ือให้วาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติ รวมถึงคะแนนจริง 
ที่วาระนั้น ๆ  ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนน
ในระหว่างการประชุม เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
การนับคะแนนและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้นเข้าร่วมการประชุม 
อย่างสมำ่าเสมอ อีกท้ังเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัย 
ต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 
ได้รับความสะดวกและมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง

  และในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยบริษัทมีการดำาเนินการ
เพ่ิมเติมเพ่ือลดความเส่ียงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 เช่น  
การพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณจัดงานและห้องประชุมก่อนวันประชุม 
จัดให้มีระบบคัดกรองผู ้ที่มีอุณหภูมิร ่างกายเกิน 37.5 °C  
บริเวณทางเข้างาน จัดการลงทะเบียนบริเวณพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 
และจัดท่ีน่ังโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
ตามท่ีกฎหมายกำาหนด เป็นต้น เพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมการประชุม

3.   การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
  บรษิทัแจ้งให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชมุและบคุคลเพ่ือรบัการ

คัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
และบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อน 
สิ้นปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

  นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผลการ
ดำาเนนิงานหรอืขอรบัเอกสารต่าง ๆ โดยตรงกับบรษิทัได้ตลอดท้ังปี 
ผ่านอีเมลของบริษัทที่ ir@ckpower.co.th ด้วย 

2)  การปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equal Treatment 
for Shareholders)

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง 
เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านการดำาเนินการในรูปแบบ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระ 

การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลอืกต้ังให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้า 
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการดำาเนินการประชุมจะ 
เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

ซึง่จะมกีารแจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบอย่างชดัเจนในหนงัสอืเชญิประชมุ 
ผู ้ถือหุ ้นท่ีได้นำาส่งให้กับผู ้ถือหุ ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
และเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต ์
ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกท้ังบริษัทจัดให้ 
การประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำาดับวาระการประชุมตามท่ี 
ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียด 
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการ
พิจารณาอย่างชัดเจน รวมท้ังจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่มี 
การแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามสำาคญั 
ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2.   การเปิดโอกาสให้มส่ีวนร่วมในการประชมุผูถื้อหุน้และการบรหิารงาน
  รายละเอยีดอยู่ในหัวข้อนโยบายก�ากับดแูลกิจการ - นโยบายและ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ ้นและผู้มีส่วนได้เสีย - สิทธิของ 
ผูถื้อหุ้น - การมส่ีวนร่วมในการประชมุผูถื้อหุ้นและการมส่ีวนร่วม
ในการบริหาร

3.   การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  เพ่ือเป็นการคุม้ครองสทิธิของผูถื้อหุน้ บรษิทัจงึได้กำาหนดมาตรการ 

ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)  
โดยกำากับดูแลผ่านนโยบายการเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณ 
ผู้บริหารและพนักงาน 

  อีกท้ังยังกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมท้ังผู้เก่ียวข้อง 
ของกรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์บริษัทและจำานวนการถือครองล่าสุดต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทุกไตรมาสด้วย ซึ่งมีรายละเอียด 
อยู่ในหัวข้อนโยบายก�ากับดูแลกิจการ - ภาพรวมของนโยบาย
และแนวปฏิบตักิารก�ากบัดแูลกิจการ - นโยบายและแนวปฏบิตัิ 
ที่เก่ียวกับคณะกรรมการ และหัวข้อนโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
- ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ - 
จรรยาบรรณ 

4.  การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
  บริษัทตระหนักถึงการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงมีการกำาหนดการรายงานการ 
มีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร ในนโยบายการเปิดเผย
ข้อมูล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย  
ในแนวปฏิบัติด้านการเข้าทำารายการระหว่างกัน เพ่ือให้การ
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำารายการต่าง ๆ ของบริษัทและ 
บริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 
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รายละเอียดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหัวข้อนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการ - ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการ
ก�ากับดูแลกิจการ - นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสีย

5. การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  บรษิทัมกีารกำาหนดแนวปฏบิตัด้ิานการเข้าทำารายการระหว่างกัน 

โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบรษิทั ซึง่บรษิทัมแีนวทางการดำาเนนิการ 
เข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประเภทรายการโดยสรปุได้ดงันี้

 -  รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมี
เง่ือนไขการค้าท่ัวไปและค่าตอบแทนสามารถค�านวณได้
จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

   เนือ่งจากรายการประเภทธุรกิจปกตหิรอืสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ทีม่เีงือ่นไขการค้าทัว่ไปและค่าตอบแทนสามารถคำานวณได้
จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงไม่มีการจำากัดมูลค่าการ 
เข้าทำารายการ เพ่ือให้การทำารายการดังกล่าวทีแ่ม้มมีลูค่าสงู
ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทโดยถูกต้องซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำานาจ
พิจารณาอนุมัติเข้าทำารายการประเภทธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ เพ่ือเป็นไป
ตามหนังสือสำานักงาน ก.ล.ต. ท่ี กลต.จ.(ว) 38/2551  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง คำาแนะนำาในการปฏิบัติ
ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

   ท้ังนี้ต้องรายงานการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป

 -  รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่น ๆ 
   บริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณา 

กลั่นกรองเพ่ือเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่าวเข้าสู่ 
ท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 
ความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดท่ีบริษัทจะได้รับ 
จากการเข้าทำารายการดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือนำาเสนอ 
ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยพิจารณา 
ตามหลัก เกณฑ ์ เ รื่ อ งขนาดรายการตามประกาศ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน
ในรายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
ในการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ท้ังน้ี กรรมการที่เป็น 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว 

จะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ
บรษิทัในวาระทีม่กีารพิจารณาดงักล่าว โดยบรษิทัจะเปิดเผย 
สารสนเทศการเข้าทำารายการตามหลักเกณฑ์ประกาศ 
ท้ังสองฉบับดังกล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปีของบริษัท

  
3) การคำานึงถึงบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  
ท้ังภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ 
บรษิทัย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหน้ีสถาบนัการเงนิ 
ผู้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติ 
อย่างเป็นธรรมต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถาม
หรือแจ้งร้องเรียนต่อกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทาง
อีเมลของท้ังสองช่องทางท่ีบริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี โดยบริษัทมีการดูแลสิทธิ 
ของผู้มีส่วนได้เสียตามท่ีเปิดเผยในนโยบายการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสียบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้
1.  การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้ถือหุ้น
  บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ีมีหน้าที่

ในการสร้างผลกำาไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดแีละต่อเนือ่ง 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับหน้าท่ี 
ในฐานะหน่วยหน่ึงของสังคมที่จะต้องดำาเนินธุรกิจด้วยสำานึก 
รบัผดิชอบ เพ่ือเป็นองค์กรทีม่กีารเติบโตทีย่ั่งยนื บรษิทัจงึกำาหนด
แนวทางการดูแลสิทธิของผู ้ถือหุ ้น โดยมีรายละเอียดอยู่ใน 
หวัข้อนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ - ภาพรวมของนโยบายและ
แนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ - นโยบายและแนวปฏิบัติ 
เก่ียวกับผู้ถือหุ ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำากับดูแลให้ม ี
การปฏบิตัติามนโยบายเก่ียวกับผูถื้อหุน้ เช่น นโยบายการมส่ีวนร่วม
ของผูมี้ส่วนได้เสยี นโยบายการเปิดเผยข้อมูล นโยบายการจ่าย
เงนิปันผล เป็นต้น เพ่ือปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น และ 
การไม่กระทำาการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ 
ผูถ้อืหุน้ 

 พนักงาน 
  บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่ง

เป็นกลจกัรสำาคญัหน่ึงในการขับเคลือ่นองค์กรให้สามารถพัฒนา
และดำาเนนิธุรกิจให้เตบิโตต่อไปอย่างย่ังยืนได้ในอนาคต โดยกำากับ
ให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารงานบคุคล และจรรยาบรรณ 
ผู ้บริหารและพนักงานตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท 
และระบบ Intranet และบริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ของพนักงาน 
อย่างต่อเน่ืองควบคูไ่ปกับการดแูลด้านชวีอนามยัและความปลอดภัย 
ในการทำางานของพนกังาน ณ สถานท่ีปฏบิติังานท้ังในสำานักงานใหญ่ 
และบริเวณโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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     (1) การสรรหาและการว่าจ้าง
   บริษัทใช้ระบบสรรหาบุคลากรที่เป็นมาตรฐานหลากหลาย

ช่องทางเพ่ือสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละ
ตำาแหน่งให ้มากท่ีสุด พร ้อมการปลูกฝ ังค ่านิยมท่ีดี 
ขององค์กรผ่านการสือ่สารทีช่ดัเจนอย่างท่ัวถึงและต่อเนือ่ง
ในช่องทางต่าง ๆ  

  (2)  โครงสร้างและการประเมินผล
   แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลที่เป็น

มาตรฐาน แต่เน่ืองด้วยธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเปิดการ 
เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์แล้ว ส่งผลให้บรษิทัมกีารขยายขอบเขต
การดำาเนินงานอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือให้บริษัทมี
โครงสร้างและการประเมนิผลทีเ่ป็นมาตรฐานและสามารถ
กำาหนดโครงสร้างด้านบคุลากรและตำาแหน่งงานของบรษิทั
และในแต่ละบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการ 
แต่งตัง้ โยกย้าย ให้บำาเหนจ็รางวัลมคีวามโปร่งใสเหมาะสม
แก่พนักงานตามศักยภาพการทำางานและพิจารณาจาก 
ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน รวมท้ัง
บรษิทัได้นำาระบบประเมนิผลการปฏิบตังิานในรูปแบบดชันี
ชี้วัดผลสำาเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”)  
มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลพนักงาน
แต่ละคน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการวัดผลที่มีความ
ชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงาน
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจ 
ถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

  (3)  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
   บริษัทกำาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล เพ่ือเป็น

แนวทางการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่าง
เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงานควบคู่กับผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท ประเมินตามความรู้ความสามารถ
และผลงานในปีที่ผ ่านมาของพนักงานแต่ละคนโดย
พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงาน 
ในธุรกิจผลติไฟฟ้าท่ีมขีนาดใกล้เคียงกัน ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
และอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดสวัสดิการ 
ช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ เช่น กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
สิทธิในการรักษาพยาบาล ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 
และตรวจสุขภาพประจำาปีในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน 
ชุดเครื่องแบบสำาหรับพนักงาน เป็นต้น

  (4)  การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู ้ที่ เ ก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม

   บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากร โดย
จัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ท้ังหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิควิชาชีพ 
ของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีช่วยส่งเสริม
ประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี บรษิทัยังเปิดโอกาส

ให้พนักงานนำาเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและมีประโยชน ์
เพ่ือรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม 
ตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจำาปีของพนักงาน 
รวมถึงบริษัทยังให้ความสำาคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสรมิให้พนกังานทุกคนมส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมของบรษิทัร่วมกันเอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลอืซึง่กันและกัน 
และมีความเคารพผู ้อาวุโส และสิทธิของซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนปลกูฝังแนวคดิและค่านยิมของระบบงานคณุภาพ 
ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและนำ้าหนึ่งใจเดียวกันของ
พนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ที่นโยบายการบริหารงานบุคคลกำาหนดไว้

   ทั้งน้ี รายละเอียดการอบรมพัฒนาความรู้พนักงานอยู่ใน
หัวข้อการขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน - การจัดการ 
ความย่ังยนืในมติสิงัคม - ผลการด�าเนนิงานด้านสงัคม

 (5)  สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการ
ทำางาน

   บริษัทคำานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการ
ทำางานของพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือท้ังท่ีปฏิบัติ
หน้าที่ในสำานักงานและโรงไฟฟ้าต่าง ๆ โดยบริษัทได้มีการ
กำาหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือ 
เป็นแนวทางการดำาเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ 
ตรวจสอบด้านความปลอดภยัในการทำางาน ตลอดจนปรบัปรงุ
สภาพการทำางานและสิ่งแวดล้อมในการทำางานอย่าง
สมำ่าเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย นอกจากน้ี 
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงานของ 
ทัง้บรษิัทและบรษิัทย่อย สำาหรบัพนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่น
สำานกังานและพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้าทกุปี อกีทัง้กำาหนดให้พนักงานใหม่ 
ต้องตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 
พนกังานจะมสีขุภาพพลานามยัทีส่มบรูณ์และพร้อมปฏบิตัิ
งานในหน้าท่ีที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี และบริษัท 
ยังส่งเสรมิให้พนกังานตระหนกัถึงการดแูลสขุภาพร่างกายท่ี 
ถูกต้อง นอกจากนี ้บรษิทัยึดมัน่ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 
อย่างเคร่งครดัและเคารพในความเป็นส่วนตวัของพนักงาน 
ไม่นำาข้อมลูส่วนตวั เช่น เงนิเดอืน ประวัตกิารรกัษาพยาบาล 
ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ 
ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อบุคคล
ภายนอกทีเ่กีย่วข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย ซึง่จะทำาให้
พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับบริษัทจะไม่ถูก 
เปิดเผยโดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น
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   ท้ังน้ี รายละเอียดเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัย 
ในการทำางานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในหัวข้อการขับเคลื่อน
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน - การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
- ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

  (6)  การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์
   บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศ 
และเปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Policy : “CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานและการ
ประพฤติตนของพนักงาน รวมถึงคู ่มือการปฏิบัติงาน 
(“Operate Manual”) ของทุกหน่วยงานท่ีได้มีการจัดทำา 
เป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในระบบ Intranet  
ของบรษิทัเพ่ือให้พนักงานรบัทราบและนำาไปปฏิบตั ิพร้อมมี 
การกำาชับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับ
ละเว้นการกระทำาท่ีสุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายท่ีจะผิดกฎหมาย  
ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนา
หรอืไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสรมิให้ใช้แนวทางการดำาเนนิงาน 
และปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริต ไม่เก่ียวข้องต่อการทุจริต 
ในหน้าท่ี นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดแนวทางการลงโทษ
กรณีท่ีสอบสวนพบว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืการกระทำาผดิ เริม่จาก 
การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  
พักงาน และเชิญออกจากงาน โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชย
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเป็นธรรม

 เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้
  บรษิทัให้ความสำาคญัต่อความน่าเชือ่ถือด้านการเงนิและปฏิบตัิ

ตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการ
บริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความ
ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินท่ีได้แจ้งไว้ 
ต่อเจ้าหน้ี/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ผ่านการกำาหนดนโยบายการมี
ส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
ตลอดจนการเปิดเผยรายงานการดำาเนินการทางการเงินใน 
รปูแบบต่าง ๆ อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจาก 
เจ้าหน้ี/สถาบนัการเงนิผูใ้ห้กู้ โดยท่ีผ่านมาบรษิทัและบริษทัย่อย
ชำาระหน้ีตรงตามกำาหนดเวลาและไม่มีการชำาระหน้ีล่าช้า 
หรือผิดนัดชำาระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผัน 
การชำาระหน้ีแต่อย่างใดซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับ
สถาบนัการเงนิผูใ้ห้กู้ท่ีให้การสนับสนนุโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  ของบรษิทั
ถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท 
ในเครือ

 คู่แข่งทางการค้า
  บรษิทัปฏิบตัติามกรอบกตกิาการแข่งขันท่ีเสมอภาคและโปร่งใส 

โดยดำาเนินธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้องตามกฎหมายและ 
ภายใต้จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า และ
นโยบายการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสีย รวมถึงรกัษาบรรทัดฐาน
ของข้อพึงปฏิบตัใินการแข่งขนัและหลกีเลีย่งวิธีการไม่สจุรติใด ๆ 
เพ่ือทำาลายคู่แข่งขันทางการค้า โดยมีแนวทางครอบคลุม 
การปฏิบตัด้ิานแรงงานและสทิธิมนุษยชน (Human Rights and 
Labor) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and 
Occupational Health) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน (Environment) และความรับผิดชอบต่อชุมชน 
และสงัคม (Social Responsibility) โดยได้เปิดเผยจรรยาบรรณ 
และนโยบายบนเว็บไซต์ของบรษิทัและระบบ Intranet

 ลูกค้า และคู่ค้า
  เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) ทีป่ระกอบธุรกิจผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลงันำา้ 
พลังแสงอาทิตย์และระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังน้ันลูกค้าโดยตรง
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัผู้รับซือ้ไฟฟ้าและผู้ประกอบการ 
ภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นภาคประชาชนจึงเป็นลูกค้า 
โดยอ้อมของบรษิทั บรษิทัจงึเลง็เหน็ถึงประโยชน์สงูสดุทีเ่กิดจาก
ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ นอกจาก
จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเนื่อง 
ไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์
ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดำาเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึง
กำาหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการ 
ทีบ่รษิทัเข้าไปลงทุน และมกีระบวนการตรวจสอบ รวมถึงตดิตาม
ผลการดำาเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 
เพ่ือควบคุมให้มีผลการดำาเนินงานท่ีดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับ
คู่ค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สมำ่าเสมอ และเป็นไปตามสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า รวมท้ังประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อไฟฟ้า 
โดยได้รับผลการประเมินในระดับดี และดีเย่ียมต่อเนื่อง โดย  
ณ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ISO อีกท้ังตระหนักถึงความสำาคัญของนโยบายปรับสมดุล 
ด้านพลังงานของภาครัฐท่ีจะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิง 
สิ้นเปลืองและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากข้ึน 
ซึง่จะส่งผลต่อเนือ่งถึงความมัน่คงด้านพลังงานของชมุชน สงัคม 
และประเทศให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป 

  นอกจากการให้ความสำาคญักับลูกค้าแล้ว บรษิทัและบรษิทัย่อย
ยังให้ความสำาคัญกับคู่ค้าโดยปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกจิ จรรยาบรรณคูค้่า และนโยบายจดัซือ้จดัจ้าง 
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 ทั้งนี้ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท มีสาระสำาคัญดังนี้
 1.  จดัซือ้จดัจ้างโดยคำานงึถึงคุณภาพ ราคา ปรมิาณ การให้บรกิาร 

และความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยให้ความสำาคัญ 
ทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนคำานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ 

 2.   จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
รวมทัง้ปฏิบติัตามระเบียบข้อกำาหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

 3.   จัดทำาขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและ 
ให้ความเสมอภาคกับทุกภาคส่วน

 4.   คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และคำานึงถึงการใช้แรงงาน 
ตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นลำาดับแรก

 5.   ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรหมุนเวียนและ 
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับ 
การรับรองฉลากเขียว เป็นต้น

   ทัง้นี ้รายละเอยีดการสำารวจความพึงพอใจของลกูค้าอยู่ใน
หัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน - การจัดการ 
ผลกระทบต่อผู ้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  
(Value Chain) - การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ 
คณุค่าของธุรกิจ

 ชุมชนและสังคม
  บริษัทสำานึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาท 

ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรภาคธุรกจิไทยและเป็นหน่วยหนึง่ 
ของสังคมท่ีมีหน้าท่ีต้องดำาเนินธุรกิจด้วยสำานึกรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาองค์กรย่ังยืนควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาประเทศ บรษิทัจงึกำาหนดนโยบายการมส่ีวนร่วม
และพัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางการดำาเนินโครงการไฟฟ้า 
ที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับ
ประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทุ่มเทปฏิบติังานอย่างเต็มทีเ่พ่ือประสทิธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า 
ให้กับประเทศ ด้วยมุง่หวงัเป็นกลจกัรหนึง่ท่ีจะเป็นแรงขบัเคลือ่น
และพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป นอกจาก 
การคำานึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมได้รับผ่านการดำาเนินธุรกิจ 
ของบรษิทัแล้ว บรษิทัยังคำานึงถึงการสนับสนนุกิจกรรมทางสงัคม
และสิง่แวดล้อมต่าง ๆ   อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกจิกรรม
ของชมุชนบรเิวณใกล้เคยีงโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  ทีบ่รษิทัเข้าลงทุนและ
ในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของชุมชนและปลูกฝัง
สำานึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ 

  
  ทั้งน้ี รายละเอียดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมอยู่ในหัวข้อ 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน - การจัดการความยั่งยืนใน 
มิติสังคม - ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

2.   การดำาเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  บรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัในสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย

อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ 
ข้อร้องเรยีน (“Whistleblower”) ถึงการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
การกระทำาผิดกฎหมาย พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
ความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและ 
มีผู้ส่วนได้เสียอื่น รวมท้ังมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
โดยการกำาหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้

 2.1  การร้องเรียน : บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ 
ข้อร้องเรียนไปยังระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท  
3 ช่องทาง ดังนี้

  -  เลขานุการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th 
  -  กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการท่ี  

directors @ckpower.co.th 
      -  นักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th 
 2.2  การดำาเนินการ : ผู ้บริหารและคณะกรรมการแต่งต้ัง 

คณะทำางานเพื่อรวบรวมรายละเอียด พิจารณาตรวจสอบ
ข ้อเท็จจริง ท่ี เ กิดขึ้นและกำาหนดวิธีการที่ เหมาะสม 
ในการจัดการในแต่ละเรื่อง

 2.3  การรายงานผล : เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการเพือ่ทราบและรายงาน
ผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

  ทัง้น้ี บรษิทักำาหนดมาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน 
เพื่อเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ กระบวนการดำาเนินการ
เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ตามที่ปรากฏในจรรยาบรรณในการ 
ดำาเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
และช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดไว้บนเว็บไซต์  
www.ckpower.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ”  
หัวข้อย่อย “คำาประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต” 
และ “ช่องทางการร้องเรยีนและกระบวนการจดัการข้อร้องเรยีน” 
ซึ่งข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสบริษัทจะมีการจำากัดกลุ่ม 
ผูร้บัทราบข้อมลูและเปิดเผยเฉพาะผูท้ีเ่กีย่วข้องเท่าน้ัน เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคล 
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือ 
ไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัท 
อาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้ม
และสามารถคาดหมายได้ว ่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือ 
ไม่ปลอดภัยและผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรยีนจะได้รบัการบรรเทา 
ความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจาก 
บรษิทัหรอืบคุคลผูก่้อความเสยีหายภายใต้กลไกการบรหิารงาน
และหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

108 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

  บริษัทได้มีการดำาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต และ 
มีแนวทางที่สอดคล้องกับ CG Policy และอยู่ในระหว่างกำาหนด
แนวทางการกำาหนดมาตรการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพ่ิมเตมิ 
และบริษัทมีการกำาหนดแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับบุคลากร
ของบริษัท และบริษัทในเครือ ซึ่งมีรายละเอียดเปิดเผยบน
เว็บไซต์ของบริษัท 

  ทัง้นี ้รายละเอยีดการดำาเนนิการด้านการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 
อยู่ในหัวข้อนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ - นโยบายและแนวปฏิบตัิ 
ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน
  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบริษทัและบรษิทัย่อยทกุคน

จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยคำานึงสิทธิ 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตาม
รฐัธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบรษิทัและบรษิทัย่อยได้กำาหนด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายการบริหารงานบุคคล
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดจ้างแรงงานท้ังพนักงานประจำาและ
ลกูจ้างให้ปฏบิตัติามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และหลกัเกณฑ์ 
ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้สถานท่ีทำางาน 
มคีวามปลอดภัยและมสีขุอนามยัทีเ่หมาะสม และในขณะเดยีวกัน 
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานจะต้องปฏิบัตต่ิอผู้อ่ืนโดยเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วย 
เช ่นกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้เป ิดช่องทางการส่ือสาร  
เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการทำางาน เพ่ือให้
บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู ้สึกเป็นส่วนหน่ึง 
ขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย  
และก่อให้เกิดการตระหนักถึงพันธะหน้าที่ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึง 
ในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ ์
อันดีในการทำางานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิด 
ช่องทางการสื่อสารเพ่ือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัท 
กับบุคคลภายนอก เพ่ือรับทราบปัญหา ผลกระทบ หรือข้อควร
ปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการและกำากับ
ดแูลให้กับบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
  บริษัทกำาหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับ 

นโยบายการกำากับดแูลกิจการ ตลอดจนแนวปฏบิตัใินการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภัยทีส่ะท้อนถึงการเคารพสทิธิในทรพัย์สนิทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเคร่งครัด รวมท้ังกำาหนดในคู่มือ 
การปฏิบัติการ (Operation Manual) เพ่ือประสิทธิภาพ 

ในการสือ่สารและการยึดถือปฏิบติัของพนักงาน กล่าวคือ กำาหนด 
ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำาผลงานหรือข้อมูลอันมลีขิสทิธ์ิ 
มาใช้ประโยชน์ หรอืกระทำาการใด ๆ ในลกัษณะที่เป็นการสุ่มเสี่ยง
ต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเด็ดขาด 
โดยกำาหนดให้โปรแกรมทีต่ดิต้ังในเครือ่งคอมพิวเตอร์ของบรษิทั
เพ่ือปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยถูกต้องตาม
กฎหมายเท่านั้น

5. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
  ด้วยพันธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี มั่นคง พร้อมให้ความ

สำาคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการ
ต่าง ๆ  ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญ
ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการดำาเนนิธุรกิจทกุขัน้ตอน พร้อมมอบนโยบายด้านสิง่แวดล้อม 
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และนโยบายบริหารจัดการด้านความ
ย่ังยืนเพ่ือปลูกจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัท 
ทัง้ท่ีเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
รวมถึงหลกัเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครดั พร้อมฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดลุและการเติบโตของชมุชน
ควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังนำ้าและโรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

  ทัง้น้ี รายละเอยีดการรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและการใช้ทรพัยากร 
อยู่ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน - การจัดการ 
ความย่ังยืนในมติสิิง่แวดล้อม - ผลการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม

4) การเป ิดเผยข้อมูลและความโปร ่งใส (Disclosure and 
 Transparency)
 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงนิ ข้อมลูท่ีต้องเปิดเผย 
ตามรอบระยะเวลาและข้อมูลท่ัวไป ตลอดจนข้อมูลที่สำาคัญที่มี 
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ตลอดจนบคุคลทัว่ไปได้รบัทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั โดยกำาหนด
แนวทางการดำาเนนิการผ่านนโยบายการเปิดเผยข้อมลูมรีายละเอยีด
โดยสรุปได้ดังนี้
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1. ประเภทข้อมูล
     - ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 - ข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
 - ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามรอบระยะเวลา
 -  ข้อมูลตามเหตุการณ์ที่สำาคัญ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบ 

ต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัตามหลกัเกณฑ์ของสำานกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

   
2.  การจัดทำาและนำาส่งรายงานทางการเงิน
  บรษิทัมกีารกำาหนดเกณฑ์การจดัทำาและนำาส่งรายงานทางการเงนิ 

ดังนี้ 
 2.1  กำาหนดให้งบการเงินของบริษัทจัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้อง 
ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยเลอืกใช้นโยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอและใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 2.2  เกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีท่ีมีความรู้ความชำานาญ 
ในวิชาชีพ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และ 
มชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัในระดับสากล รวมถึงไม่มคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำาให้ขาดความ 
เป็นอิสระในการทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพ่ือ 
ทำาหน้าทีต่รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั โดยมกีารหมนุเวยีน 
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
หลกัเกณฑ์ของสำานกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างอสิระและเป็นไป
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 

 2.3  กำาหนดให้มีการทำาบทรายงานและการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายบริหาร (“Management Discussion and Analysis”)
เพ่ืออธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ 
ดำาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญทางการเงิน 
ในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ
เป็นรายไตรมาสทุกไตรมาสผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ 
พร้อมการนำาส่งงบการเงนิ และเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
เพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

  โดยท่ีผ่านมาบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี
ล่วงหน้าก่อนครบกำาหนดเวลาการเปิดเผย อีกท้ังบริษัทไม่เคย 
มีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารสอบทานระบบควบคมุภายใน
ให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และมีการควบคุมดูแลการดำาเนินงานให้สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ให้เกิดการทุจริต

หรือการดำาเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ และรายงาน
ทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 

3. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 3.1  การรายงานผ ่ านระบบข ่ าวของตลาดหลักทรัพย ์  

(www.set.or.th) ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท 

 3.2  การรายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ผ่านเอกสารการรายงาน
ตามหลกัเกณฑ์กฎหมาย ได้แก่ รายงานประจำาปี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำาปี และการรายงานหรือชี้แจงอื่น ๆ  
ตามที่ได้รับการร้องขอ (ถ้ามี) เป็นต้น 

 3.3  การพบปะนักวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์
หรอืทีไ่ด้รบัเชญิจากหน่วยงานอืน่ ๆ รวมถึงทีบ่รษิทัจดัขึน้เอง 
ทกุไตรมาส โดยในปี 2564 บรษิทัจดัให้มกิีจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
สรุปได้ดังนี้

  -  การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพ่ือชี้แจงผล 
การดำาเนินงาน (Analyst Meeting) จำานวน 4 ครั้ง

  -  การประชุมเพ่ือให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศท่ีมาพบผู้บริหาร  
รวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์ (Company Visit and 
Conference Call)  จำานวน 3 ครั้ง

  - เข้าร่วม Opportunity Day จำานวน 1 ครั้ง 
  -  การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุน

รายย่อยทัง้ในและต่างประเทศ  (Road Show) จำานวน 
9 ครั้ง

  -  การตอบข้อซกัถามเก่ียวกับการดำาเนนิงานและทิศทาง
การดำาเนินธุรกิจในอนาคตทางโทรศัพท์และอีเมล
เป็นต้น

 3.4  การสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ
  1)  เว็บไซต์ของบริษัท (www.ckpower.co.th) บริษัท 

ได้นำาเสนอข้อมูลสำาคัญท้ังภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

   -    ข้อมลูทัว่ไปของบรษิทั ได้แก่ ประวัตคิวามเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ ประเภท
โครงการไฟฟ้าทีบ่รษิทัเข้าลงทุน ผลการดำาเนินงาน 
โครงการและตามท่ีได้มกีารเสนอแก่นักวิเคราะห์ 
ห รื อ ส า ธ า ร ณ ช น  โ ค ร ง ส ร ้ า ง ก า ร จั ด ก า ร  
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
รวมถึงข้อมูลโครงการในอนาคตท่ีอยู่ระหว่าง 
การดำาเนินการ เป็นต้น

   -   ข้อมลูสำาคญัทางการเงนิ ได้แก่ รายงานทางการเงิน 
สรุปข ้อมูลการวิเคราะห ์ผลการดำาเนินการ 
ในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์  
ข ่าวหลักทรัพย ์  ข ้อมูลสำาหรับนักวิเคราะห ์
หลักทรัพย์ และผู ้สนใจท่ัวไปตามที่ได้มีการ 
นำาเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นต้น
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   -   การกำากับดูแลกิจการ ได้แก่ นโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 
One Report) เอกสารการประชุมและวิดีโอภาพ 
การประชุมผู้ถือหุ้น ช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้ง
เบาะแส เป็นต้น

   -  การพัฒนาสูค่วามย่ังยืน ได้แก่ กิจกรรมเพ่ือสงัคม 
การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย การบริหาร
จัดการห่วงโซ ่ อุปทาน การดำาเนินงานด้าน 
ความย่ังยืน การประเมนิประเดน็สำาคญั นวตักรรม  
การจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาวะอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย กลยุทธ์การจัดการพลังงาน
และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การบรหิาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น

  2) ข่าวสารของบริษัท (Press Releases)
    นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัท 

ได้นำาส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต ่าง ๆ   
ตามรอบระยะเวลาการประชุมผู ้ถือหุ ้น หรือตาม 
หลักเกณฑ์การนำาส ่งเอกสารให้กับผู ้ ถือหุ ้นของ
สำานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด
อยู่ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่ก่ียวกับผูถื้อหุน้
และผู้มีส่วนได้เสีย - สิทธิของผู้ถือหุ้น - การเข้าถึง
ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

    ท้ังน้ี บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูล
บริษัทเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูล
ของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันท่วงทีผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท คือ  
แผนกนักลงทนุสมัพันธ์ซึง่มหีน้าทีใ่นการตดิต่อสือ่สาร
กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
นักลงทุนและผู้ที่สนใจทั่วไป

4. บุคคลผู้มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัท
 - กรรมการผู้จัดการ
 - เลขานุการบริษัท
 - รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำากับดูแล

ธุรกิจ
  การกำาหนดบุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญของ 

บริษัทน้ัน เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
ในการเป ิดเผยสารสนเทศของสำานักงาน ก.ล.ต.  และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเปิดเผยหรือ 
ไม่เปิดเผยสารสนเทศใด ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน
ได ้ รับการสอบถามจากผู ้ลงทุนหรือสื่ อมวลชนในเรื่ อง 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมาย

จากบุคคลผู ้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัท  
จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดหรือตอบคำาถามในนามของบริษัท 
และให้เสนอเร่ืองดังกล่าวไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือ 
เลขานุการบริษัทต่อไป

5. เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
 1.  บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขาย

หลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงิน 
ไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบรษิทัจะมหีนังสือแจ้งขอให้กรรมการ
และผูบ้รหิารรวมถึงคูส่มรสและบตุรซึง่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ
งดเว้นการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการ 
ถือครองหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละไตรมาส 
นอกจากน้ี บริษัทได้กำาหนดในจรรยาบรรณของผู้บริหาร 
และพนักงาน โดยให้ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสำาคัญหรือผลการดำาเนินงานของบริษัทละเว้น 
การซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอจนกระทั่งประชาชนได้รับ
ข ้อมูลและมีเวลาประเมินข ้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว  
เพ่ือเป็นการปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์การป้องกันการนำาข้อมลู
ภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

 2.  บริษัทกำาหนดให้จัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการ 
ถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจำานวนการถือครองล่าสุด 
ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส 

 3.  เม่ือมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 
บริษัทกำาหนดให้กรรมการหรือผู ้บริหารรายงานมายัง 
สำานักกรรมการผู้จัดการ หรือฝ่ายกำากับดูแล เพ่ือให้บริษัท
ร่วมกับกรรมการหรอืผูบ้รหิารรายน้ัน ๆ  ในการจดัทำาเอกสาร
เพ่ือรายงานต่อหน่วยงานกำากับดูแลอย่างครบถ้วนและ
ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด 

  นอกจากน้ี บริษัทยังได้กำาหนดให้กรรมการและผู ้บริหาร 
ของบริษัทมีหน้าท่ีต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ 
ผูเ้ก่ียวข้องให้บรษิทัทราบ โดยจะแจ้งในครัง้แรกท่ีเข้าดำารงตำาแหน่ง 
และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยบริษัทจะสอบถาม 
การเปล่ียนแปลงอย่างสมำ่าเสมอเป็นรายปี ผ่านการนำาส่ง 
แบบแจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสยีเพ่ือใช้ประกอบการปรบัปรงุข้อมลู 
ส่วนได้เสยีให้เป็นปัจจบุนั เพือ่ให้บรษิทัมัน่ใจได้ว่าการพิจารณา
เข้าทำารายการรวมถึงการดำาเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใสและ
ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องกับรายการ 
ที่อาจขัดหรือแย้ง

5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
รายละเอียดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบาย บทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อยู่ในหัวข้อ 
โครงสร ้างการก�ากับดูแลกิจการ และข ้อมูลส�าคัญเก่ียวกับ 
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คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - 
ข้อมูลของกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย - ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.3  การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและบริษัทร่วม
เพ่ือให้บรษิทัในฐานะทีเ่ป็นบรษิทั Holding Company มกีารดำาเนนิงาน 
ที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงาน 
กำากับดูแล ตลอดจนสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม 
แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้กำาหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกำากับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้

1) การกำาหนดนโยบายการควบคมุการบรหิารงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร
 บริษัทได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ และนโยบายควบคุม
และกลไกกำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่เป็นนโยบายทีก่ำากับดแูลให้มกีารกำากับดแูล
กิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแลต่าง ๆ  
เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปฏิบัติและเพ่ือให้การกำากับดูแลบริษัทย่อยสามารถนำาไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรปูธรรมมากย่ิงขึน้ บรษิทัจงึได้กำาหนดให้บรษิทัย่อยทีบ่รษิทั 
เข้าไปลงทุนจัดทำากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ 
BOD Charters”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries’ BOD 
Charter จะมีสาระสำาคัญสอดคล้องกับ Control Policy โดยกำาหนด
ให้บริษัทย่อยต่าง ๆ  ยอมรับหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดข้ึนและนำาไป 
ปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยนั้น ๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าว 
มีสาระสำาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
1.  การจัดส่งบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร 

 ในบริษัทที่เข้าลงทุน
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า

ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น ๆ บริษัท 
จงึมัน่ใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบตัรดงักล่าวข้างต้น
เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและกำาหนดทิศทางการบริหารงาน
ในกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็น
หน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559  
(รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใด 
ที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็น
กลไกนำาไปสูก่ารมรีะบบบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบริษทัร่วม
ที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อนัจะทำาให้สามารถ
รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง  
บรษิทัได้แต่งตัง้และส่งบคุคลทีม่คีณุสมบตั ิบทบาท หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ 
ซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร  
หรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อย

ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดย Control Policy มีสรุป 
สาระสำาคัญ ดังนี้

 1.1  ขอบเขต อำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัย่อยเป็นไป
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อยและนโยบายการ
ควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการของบริษัท โดย 
ในการพิจารณาเรื่องที่สำาคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ 
การพิจารณาเข้าทำารายการที่เก่ียวโยงกัน การพิจารณา 
เข้าทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
รายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำาปี หรือรายการที่
ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้าทำารายการแล้วมี 
ผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัสำาคญั
ต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือ 
ผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนบริษทัย่อย
มีมติอนุมัติเข้าทำารายการ  

 1.2  ผูแ้ทนของบรษิทัจะต้องใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้
ของบริษัทย ่อยและบริษัทร ่วมในเรื่องต ่าง ๆ ตามท่ี 
ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย 
การดำาเนินงานของบริษัท

 1.3  กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
ของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง
และทางอ้อมของบรษิทัในบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ   ลดลง 
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทย่อยนัน้ 
หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรง 
และทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือ
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของ 
บรษิทัย่อยนัน้ หรอืการดำาเนินการอืน่ใดอนัเป็นผลให้สดัส่วน 
การถือหุ้นของบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อย
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ชำาระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบยีน 
ชำาระแล้วของบริษัทย่อย การเข้าทำารายการอ่ืนใดท่ีมิใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือการเลิกกิจการของ 
บรษิทัย่อย เมือ่คำานวณขนาดของกิจการบรษิทัย่อยทีเ่ลกิน้ัน
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
ในประกาศการได้มาจำาหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั 
การพิจารณาอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

 1.4  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยรวมถึงบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง
ของกรรมการและผู ้บริหารดังกล ่าวมีหน ้า ท่ีแจ ้งให ้
คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์และ 
การทำาธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งการทำารายการ
ทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทัย่อย
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้ง 
เรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ
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  ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรอืผูร้บัมอบหมาย
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 
บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ท้ังท่ีได้มาจากการกระทำาตามหน้าท่ี
หรอืในทางอืน่ใดท่ีมหีรอือาจมผีลกระทบเป็นนยัสำาคญัต่อบรษิทั 
บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน 
หรือไม่ก็ตาม

2) การกำาหนดแนวทางการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้
บริษัทกำาหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น 
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้อง 
กับการนโยบายของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

3) การควบคุมและกำาหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน 
บรษิทักำาหนดให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมต้องแจ้งการเข้าทำารายการ
ที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้มาจำาหน่ายไปท่ีมีนัยสำาคัญ ตลอดจน
รายการอื่นท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงาน 
ของบริษัทย่อยให้บริษัททราบโดยก่อนเข้าทำารายการดังกล่าว 
บริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าวจากบริษัท
ก่อนเข้าทำารายการ เพือ่ให้บรษิัทสามารถควบคมุและกำาหนดทศิทาง
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

ท้ังน้ี กรณีท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือ 
เข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ต้องนำาเสนอแผนการลงทุน กำาหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และ
รายงานความคืบหน้าของข้ันตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน  
เพ่ือให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการ
ใช้เงินและติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีม ี
นัยสำาคัญอาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

4) การควบคุมด้านการเงิน
บรษิทักำาหนดให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมหีน้าทีน่ำาส่งผลการดำาเนนิงาน 
รายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมลูประกอบการจดัทำางบการเงนิ
ดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทพร้อมยินยอมให้
บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือประกอบการจัดทำางบการเงินรวมหรือ
รายงานผลประกอบการของบรษิทั รวมถึงมหีน้าทีจ่ดัทำาประมาณการ
ผลการดำาเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานตามแผน
กับการดำาเนนิงานจรงิเป็นรายไตรมาส รวมถึงตดิตามผลการดำาเนนิงาน 
ให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบรษิทั พร้อมรายงานประเดน็ปัญหา
ทางการเงินที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอ
จากบริษัทให้ดำาเนินการตรวจสอบและรายงาน โดยมีนโยบาย 

การควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผ่านนโยบาย 
และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมีสาระสำาคัญดังนี้
1.  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนำาส่งผลการดำาเนินงาน 

รายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
รายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำางบการเงิน 
ดงักล่าวของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมให้กับบริษทั พร้อมยินยอม
ให้บรษิทัใช้ข้อมลูดังกล่าวเพ่ือประกอบการจดัทำางบการเงนิรวม
หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำาไตรมาสหรือ 
ประจำาปีแล้วแต่กรณี

2.  บริษัทย่อยและบริษัทร ่วมมีหน้าท่ีจัดทำางบประมาณการ 
ผลการดำาเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานตาม
แผนการดำาเนินงานจริงเป ็นรายไตรมาส รวมถึงติดตาม 
ผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษัท  
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีรายงานประเด็นปัญหา 
ทางการเงินท่ีมีนัยสำาคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับ 
การร้องขอจากบริษัทให้ดำาเนินการตรวจสอบและรายงาน

  บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ 
ผูป้ระกอบการรายอืน่ ๆ  ต่อบรษิทัผ่านรายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือ 
นำาส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อย
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันทีและบริษัทย่อยต้องนำาส่ง
ข้อมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานให้กับบริษัท 
เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

ท้ังน้ี บริษัทกำาหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี  
(“Auditor rotation”) ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต. และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5)  การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ 
รบัผดิชอบ ความระมดัระวงัและความซือ่สัตย์สจุรติ รวมท้ังต้องปฏบิติั
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย  
หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น  
รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยนั้น ๆ รวมถึงมีหน้าที่
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน การทำา
รายการระหว่างกันของบรษิทัย่อย ตลอดจนการได้มาหรอืจำาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำาคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและ
ภายในเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำาหนด 
ทั้งน้ี นโยบายการกำากับดูแลกิจการ และนโยบายควบคุมและกลไก
กำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนฉบับเต็มอยู่ในเอกสารแนบ 5
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2.  จรรยาบรรณธุรกิจ

 บริษัทมีการจัดทำาจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน โดยมีแนวทางที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท ดังนี้

2.1  ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
รวมถึงกรรมการผู้แทนของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มี 
ข้อพึงปฏิบตัท่ีิดงีามและประพฤตตินอยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการ 
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ 
ต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม อกีทัง้เป็นการส่งเสรมิระบบการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส 
เป็นสำาคัญ บริษัทจึงกำาหนดให้มีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานขึ้น  
เพ่ือเป็นมาตรฐานสำาหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ 
ให้กับกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้รบัทราบและ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิรายละเอียดสำาคญัของจรรยาบรรณต่าง ๆ  ดงัน้ี

-  จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ที่กำาหนดให้บริษัทต้องดำาเนิน
ธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
และไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำานึงถึง
ผลประโยชน์ขององค์กรมากกว ่าประโยชน์ส ่วนตนและ 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

-   จรรยาบรรณกรรมการ ที่กำาหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง  
แบ่งแยกการดำาเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัท 
อย่างสิ้นเชิง โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผย
โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศของหน ่วยงานกำากับดูแลท่ีเ ก่ียวข ้อง 
อย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของที่ระลึก ของขวัญ และไม่ใช้
ตำาแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

-  จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ที่กำาหนดให้ผู้บริหารและ
พนักงานต้องปฏิบัติตนอยู ่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี 
อันดีงามและตัดสินใจดำาเนินการใด ๆ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติ 
ต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน  
และกำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ในการทำางานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุตสาหะ  
หมั่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำางานให้ดียิ่งขึ้น  
มีทัศนคติท่ีดี ให้ความเคารพผู ้อาวุโสและผู ้บังคับบัญชา  
ประพฤตตินอยู่ในกรอบศลีธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเว้นพฤตกิรรม

เสื่อมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามัคคี เอ้ือเฟื้อซึ่งกันและกัน 
ปฏิบัติงานโดยมุ ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร  
ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-  จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ มีการกำาหนดแนวทางการปฏิบัติ
หน ้าท่ีของนักลงทุนสัมพันธ ์ให ้สอดคล้องกับกฎระเบียบ  
ข้อกำาหนด ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหน่วยงานกำากับดูแล
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญให้ถูกต้อง ตรงเวลา และ 
ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์  

-  จรรยาบรรณคู่ค้า มีการกำาหนดถึงการรักษาบรรทัดฐานของ 
ข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตใด ๆ  
เพ่ือทำาลายคู ่แข่งขันทางการค้า โดยมีแนวทางครอบคลุม 
การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Human Rights  
and Labor) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and 
Occupational Health) การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน (Environment) และความรับผิดชอบต่อชุมชน 
และสังคม (Social Responsibility)

2.2  การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม
บรษิทัส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนมคีวามเข้าใจ
หลกัการและนโยบายต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งก่อน 
เริ่มงานพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมผ่านการปฐมนิเทศ
พนักงาน อีกท้ังบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ 
www.ckpower.co.th และระบบ Intranet ตลอดจนช่องทาง 
การส่ือสารภายในองค์กร เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้กับบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทมีการกำาหนด
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงทำาหน้าท่ี 
ในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและจรรยาบรรณ 
ทกุ 2 ปี หรอืตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิ
ของสากลเเละข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนำาเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.3  การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทกำาหนดให้หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรบัทราบและปฏิบตัติามนโยบายด้านการ
กำากับดแูลกิจการต่าง ๆ  จรรยาบรรณในการดำาเนนิธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะม ี
การตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่าง ๆ ผ่าน
มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และกระบวนการ 
ตรวจสอบภายในของบรษิทั ซึง่เป็นหัวข้อในการประเมนิระบบควบคมุ
ภายในทุกปี และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้กับท่ีประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบด้วย 
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ท้ังน้ี หากกรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนักงานกระทำาการท่ีฝ่าฝืน 
จรรยาบรรณ จะได้รับโทษทางวินัยตามท่ีระบุในจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือป้องกันการกระทำาผดิซำา้และใช้เป็นกรณีศกึษา
เพื่อจัดทำาแนวทางในการกำาหนดนโยบายเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ 
รวมถึงจรรยาบรรณทุกฉบับที่บริษัทประกาศบังคับใช ้  อยู ่ใน 
เอกสารแนบ 5

3.  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญัของนโยบาย แนวปฏบิติั 
และระบบการก�ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

3.1  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย และ
แนวปฏิบัติ

บริษัทมีการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีท่ีเก่ียวข้องอย่างสมำ่าเสมอทุก 2 ปี และทุกปีสำาหรับ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย  
หรอืตามความเหมาะสม เพ่ือแสดงว่าบรษิทัได้มกีารปรบัปรงุนโยบาย 
แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการกำากับดูแล และแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับ
มาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับ CG Code

โดยในปี 2564 บริษัทมีการทบทวนและจัดทำานโยบายเพิ่มเติมต่าง ๆ  
ดังนี้ 
-  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 
- นโยบายคุ้มครองเก็บการเข้าใช้/รับข่าวสารทางเว็บไซต์ 
- นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ 
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
-  นโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
- นโยบายการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
- นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
-  นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
ท้ังน้ี บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.ckpower.co.th และระบบ Intranet และรายละเอียดนโยบาย
ฉบับเต็มทุกฉบับอยู่ในเอกสารแนบ 5

3.2  การปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอื่น ๆ ในรอบปี 
ที่ผ่านมา

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในท่ีเคร่งครัดยึดตามแนวทาง 

แห่งหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนักถึงความสำาคัญ 
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1)   แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน
บริษัทได้กำาหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกัน
ไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำาคัญและการใช ้
ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น สำาหรับข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
กับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูล 
ดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอก
หรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย 

บรษิทัมนีโยบายการเปิดเผยข้อมลูทีส่อดคล้องกับแนวทางการเปิดเผย
ข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนท่ีประกาศโดยตลาดหลกัทรพัย์ 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอ
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน 
ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทกำาหนดให้การรั่วไหลของข้อมูล 
เป็นหน่ึงในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูล 
รั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

2)  แนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัมมีาตรการกำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้ผู้เกีย่วข้อง
ของกรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ทุกครัง้
ท่ีมีการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ทันทีท่ีมีการ 
ทำารายการ เพ่ือดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ข้ันตอนการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกท้ังบริษัทได้กำาหนด
นโยบายและแจ้งให้กรรมการและผูบ้รหิารทราบถึงช่วงเวลางดทำาการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่งบการเงิน 
จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพ่ือ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกัน 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ทัง้นี ้บรษิทัแจ้งให้กรรมการและผูบ้รหิารงดเว้นการซือ้ขายหลักทรพัย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจาก 
เปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วันของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมล 
เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ทีก่รรมการและผู้บรหิารแต่ละคนจะสามารถ
รับทราบได้อย่างแน่นอน

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับและการใช้ข้อมลูภายใน
และมาตรการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
ที่กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย
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เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

3)   รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บรษิทัได้กำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องจดัทำาและเปิดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
กรรมการและผู้บริหารนั้น ๆ ทุกครั้งท่ีมีการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย ์
บรษิทัต่อบรษิทั เพ่ือดำาเนนิการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ีแก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สจ.38/2561 

รายชื่อ ต�าแหน่ง สถานะ
การถือครอง

จ�านวนหุ้น 
ณ ต้นปี 2564  

(หุ้น)

จ�านวนหุ้น
ณ สิ้นปี 2564  

(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท  
(ร้อยละ)

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ

- - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร ซื้อ 3,000,000 3,000,000 0.037

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

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ

ซื้อ 400,000 400,000 0.004

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
และบริหารความเสี่ยง

- - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา  
และกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

ซื้อ / เพิ่มทุน 
ตามสัดส่วน

2,680 2,680 0.0000

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายเดวิด แวน ดาว กรรมการ - - - -

(นติบิคุคลท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ) ขาย 201,039,300 201,039,300 2.473

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

เรือ่งการจดัทำารายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์และสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำาแผน และ 
ผูบ้รหิารแผน ทัง้น้ี ในปี 2564 กรรมการและผูบ้รหิารได้รายงานการถือ
หลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ  
ซึ่งได้ดำาเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 
อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครอง 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสมำ่าเสมอทุกไตรมาส
ด้วย โดยที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทดำารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครอง 
หลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส 
และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ และ/หรือนิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินกว่า 
ร้อยละ 30 รายละเอยีด ดงัน้ี
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4) การกระทำาผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม
ในรอบปี 2564 ไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารกระทำาผิดด้านการ
ทุจริตหรือจริยธรรม รวมทั้งไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำาแหน่ง
เน่ืองจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการทีดี่ โดยบรษิทัจดัให้มกีารรายงานสรปุผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการชดุย่อยและคณะกรรมการบรษิทั 
เพ่ือหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการกระทำาความผิดซำ้า ตามที่
กำาหนดในหวัข้อการจดัการและการทบทวนการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 
ในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

ทัง้น้ี ได้เผยแพร่กฎบตัร จรรยาบรรณ และนโยบายดงักล่าวผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท และเอกสารแนบ 5 

ตามทีก่ล่าวมาข้างต้น บรษิทัได้ปฏบิตัติามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 แล้วเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่ในเรือ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
1.  กำาหนดระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน  

9 ปี
2.  การกำาหนดสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 
  
เน่ืองจากบริษัทเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในการดำารง
ตำาแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัทได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการให้คำาแนะนำาต่อการ
ดำาเนินธุรกิจได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายชื่อ ต�าแหน่ง สถานะ
การถือครอง

จ�านวนหุ้น 
ณ ต้นปี 2564  

(หุ้น)

จ�านวนหุ้น
ณ สิ้นปี 2564  

(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท  
(ร้อยละ)

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ

- - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผู้จัดการ ซื้อ 170,000 230,000 0.002

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นางสาวรุจิรา ช่วยบำารุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายธิติพัฒน์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นายราเจช รัซดาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นางสาวเพ็ญพีรยา ความเพียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -

นางเรวดี จันทมณีโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - -
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1. โครงสร้างการก�ากบัดูแลกิจการ
 
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

CORPORATE GOVERNANCE 
STRUCTURE AND MATERIAL FACTS  
RELATED TO THE BOARD, SUBCOMMITTEES,  
EXECUTIVES, EMPLOYEES AND OTHERS 
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย ่อย 4 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสีย่ง) และคณะผู้บรหิาร

บริษัทได้กำาหนดโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการให้แผนกตรวจสอบ
ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะทำางานบริหาร
ความเส่ียงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสีย่ง โดยมรีองกรรมการผูจ้ดัการ งานวางแผนธุรกจิ เป็นหวัหน้า
คณะทำางาน และฝ่ายกำากับดูแลรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการสายงานควบคุมและกำากับดูแลธุรกิจ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบร�ษัท
กรรมการผู้จัดการ

คณะท�างานบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบร�หารความเสี่ยงคณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนกตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
งานว�ศวกรรม

รองกรรมการผู้จัดการ
งานวางแผนธุรกิจ

ฝ�ายก�ากับดูแล

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

สายงานบร�หาร

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

สายงานการเง�น
และบัญชี*

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

สายงานกฎหมาย

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

สายงานควบคุม
และก�ากับดูแลธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
สายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

สายงานการสื่อสาร
และการบร�หาร

ความยั่งยืนองค�กร

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
สายงาน

ส�านักกรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

สายงานว�ศกรรม
เคร�่องกลและไฟฟ�า

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

สายงานว�ศวกรรมโยธา

รองกรรมการผู้จัดการ
งานบร�หารองค�กร

คณะกรรมการ

หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการบัญชีและการเงิน
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง (วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งครั้งแรก) จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25641

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

7/7

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555)
กรรมการ (3 มิถุนายน 2557)

7/7

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

7/7

นายณรงค์ แสงสุริยะ2 ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบริหารความเสีย่ง (14 มกราคม 2556)
กรรมการ (26 กันยายน 2554)

7/7

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (23 สิงหาคม 2555)
กรรมการตรวจสอบ (23 สิงหาคม 2555)
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (14 มกราคม 2556)
กรรมการอิสระ (23 สิงหาคม 2555)

7/7

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์2 กรรมการบริหาร (9 มิถุนายน 2558)
กรรมการ (9 เมษายน 2558)

7/7

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ (21 กุมภาพันธ์ 2562)
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (21 กุมภาพันธ์ 2562)
กรรมการอิสระ (21 กุมภาพันธ์ 2562)

7/7

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555)
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (14 มกราคม 2556)
กรรมการ (24 มิถุนายน 2554)

7/7

นายเดวิด แวน ดาว2 กรรมการ (1 มีนาคม 2563) 7/7

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555)
กรรมการ (23 สิงหาคม 2555)

7/7

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2 กรรมการ (1 มีนาคม 2559) 7/7

2. ข้อมูลคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย
 
2.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุม
และบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้นท่ี 
ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา 
ผลประโยชน์ของบริษทัและผู้ถอืหุน้ โดยจัดให้มีโครงสรา้งการบริหาร
ที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ 
ของบรษิทั โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัมกีรรมการรวม 12 คน 
(เป็นกรรมการหญิง 1 คน คดิเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทัง้คณะ)  

แบ่งเป็น 
•  กรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร 1 คน ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ 

ผู้จัดการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งคณะ 
•  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน 

(รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 
ของจำานวนคณะกรรมการทั้งคณะ 

ทั้งน้ี การจัดโครงสร้างกรรมการดังกล่าว บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ทำาให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมถึงสามารถตรวจสอบการออกเสยีง
ในที่ประชุมให้เกิดความโปร่งใสได้

รายชื่อคณะกรรมการและจำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด 
ดงันี้

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564

  1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งประชุมทั้งหมด 

  2 กรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (กลุ่มบริษัท ช.การช่าง) 

119แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง (วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งครั้งแรก) จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25641

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555)
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (1 กรกฎาคม 2558)
กรรมการ (3 มิถุนายน 2554)
กรรมการผู้จัดการ (1 กรกฎาคม 2558)
เลขานุการบริษัท (1 กรกฎาคม 2558)
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หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564

  1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งประชุมทั้งหมด 

  2 กรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (กลุ่มบริษัท ช.การช่าง) 

ทั้งนี้  ในการประชุมคณะกรรมการกำาหนดให้ผู ้บริหารระดับสูง 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อนำาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการในการรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ภาพรวม
แนวโน้มผลการดำาเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการดำาเนินงาน 
ที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท 
รวมถึงประเด็นสำาคัญอื่น ๆ เพ่ือคณะกรรมการจะได้มีการติดตาม 
และรับทราบการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณากำาหนด 
นโยบายการบรหิารงานและกลยุทธ์ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั
และบริษัทย่อยนั้น ๆ ต่อไป

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

ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือ
2.  นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ หรือ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์  

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ  
นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ  
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์  
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท

2.3 กรรมการอิสระ
บรษิทัมนีโยบายแต่งต้ังกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนคณะ
กรรมการท้ังหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคดัเลอืก 
แต่งต้ังกรรมการอิสระของบริษัทจะคำานึงถึงข้อกำาหนดทางกฎหมาย 
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)  
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สำานักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับท่ีได้มีการ 
แก้ไขเพ่ิมเตมิ ตลอดจนกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัว่าด้วยคณุสมบัติ
ของคณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัได้กำาหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ
อิสระ และนิยามกรรมการอิสระเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขต 
การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง การรบัหุน้สามญัหรอืหุ้นบรุมิสทิธิ
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (รวมถึงฉบบัท่ีได้มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ดงัน้ี
1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงท้ังหมด

ในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือ 
โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

3.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย  
หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของผูท่ี้มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือ 
ส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังในด้านการเงินและ 
การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ
บุตร รวมทั้งคู ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู ้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ 
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัทและบริษัทย่อย

5.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรอืผูถื้อหุ้น ซึง่เป็น
ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับผูถื้อหุน้รายใหญ่  นอกจากน้ีแล้วยังต้องสามารถ
แสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ี 

120 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะมา 
บีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้มีอำานาจควบคุม 
ของบรษิทั หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และไม่เป็นผูถื้อหุน้ 
ท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงาน 
สอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ก่อนเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

7.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง 
การให้การบรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ 
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำารง
ตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน 
ท่ีมีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ ้นส่วนท่ีมีนัย 
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ ้นเกิน 
ร ้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น 
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
ตามคุณสมบัติท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนดทั้งสิ้น 4 คน  
จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำานวนท้ังหมด) 
โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมดของบริษัท
มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการให้บริการ
ทางวิชาชีพกับบริษัทแต่อย่างใด

2.4 ประธานกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้อง 
ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย
กับการบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้าน 
ความรับผิดชอบระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลและ 
การบริหารงานประจำา โดยบริษัทได ้แบ ่งแยกบทบาทหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารอย่างชัดเจน  
และมีการถ่วงดุลอำานาจการดำาเนินงาน โดยคณะกรรมการทำาหน้าที่
ในการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหาร 
ในระดับนโยบาย ขณะท่ีผู ้บริหารทำาหน้าที่บริหารงานของบริษัท 

ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนด โดย ดร.ทนง พิทยะ  
ซึง่เป็นกรรมการอสิระและดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการของบรษิทั 
เป ็นบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ ์ใน 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็น
ท่ีเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำาพาบริษัทไปสู่ความสำาเร็จตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจได้ ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีที่สำาคัญดังนี้
1.  ประธานกรรมการมีส่วนสำาคัญในการให้ความเห็นเรื่องนโยบาย

ของบริษัทซึ่งพิจารณาและกำาหนดเป้าหมายจากการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท รวมไปถึงให้คำาแนะนำาในการดำาเนินธุรกิจ 
และติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม 
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  และสนับสนุนให้กรรมการทุกคน
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณกรรมการ และ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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เป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อย 
ไปกว่าระยะเวลาที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัท

3.  จดัให้มรีะบบการบญัช ีนโยบายบญัช ีและวธีิปฏบิตัทิีม่นียัสำาคญั 
เก่ียวกับการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 
ที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมท้ังดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
ทีท่ำาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 
มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหาร 
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

4.  จัดให้มีการทำางบการเงิน ณ วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท
ให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง  
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือก
ใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏิบตัสิมำา่เสมอ ใช้ดุลยพินจิ
อย่างระมัดระวังในการจัดทำา รวมถึงกำาหนดให้การเปิดเผย 
ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
พร้อมจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัทก่อน 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

  ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู ้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพรายงาน 
ทางการเงนิ และมอีำานาจพิจารณาอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล
ของบริษัทเพื่อเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.  จัดให ้มีรายงานประจำาป ีซึ่ งแสดงรายละเอียดเ ก่ียวกับ 
ผลการดำาเนินงาน รายงานการเงินในรอบปีที่ผ ่านมาของ 
คณะกรรมการ เพ่ือเปิดเผยต่อผู ้ ถือหุ ้น และใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี

6.  กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำาเนินธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำากับดูแล (Monitoring  
and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร 
ให้ตรงตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมถึงนโยบาย  
แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ 
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

8.  พิจารณาการเข้าทำารายการประเภทต่าง ๆ ตามขนาดรายการ 
ที่กำาหนดใน Table of Authority

9.  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท และ
พิจารณาอนุมัติจ ่ายเงินปันผลประจำาปีและระหว่างกาล 
ของบริษัทย่อย 

  ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารมีอำานาจพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ของบริษัทย่อย

10.  กำากับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ 

2.   เป็นผูพิ้จารณาเหน็ชอบกำาหนดวาระการประชมุ และเรยีกประชมุ
คณะกรรมการบรษิทั รวมถึงทำาหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ 
ของบริษัท และกฎหมาย สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มี 
ส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และ
เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 

3.  เป็นผู ้นำาในการประชุมผู ้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ  
ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคดิเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
และดแูลให้มกีารตอบข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส

2.5  ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท 
ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบที่ม ี
การแบ่งแยกระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน  
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต้่องบรหิารจดัการบรษิทัและควบคมุ
ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ดำาเนินไปตามวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ 
ของบริษัท รวมถึงมติของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทอันจะนำาพามาซึ่งประโยชน์
แก่ผูถื้อหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั โดยกรรมการมอีำานาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบที่สำาคัญ ดังนี้
1.  จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนด

ในกฎบัตรน้ี และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อม ี
การพิจารณาลงมตใินเรือ่งหรอืรายการทีม่นียัสำาคญั โดยรายการ
ที่มีนัยสำาคัญให้เป็นไปตามที่กำาหนดในนโยบายการควบคุม 
และกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control 
Policy”) และหมายความรวมถึงรายการได้มาหรือจำาหน่ายไป 
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีผลกระทบสำาคัญ 
ต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท การพิจารณา
และอนุมัติการเข้าทำารายการที่เก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
การขยายโครงการลงทุน การกำาหนดระดับอำานาจดำาเนินการ 
(“Table of Authority”) และการกำาหนดนโยบายเพ่ือใช้ใน 
การบรหิารงานด้านต่าง ๆ  ทัง้นี ้การเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 
จะคำานงึถึงและปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์การขดักันทางผลประโยชน์  
(Conflict of Interest) อย่างเคร่งครัด

2.  จัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาป ี
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 
โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  
และวาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณา
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คณะกรรมการกำากับตลาดทุน ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
อาท ิการทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และการได้มาหรอืจำาหน่ายไป
ซึง่ทรพัย์สนิทีส่ำาคญั หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั

11.   พิจารณาแต่งตัง้หรอืเปลีย่นแปลงบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสม
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมดังกล่าว รวมถึงบังคับใช้ Control Policy ใน 
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ัน ๆ เพ่ือแสดงว่าบริษัทมีกลไกการ
กำากับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวได้เสมือนเป็น 
หน่วยงานหน่ึงของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดใน 
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนอย่างครบถ้วนถูกต้อง  
โดยการบังคับใช้ Control Policy กับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
ได้แก่

 1)  การควบคุมให้กรรมการผู้แทนของบริษัทท่ีรับการแต่งตั้ง 
ให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี 
ได้กำาหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ 
ทำารายการได้มาหรอืจำาหน่ายไป หรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดอย่างครบถ้วนถูกต้อง

 2)     การตดิตามผลการดำาเนินงานของบรษิทัย่อยและบริษทัร่วม
ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ
อย่างต่อเนื่อง

 3)    การติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผย
ข ้อมูลเ ก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน  
การทำารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไป 
ซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำาคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง 

12.  พิจารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงพิจารณาอนุมัตินโยบาย 
จรรยาบรรณ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร 
คณะกรรมการชุดย่อย โดยกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบาย 
จรรยาบรรณอย่างน้อยทุก 2 ปี และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อย 
ทุกปี หรือตามความเหมาะสม

13.  พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
รวมถึงการกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งดังกล่าว

14.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ
บรษิทั รวมถึงการกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าท่ี และค่าตอบแทน
ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทที่แต่งตั้ง
ดังกล่าว

15.  จดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่เพ่ือให้กรรมการใหม่รบัทราบ
ความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้แทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16.  จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำาทุจริต 
หรือขัดต่อหลักธรรมาภิบาล รวมถึงจัดให้มีระบบคุ้มครองผู้แจ้ง
ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวที่มีมาตรฐานและปลอดภัย  
โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวเป็น 
ความลบั ในขณะเดยีวกันบรษิทัได้กำาหนดหลกัเกณฑ์การไต่สวน 
และพิจารณาบทลงโทษผูท่ี้กระทำาผดิตามลำาดับขัน้ตอนทางวินยั
อย่างเคร่งครัด 

17.  คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำานาจให้คณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้ 
การควบคุมและกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ 
มอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็น
สมควร ซึง่คณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพิกถอน เปล่ียนแปลง
หรือแก้ไขการมอบอำานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

  การมอบหมายให้ปฏบิตักิารแทนคณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งใด  
การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
บันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอย่างชัดเจน รวมถึงระบุขอบเขตอำานาจหน้าท่ี
และระยะเวลา (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำานาจไว้อย่างชัดเจน

  ทัง้น้ี การมอบอำานาจดงักล่าวต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอำานาจ
ที่ทำาให้กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
อำานาจ มีอำานาจพิจารณาและอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะทำาขึน้กับบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
เว ้นแต่เป ็นการอนุมัติรายการท่ีเป ็นไปตามนโยบายและ 
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  
หรือเป็นรายการธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป ซึ่งการ 
เข้าทำารายการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ 
วิธีการตามที่กำาหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ได้มาหรอืจำาหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่ำาคญัของบรษิทัจดทะเบยีน
ตามประกาศคณะกรรมกำากับตลาดทุน และ/หรอืประกาศอืน่ใด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

จากอำานาจตามกฎบตัรคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการชดุย่อย จำานวน 4 คณะ เพ่ือทำาหน้าท่ีบรหิารจดัการงาน
ของบริษัทในด้านต่าง ๆ ติดตามและกำากับดูแลการดำาเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ  
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

123แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์
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นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร 14/14

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการบริหาร 14/14

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 14/14

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร 14/14

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

14/14

หมายเหตุ :  1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด  

2.  ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการบรหิาร
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนดมีรายละเอียดตามกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริหารมีอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใน 
การบริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการดำาเนินงานตามปกติธุระและ 
งานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ  
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำานาจการบริหารต่าง ๆ  
ของบรษิทั การกำาหนดหลกัเกณฑ์ในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับสภาพเศรษฐกิจเพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัพิจารณา 
และอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำาหนด 
1.  นำาเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกจิ รวมถึงกลยุทธ์การดำาเนนิ

ธุรกจิ และงบประมาณประจำาปีของบรษิทั การขยายกิจการ การ
กำาหนดแผนการเงนิ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล ตลอดจน 
พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพ่ือนำาเสนอ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2.  ควบคุมดูแลการดำาเนินงาน และติดตามผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ 
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

3.  พิจารณาการเข้าทำารายการประเภทต่าง ๆ ตามระดับอำานาจ
ดำาเนินการ (“Table of Authority”) อาทิ

 -  พิจารณาอนุมัติการใช้เงินเพื่อการลงทุน การจัดทำาธุรกรรม
ทางการเงินกับสถาบันการเงินเพ่ือเปิดบัญชี กู้ยืม จำานำา 
จำานอง คำ้าประกัน และการอื่นใดที่เป็นธุรกรรม ตามปกติ
ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือภายใต้วงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 -   กำาหนดโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 -    พิจารณาอนมุตักิารว่าจ้าง/เลกิจ้าง และกำาหนดค่าตอบแทน

ของผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้จัดการ 
4.  พิจารณาอนมุตักิารดำาเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจน

การดำาเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมี
เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป ในวงเงนิแต่ละรายการไม่เกิน 500 ล้าน
บาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้มมีตอินุมตัใินหลกัการ
ไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการทำารายการท่ี 
เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

5.  พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบรษิทั การเสนอจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลหรอืเงนิปันผลประจำาปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
พิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณากล่ันกรองนำาเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป แล้วแต่กรณี

6.  พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย 
7.    พิจารณาอนุมัติการทำารายการระหว่างกันใด ๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็น

ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับท่ีวิญญูจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์
เดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล

3.1 คณะกรรมการบริหาร

1. โครงสร้างและการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบด้วย 
กรรมการจำานวน 5 คน ซึ่งไม่มีกรรมการอิสระ เพ่ือทำาหน้าที่เป็น 
ผู้กำาหนดแนวทางและการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และ 
เป้าหมายท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพ่ือให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างคล่องตัว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
กรรมการทั้งส้ิน 5 คน โดยมีรายละเอียดผู้ดำารงตำาแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบรหิาร ดงัน้ี
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ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคล 
ทีม่คีวามเก่ียวข้อง ตลอดจนดำาเนนิการในขัน้ตอนต่าง ๆ  ทีจ่ำาเป็น
เก่ียวเน่ืองในการทำาธุรกรรมน้ัน ๆ รวมถึงพิจารณามอบหมาย 
ให้บุคคลใดดำาเนินการในเร่ืองดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการ 
มอบอำานาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงาน
การทำาธุรกรรมประเภทดังกล่าวท่ีมีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำาคัญ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตาม 
ความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท 

8.  มอบอำานาจให้กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ 
บุคคลอื่นใด คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารโดยอยู่ภายใต้การควบคุม 
และกำากับดแูลของคณะกรรมการบรหิาร และภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขการมอบอำานาจนัน้ ๆ ได้ 
เมื่อเห็นสมควร การมอบหมายดังกล ่าวต ้องจัดทำาเป ็น 
ลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริหาร  
รวมถึงระบุขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและระยะเวลา (ถ้ามี) ของ 
ผู้รับมอบอำานาจไว้อย่างชัดเจน

  ท้ังน้ี การมอบอำานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อำานาจท่ีทำาให้บุคคลที่ได้รับมอบอำานาจมีอำานาจพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 
ท่ีจะทำาขึ้นกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไป 
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
และอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยท่ัวไป ซึ่งการเข ้าทำารายการดังกล่าวต้องอยู ่ภายใต้ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามท่ีกำาหนดเก่ียวกับรายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมกำากับตลาดทุน  

และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
9.   พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นงานท่ีอยู่ภายใต้อำานาจหน้าท่ี
ความรบัผดิชอบ และ/หรอืเป็นอำานาจของคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ 
ของบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองเพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทโดยตรง

10.  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
เป็นประจำาทุกปี

11.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

1. โครงสร้างและการประชุม
 คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการอสิระ 3 คน ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึง่มคุีณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ำานกังาน ก.ล.ต. กำาหนด โดยมหีน้าทีต่รวจสอบและ
ควบคุมให้การดำาเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานกำากับดแูล และเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาและ
รับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใช้กำาหนดหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และ
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ 
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการ และเมือ่ครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รบัการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบได้อีกตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จำานวน 3 คน โดยมีรายชื่อและจำานวนการเข้าร่วม
ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25641

ดร.จอน วงศ์สวรรค์2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล2 กรรมการตรวจสอบ 5/5

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 5/5

หมายเหตุ : 1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด

  2 เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2.  ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

 ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามท่ีคณะกรรมการกำาหนด มรีายละเอยีดตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
1.  สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงิน 

อย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ

2.  อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำาเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบรษิทั เพ่ือทราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
คร้ังถัดไป รวมท้ังพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำาปีเพ่ือ 
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นต่อไป
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3.    สอบทานให้บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีม ี
ความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ 
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4.   อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงาน 
ผลการตรวจสอบ รวมท้ังพิจารณาติดตามประเด็นท่ีพบจาก
รายงานผลการตรวจสอบ  

5.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกิจของบรษิทั รวมท้ังสอบทานให้บรษิทัย่อยของ
บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในนโยบายการควบคุม
และกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน

6.    พิจารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้/เลกิจ้างและกำาหนดค่าตอบแทน
ของบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บรษิทั รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน 
ของบคุคลดงักล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มี
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.    พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาหรือจำาหน่ายไปของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการ
กำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.    จดัทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำาปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ตามที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

 8.1  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 8.2  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท

 8.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 8.5  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
 8.6  จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 8.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 8.8  รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ

9.    ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

10.   ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ 
มีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง 
มนัียสำาคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ 
ดำาเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ หรือการกระทำาท่ีต้องรายงาน  
มีหัวข้อดังต่อไปนี้

 10.1   รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 10.2   การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสำาคัญ

ในระบบควบคุมภายใน
 10.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทัถึงสิง่ท่ีมผีลกระทบอย่างมนียัสำาคญั 
ต่อฐานะการเงินผลการดำาเนนิงาน และได้มกีารหารอืร่วมกับ
คณะกรรมการและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำาเนินการปรับปรุง
แก้ไขเมื่อครบกำาหนดเวลาที่กำาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะ
กรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพิกเฉยต่อการดำาเนนิการ
แก้ไขดงักล่าวโดยไม่มเีหตอุนัควร กรรมการตรวจสอบรายใด 
รายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบเห็นดังกล่าวต่อสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

1.  โครงสร้างและการประชุม
 คณะกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1 คน กรรมการอสิระ 1 คน
และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) 1 คน รวมท้ังสิ้น  
3 คน เพ่ือกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทและได้มีการ
บริหาร ติดตาม และจัดการด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่งมวีาระการดำารงตำาแหน่ง 
3 ปี ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระ
ดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงได้อีกตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสีย่ง ประกอบด้วย กรรมการอสิระ 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
1 คน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 คน รวมทัง้สิน้ 3 คน โดยมรีายชือ่ 
และจำานวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25641

นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 6/6

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 6/6

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 6/6

หมายเหตุ :  1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด

2.  ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล
1.    กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทรวมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจ และนำาเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติให ้มีการปฏิบัต ิ
ในทุกระดับต่อไป

2.   กำากับดูแลให้การดำาเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของบริษัทให้
สอดคล้องกับ ข้อ 1.

 3.  ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ 
ตลอดจนข้อพึงปฏบิัตหิรือแนวปฏบิัตด้ิานการกำากบัดแูลกจิการ
ท่ีดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและ 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ  และนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.  ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ด้านการกำากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทักับแนวปฏบิติัของบรษิทั
ชั้นนำา

5.  ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำาเนินการในการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัท

6.  ให้คำาแนะนำาแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ ่ายบริหาร และ 
คณะทำางานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

7.  รายงานการกำากับดแูลกิจการของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพ่ือทราบอย่างสมำ่าเสมอ และในกรณีท่ีมีเร่ืองสำาคัญ ซึ่ง 
ส ่งผลกระทบต่อบริษัทอย ่างมีนัยสำาคัญจะต้องรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพ่ือพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็น 
ในแนวปฏิบัติและข ้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก ้ไขตาม 
ความเหมาะสม

8.  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
ต่อผู ้ท่ีเก่ียวข้องในรายงานประจำาปี โดยต้องนำาเสนอคณะ 
กรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

9.   แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง
1.  กำาหนดนโยบายและกรอบการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยง 

ของบริษัท รวมถึงให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทและ 
ฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2.   พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำาปีของบริษัทและ
บริษัทย่อยเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุม 
ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ทีส่่งผลกระทบกับการดำาเนนิงาน
ของบริษัท รวมท้ังพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู ่
ในระดับที่บริษัทยอมรับได้    

3.  กำากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบ 
ความสำาเร็จ โดยมุ่งเน้นเพ่ิมการให้ความคำานึงถึงความเสี่ยง 
ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

4.  พิจารณาความเสี่ยงท่ีสำาคัญของบริษัทท่ีสอดคล้องกับธุรกิจ 
ของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย 
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและ
วิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ พร้อมท้ังติดตาม 
ประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำาเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำาเนินธุรกิจ

5.   รายงานการปฏิบติังานด้านการบรหิารความเสีย่ง และการดำาเนนิงาน 
เพ่ือลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจำา ในกรณี
ทีม่เีรือ่งสำาคญัซึง่กระทบต่อบรษิทัอย่างมนัียสำาคญัต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

6.  แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.  กำาหนดนโยบายและกรอบการดำาเนินงานด้านการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน รวมถึงให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัท และ
ฝ่ายบริหารในเรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติสากล แผนการดำาเนินงาน และกลยุทธ์ในระยะสั้น
และระยะยาวของบริษัท

2.  กำาหนดกลยทุธ์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะส้ัน 
และระยะยาว รวมถึงพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญ 
ของธุรกิจ (Materiality) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ของตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานสากล 

3.  กำากบัดแูลและสนบัสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมทัง้
สร้างการมีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบ
การพัฒนาอย่างย่ังยืนกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายใน 
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และภายนอกบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านการทำางานของ 
ฝ่ายบรหิารความย่ังยืนองค์กร และคณะทำางานด้านความยัง่ยืน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร

4.  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความย่ังยืน เสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษัท เพื่อทราบอย่างสมำ่าเสมอ

3.4 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1.  โครงสร้างและการประชุม
 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอสิระ 2 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร 
1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อทำาหน้าที่นำาเสนอบุคคลทีม่คีวามเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ  
รวมท้ังนำาเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู ้จัดการต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และนำาเสนออัตราค่าตอบแทน
กรรมการต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลัน่กรองและนำาเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ตามวาระของ
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ และเมือ่ครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้ว
อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอสิระ 2 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็น 
ผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำานวนการเข้าร่วม
ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25641

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 3/3

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 3/3

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 3/3

หมายเหตุ :  1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด

2.  ขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

มรีายละเอยีดตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
ดังนี้

ด้านสรรหา
1.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ด้านทักษะ

วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ โดยไม่จำากัดเพศ ตลอดจน 
ความเหมาะสมท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือกรรมการ 
ชดุย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนนิธุรกิจของบรษิทั 
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือนำาชือ่เสนอต่อทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น หรือนำาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

2.  พิจารณาคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ผู ้จัดการและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
แต่งตั้ง

3.  แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามท่ีเห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ  
ตามที่บริษัทมอบหมาย

 ทัง้น้ี การสรรหาบคุคลตามข้อ 1. และข้อ 2. ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ด้านกำาหนดค่าตอบแทน
1.  พิจารณากำาหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การกำาหนด 

ค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่น 
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทและอัตราการจ่ายเงินปันผล 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนในการ
กำาหนดค่าตอบแทนและการปรบัอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอืน่ 
ของกรรมการผูจ้ดัการและนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามท่ีเห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ 
ตามที่บริษัทมอบหมาย

4.  คณะกรรมการบริษัทย่อย 

บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื่น (“Holding  
Company”) โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีบริษัทย่อย  
ได้แก่ บรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจำากัด (ซึง่ลงทุนอกีทอดหน่ึง
ใน บรษิทั ไฟฟ้านำา้งมึ 2 จำากัด) บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จำากดั 
และ บริษัท บางเขนชัย จำากัด 

 ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องนำาเสนอการเข้าทำารายการตาม
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือประกาศการได้มาจำาหน่ายไป 
ของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีสาระสำาคัญซึ่งเป็นรายการ 
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SEAN มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำานวน 5 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25641

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร3 ประธานกรรมการ 2/3

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2, 4 รักษาการประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

3/3 3/3

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ2 กรรมการ 3/3

นายณรงค์ แสงสุริยะ2 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 2/3

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการ 3/3

นายเดวิด แวน ดาว2 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค กรรมการ 2/3

นายวิเศษ จูงวัฒนา2 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564  

  1จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด 

  2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 61.33 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

  3 ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  

                   4  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน 2564 มมีตอินุมติัแต่งตัง้ นายปลวิ ตรวิีศวเวทย์ ดำารงตำาแหน่งรกัษาการประธานกรรมการ โดยให้มผีล 

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการท่านใหม่แทนในตำาแหน่งเดิมที่ว่างลง

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ท่ีหากเข้าทำาแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (แล้วแต่
กรณี) เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแล
กิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนของบริษัท (Control Policy) ประกอบ

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั รายละเอยีด 
Control Policy ปรากฏในเอกสารแนบ 5

รายละเอียดโครงสร้างการกำากับดูแล รายชื่อกรรมการ และกรรมการ
ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

01

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน SEAN
1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ  

มริตตนะพร นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการสองในส่ีคนน้ี 
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ SEAN หรือ

2.  นายปลวิ ตรวิีศวเวทย์ หรอื นายณรงค์ แสงสรุยิะ หรือ นายประเสรฐิ 
มรติตนะพร หรอื นายวิเศษ จงูวัฒนา คนใดคนหน่ึง ลงลายมอืชือ่ 
ร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรา
สำาคัญของ SEAN
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NN2 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำานวน 6 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25641

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร3 ประธานกรรมการ 2/3

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2, 5 รักษาการประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

3/3 3/3

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ2 กรรมการ 3/3

นายณรงค์ แสงสุริยะ2 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 3/3

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการ 3/3

นายเดวิด แวน ดาว2 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค กรรมการ 3/3

ดร.บุนเหลือ สินไซวอละวง4 กรรมการ 1/1

นายปะสมเพ็ด คำาตัน4 กรรมการ 2/2

นายวงสะกุน ยิ่งยง5 กรรมการ 3/3

นายวิเศษ จูงวัฒนา2 กรรมการ 3/3

กรรมการบริหาร 3/3

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564  
  1  จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด 
  2  กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 46
              3  ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  
                 4  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 2/2564 เมือ่วันที ่22 กันยายน 2564 มมีติอนุมติัแต่งต้ัง นายปะสมเพ็ด คำาตัน เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ แทน ดร.บนุเหลอื สนิไซวอละวง 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ  
  5   ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 เมือ่วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2564 มมีติอนุมติัแต่งต้ัง นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดำารงตำาแหน่งรกัษาการประธานกรรมการ โดยให้มผีล 

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการท่านใหม่แทนในตำาแหน่งเดิมที่ว่างลง

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน NN2
1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์  

ตรี วิศวเวทย์นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการสองในสี่คนนี้ 
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ NN2 หรือ

2.  นายปลวิ ตรวิีศวเวทย์ หรอื นายณรงค์ แสงสรุยิะ หรอื นายธนวฒัน์  
ตรวิีศวเวทย์ หรอื นายวิเศษ จงูวัฒนาคนใดคนหนึง่ ลงลายมอืชือ่ 
ร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรา
สำาคัญของ NN2 

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้า

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

บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 46 โดย NN2 มีโครงสร้าง 
การบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

02
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                  บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันของ BIC
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ BIC

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25641

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการ 4/4

นายคำาผุย จีราระรื่นศักดิ์2 กรรมการ 4/4

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2 กรรมการ 4/4

นายสมรชัย คุณรักษ์ กรรมการ 4/4

นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี2 กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

4/4

                  บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด (Bangkhenchai Company Limited : BKC)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

BKC  มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 3 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

03

คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

ผู้จัดการโครงการ

คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564

  1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด 

  2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BIC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIC ที่ร้อยละ 65

04

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุมในปี 25641

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์2 ประธานกรรมการ 4/4

นางสาวรุจิรา ช่วยบำารุง2 กรรมการ 4/4

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

3/4

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564

  1 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด 

  2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BKC ที่ร้อยละ 100

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน BKC
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ BKC

131แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



5.  ผู้บริหาร

5.1 ผู้บริหารบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

1. โครงสร้างผู้บรหิารของบรษัิท 
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัมผีูบ้รหิารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทนุ 
ทัง้สิน้ 11 คน ซึง่มรีายชือ่และตำาแหน่ง ดังน้ี 

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ

ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำานักกรรมการผู้จัดการ

นางสาวรุจิรา ช่วยบำารุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำากับดูแลธุรกิจ

นายธิติพัฒน์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล

นายราเจช รัซดาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า

นางสาวเพ็ญพีรยา ความเพียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร

นางเรวดี จันทมณีโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564 

2.  ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการ 
ผู้จดัการ 

1.  เป็นผู้กำากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
การทำางานของบรษิทั หากมข้ีอสงสยัให้เป็นผูวิ้นจิฉยั หากมเีหตผุล
ความจำาเป็นต้องแก้ไขระเบยีบให้เสนอคณะกรรมการบรษิทัอนมุตัิ

2.  มีอำานาจในการออกคำาสั่ง กำาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธี 
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3.  สามารถมอบอำานาจช่วงให้พนักงานอืน่ปฏบิตังิานแทนได้ แต่ยัง 
คงต้องรบัผดิชอบต่อการปฏิบตัขิองผูร้บัมอบอำานาจช่วงนัน้ด้วย

4.    กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการ 
และรบัมาปฏบิตั ิบรหิารจดัการ เพ่ือให้ผลการดำาเนินงานเป็นไป 
ตามเป้าหมาย

5.  บริหารจัดการงานทุก ๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  
และกลยุทธ์

6.  ดแูลให้บคุลากรในฝ่ายต่าง ๆ สามารถดำาเนินการให้สอดคล้องกบั
แผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
และประสทิธิผล รวมถึงพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง

7.   พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำาเนินงานและผลประกอบการท่ีดี  
และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสมำ่าเสมอต่อเน่ืองเพ่ือให้องค์กร 
มกีารเตบิโตอย่างย่ังยนื

8.  ตดิตาม ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานผลการดำาเนนิงานโดยรวม
ของบรษิทัต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

9.  ตดิตาม ตรวจสอบ และควบคมุผลการดำาเนนิงานของบริษทัย่อย
และ/หรอืบรษิทัร่วมท่ีบริษทัเข้าไปลงทุน เพ่ือให้มผีลประกอบการ 
ที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส  
รวมถึงหาโอกาสปรบัปรงุและพัฒนาให้มผีลประกอบการท่ีดีขึน้

10.   ศกึษาโอกาสในการลงทนุในโครงการใหม่ ๆ ท่ีด ีโดยทำาการศกึษา 
ทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน  
เพ่ือประกอบการตดัสนิใจ

11.  ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำาวัน 
ของบรษิทั

12.  ดำาเนินการหรอืบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
คณะกรรมการบรหิาร

13.  จดัทำานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจำาปีของบริษัท เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ 
ขออนุมตัจิากคณะกรรมการ

132 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการผู้จัดการ

นายทศพร ทิพย์วรธรรม ผู้อำานวยการโรงไฟฟ้า

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ

นายชุมพล เวสสบุตร ผู้จัดการโครงการ

นายเดชา จันทวี ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

2. บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด 

3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด 

4. บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด 

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยตามข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564

5.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยตามนิยามคณะกรรมการกำากับตลาดทนุ มรีายชือ่และตำาแหน่ง ดงัน้ี

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด

6. เลขานุการบริษัท

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่9 มถุินายน 2558 
มมีตอินมุตัแิต่งตัง้ นายธนวฒัน์ ตรวีศิวเวทย์ กรรมการผูจ้ดัการ ให้ดำารง
ตำาแหน่งเลขานกุารบรษิทั มอีำานาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบตามที่
กำาหนดไว้ในพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมท้ังให้ทำาหน้าท่ีเลขานุการบริษัท 
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังประสานงานให้มีการ 
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดหน้าท่ีและ 
ความรบัผดิชอบดงันี้
1. จดัการประชมุและจดัทำาและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี
 (1) ทะเบยีนกรรมการ
         (2)   หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชมุ

คณะกรรมการบรษิทั และรายงานประจำาปีของบรษิทั

        (3)  หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้
         (4)   รายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและ 

ผูบ้รหิารดำาเนนิการอืน่ ๆ
2.  ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ

ระเบยีบปฏิบตัต่ิาง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
3.  ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท  

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมต ิ
ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
กำากับดแูล

5.  ตดิต่อและสือ่สารกับผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานกำากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง
6.  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

133แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



  โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทอยู่ 
ในรูปแบบของคณะทำางาน โดยมสีายงานควบคุมและกำากับดแูล
ธุรกิจ ซึง่รับผดิชอบการดำาเนินงานของฝ่ายกำากับดูแล ประกอบด้วย
บุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชีสนับสนุน 
การทำางานของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหน้าที่การทำางาน 
ของเลขานกุารบรษิทัตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ ข้อบงัคบับรษิทั  
มตคิณะกรรมการบรษิทั และมตท่ีิประชมุผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัการกำากับดูแลกิจการทีด่ี

 
  ท้ังน้ี รายละเอียดคณุสมบตัขิองผูด้ำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั

ปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564

7. การประชุม

7.1  การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกำาหนดการประชุมคณะกรรมการพร ้อมระเบียบวาระ 
การประชุมหลักประจำาปีและจัดทำาเป็นแผนการจัดประชุมประจำาป ี
ของบรษิทัเพ่ือแจ้งให้กับกรรมการและผูบ้รหิารทราบเป็นการล่วงหน้า  
เพือ่ส่งเสรมิให้กรรมการและผูบ้รหิารเข้าร่วมการประชมุโดยพร้อมเพรยีงกัน  
ซึง่ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทักำาหนดให้การประชมุคณะกรรมการ
บริษัทจัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รวมท้ังปีมากกว่า 6 ครั้ง  
ทัง้น้ี คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารพร้อมมอบหมายให้ 
คณะกรรมการบริหารมีอำานาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำาคัญต่าง ๆ   
ภายใต้ขอบเขตอำานาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร 
และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมถึงตรวจสอบ 
การดำาเนนิงานของฝ่ายบรหิาร 

บรษิทัจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ พร้อมระเบยีบวาระและเอกสารประกอบ
การประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้กับกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวข้อง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วน 
หรือเป็นความลบั เพ่ือให้คณะกรรมการมเีวลาศกึษาข้อมลูก่อนเข้าประชมุ 

ในปี 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
เรือ่งสำาคญัต่าง ๆ ทัง้ส้ิน 7 ครัง้และมกีารประชมุระหว่างกรรมการบรษิทั 
ที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ  
เพ่ือการตดิตามผลการปฏิบตังิานของฝ่ายบรหิารอย่างมปีระสทิธิภาพ  
โดยประธานกรรมการเข้าร่วมการประชมุและเป็นประธานในท่ีประชมุ  
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการพิจารณาวาระการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
กรรมการท่ีทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือ 
เชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามท่ีบริษัทได้นำาส่งให้กับ
กรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตน 
เป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระดงักล่าว เพ่ือปฏบิติัตามนโยบายการกำากับดแูลกิจการของบรษิทั
และหลกัการกำากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน 

รายละเอียดจำานวนการเข้าร่วมการประชุมรายบุคคล และสัดส่วน 
การเข้าร่วมการประชมุปรากฏในหวัข้อรายงานผลการด�าเนนิงานส�าคญั 
ด้านการก�ากับดแูลกิจการ - สรปุผลการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
บรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา - การเข้าร่วมประชมุและการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการรายบคุคล

นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่า 
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั กล่าวคอื ขณะท่ีคณะกรรมการบรษิทั
ลงมตใินทีป่ระชมุต้องมกีรรมการอยู่ในท่ีประชมุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรอื
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนกรรมการทัง้หมด และต้องประกอบ 
ไปด้วยประธานกรรมการชดุย่อยทุกคณะ เป็นต้น

7.2  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการทกุท่านปฏบิตัติามหลกัการกำากับดแูลกิจการท่ีดใีนการทีจ่ะ 
ไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระท่ีตนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือ 
มส่ีวนได้เสยีอย่างเคร่งครดั

รายละเอียดจำานวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
รายบคุคล รายละเอยีดปรากฏในหวัข้อโครงสร้างการก�ากับดแูลกจิการ 
และข้อมลูส�าคญัเก่ียวกับคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อย   
ผูบ้รหิาร พนกังานและอืน่ ๆ - ข้อมลูเก่ียวกับคณะกรรมการชดุย่อย  

รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ ๆ และสดัส่วน
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏใน 
หัวข้อรายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ - 
สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา -  
การเข้าร่วมประชมุและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บรษิทัมหีลกัเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิ 
และมีนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ ดงันี้

8.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ
1.  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณา 

กฎระเบยีบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผลการประเมนิตนเอง
ของกรรมการในปีท่ีผ่านมา เพ่ือพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ซึง่ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง รางวัลประจำาปี 
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เพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะม ี
การทบทวนอตัราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบรษิทั 
ผลประกอบการ และอตัราการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น 

2.   ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเหมาะสม 
กับขอบเขตภาระหน้าท่ีความรบัผดิชอบในการดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการแต่ละคนในปีทีผ่่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดบัท่ีสามารถ
จงูใจ และรกัษากรรมการท่ีมคีวามรูค้วามสามารถและมคีณุภาพใน
การปฏิบตัหิน้าท่ีให้กับบรษิทั ตลอดจนผลประกอบการของบรษิทั 

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2 (บาทต่อคน)

กรรมการ 300,000.00

กรรมการบริหาร 40,000.00

กรรมการตรวจสอบ 40,000.00

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 40,000.00

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 40,000.00

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2 (บาทต่อคน)

ประธานกรรมการ 300,000.00

ประธานกรรมการบริหาร 100,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 100,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 100,000.00

 2. ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง 

 1) ค่าตอบแทน
 1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

หมายเหตุ : 1 บริษัทกำาหนดอัตราค่าตอบแทนนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

 2 บริษัทจ่ายให้กับกรรมการตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งในปี 2564

และอตัราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ประกอบกับพิจารณา
รายการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง 
เทยีบเคยีงกับบรษิทัขนาดเดยีวกันทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน 

3.   องค์ประกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
ในปี 2564 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2564 อนุมติัค่าตอบแทน
ของกรรมการในวงเงนิไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำาปี 
2563 ในวงเงนิไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี
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หมายเหตุ :  1 บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำาปี 2564 สำาหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565

  2  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 – 2564 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

  3  บริษทัพิจารณาจ่ายรางวลัประจำาปีโดยอ้างองิตามผลการดำาเนินงานของบริษทัและอตัราการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัเร่ิมจ่ายรางวลัประจำาปีสำาหรับกรรมการ   

สำาหรับปี 2557 เป็นปีแรก

  4 บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำาปีตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคน

 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559-2564 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด/ปี 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ค่าตอบแทนกรรมการ2 4,700,000.00 4,700,000.00 4,623,913.04 4,700,000.00 4,700,000.00 4,700,000.00

รางวัลประจำาปี3 4,400,000.00 2,800,000.00 3,452,054.79 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.001

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

 3)  ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2564
 1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวมทั้งส้ิน 7,500,000.00 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทน

กรรมการปี 2564 จำานวน 4,700,000.00 บาท และรางวัลประจำาปี 2563 จำานวน 2,800,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 2) รางวัลประจำาปี 2563

ต�าแหน่ง จ�านวน (คน) รางวลัประจ�าปี (บาทต่อคน)1, 2 รวมเป็นเงิน (บาท)

ประธานกรรมการ 1 500,000.00 500,000.00

ประธานกรรมการบริหาร 1 300,000.00 300,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 200,000.00 200,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1 200,000.00 200,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 1 200,000.00 200,000.00

กรรมการและกรรมการชุดย่อย 5 200,000.00 1,000,000.00

กรรมการ 2 200,000.00 400,000.00

รวม 12 2,800,000.00

หมายเหตุ :  1 บริษัทจ่ายรางวัลประจำาปีสำาหรับกรรมการสำาหรับปี 2557 เป็นปีแรก

  2  บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำาแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง
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รายชื่อ
กรรมการ

ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งปี 2564
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ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 300,000.00 - - - - 600,000.00 500,000.00 1,100,000.00

กรรมการอสิระ 300,000.00 - - - -

นายปลวิ 
ตรวีศิวเวทย์

ประธานกรรมการบรหิาร - 100,000.00 - - - 400,000.00 300,000.00 700,000.00

กรรมการ 300,000.00 - - - -

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

กรรมการอสิระ 300,000.00 - - - -

ดร.วชิาญ 
อร่ามวารกุีล

ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

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

กรรมการอสิระ 300,000.00 - - - -

กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -

กรรมการบรรษทัภิบาล
และบรหิารความเสีย่ง

- - - 40,000.00 -

นายณรงค์ 
แสงสรุยิะ

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล
และบรหิารความเสีย่ง

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

กรรมการ 300,000.00 - - - -

นายชยัวัฒน์ 
อทุยัวรรณ์

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

กรรมการบรหิาร - 40,000.00 - - -

ดร.ภัทรตุม์
ทรรทรานนท์ 

กรรมการอสิระ 300,000.00 - - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00

กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -

กรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

- - - - 40,000.00

นายประเสรฐิ 
มรติตนะพร

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

กรรมการบรหิาร - 40,000.00 - - -

กรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

- - - - 40,000.00

ดร.สภุามาส 
ตรวีศิวเวทย์

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

กรรมการบรหิาร - 40,000.00 - - -

นายเดวิด แวน ดาว กรรมการ 300,000.00 - - - - 300,000.00 - 300,000.00

นายวรพจน์ 
อชุไุพบลูย์วงศ์

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

นายธนวฒัน์ 
ตรวีศิวเวทย์

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

กรรมการบรหิาร - 40,000.00 - - -

กรรมการบรรษทัภิบาล 
และบรหิารความเสีย่ง

- - - 40,000.00 -

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

หมายเหตุ :  1  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2564 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำาปี 2563  

 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

  2 บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำาปีตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคน

 2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
  - ไม่มี -

หน่วย : บาท
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ค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษัิท
บรษิทัได้กำาหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
ของบรษิทัทีส่มเหตสุมผลและสอดคล้องกับผลการดำาเนนิงานของบรษิทั 
ตลอดจนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารตามผลการ 
ปฏบิตังิาน โดยมกีารพิจารณาดังนี้
1.  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำาหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและนำาเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนมุติั 

2.  กรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ ภายใต้เงือ่นไขท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 
และกำาหนดค่าตอบแทนของผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการตามหลกัเกณฑ์
ที่บริษัทกำาหนดไว้ และนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนมุตัิ  

3.  การปรบัขึน้เงนิเดอืนประจำาปีของพนักงาน และผูบ้รหิารของบรษิทั
จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนมุตั ิโดยพิจารณา
ตามผลงานการประเมนิรายบคุคล และประสทิธิภาพในการทำางาน
ของพนักงาน ซึ่งการปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ท่ีบรษิทักำาหนด 

โดยบรษิทัมนีโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนกังานระดับต่าง ๆ  ดงันี้

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ประกอบด้วย เงนิเดอืน และรางวัลประจำาปี 
(โบนสั) มนีโยบายพิจารณาค่าตอบแทนดังน้ี
-  ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะสัน้ 

โดยนำาระบบการประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยใช้ตวัชีวั้ดผลงาน 
(“Key Performance Indicator : KPI”) ประกอบด้วยการประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะ 
เชิงบริหาร (Management Competency) มาเป็นเกณฑ ์
ในการประเมินผล และค่าตอบแทนระยะยาว พิจารณาโดย 
นำาผลการดำาเนินงานของบริษัท ประกอบกับการนำาองค์กรสู ่
วิสยัทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบรษิทัตามท่ีได้กำาหนดไว้ 

-  ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผล 
การปฏิบตังิาน KPI ซึง่ประกอบด้วยการประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
และสมรรถนะเชงิบรหิาร ซึง่เป็นไปตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการกำาหนด 
โดยผูบ้รหิารแต่ละตำาแหน่งจะมตัีวชีวั้ดการดำาเนินงานท่ีสอดคล้อง
กับบทบาทหน้าท่ีของตน

นอกจากน้ี บรษิทัได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทยีบเคยีงกับบรษิทัอืน่
ในอตุสาหกรรมเดยีวกันท่ีมขีนาดใกล้เคียงกันในการกำาหนดค่าตอบแทน
ทีเ่หมาะสมท่ีจะดแูลและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถให้อยู่ 
กับบรษิทัได้

ค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์อืน่ บรษิทัจดัให้มกีองทนุสำารองเลีย้งชพี
สำาหรบัผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน โดยผูบ้รหิารและพนกังานสามารถ

เลอืกจ่ายเงนิสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดอืน และ
บรษิทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

ในปี 2564 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้กับผูบ้รหิารรวม 11 คน ประกอบด้วย 
-  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ จำานวน 76,244,393.00 บาท
-  ค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์อืน่ จำานวน 1,976,579.00 บาท

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
ในปี 2564 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ของบรษิทัย่อย โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1. บรษัิท เซาท์อีสท์ เอเชยี เอนเนอร์จี จ�ากัด (SEAN)
(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ไม่มี เน่ืองจากคณะกรรมการ SEAN ดำารงตำาแหน่งเป็น

กรรมการใน NN2 ด้วย ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น SEAN มีมติให้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับ
ค่าตอบแทนในตำาแหน่งกรรมการและกรรมการบรหิารของ 
NN2 เพียงตำาแหน่งเดียว

 2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
  - ไม่มี -
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ในปี 2564 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร ประกอบด้วย
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำาปี จำานวน 

2,249,100.00 บาท
  2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   จำานวน 79,380.00 บาท 
   
   ทั้งนี้ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพผู้บริหารและพนักงานสามารถ

เลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร ้อยละ 5 ถึงร ้อยละ 15  
ของเงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5  
เข้าเป็นกองทุน

2. บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด (NN2)
(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NN2 ประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 18 

มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งของ
กรรมการปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,220,000 บาท และ
รางวัลประจำาปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท  

   ในปี 2564  NN2 ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการ
แต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง ปี 2564 รวมค่าตอบแทน
ประจ�าต�าแหน่ง 

ปี 2564

รางวัลประจ�าปี 
2563 รวม

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร5 ประธานกรรมการ 700,000.00 - 597,282.61 1,000,000.00 1,597,282.61

นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์6 รกัษาการประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบรหิาร

- 620,000.00 620,000.00 800,000.00 1,420,000.00

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

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

กรรมการบรหิาร - 120,000.00 - 200,000.00 -

นายประเสรฐิ มรติตนะพร กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 400,000.00 700,000.00

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

กรรมการบรหิาร - 120,000.00 - 200,000.00 -

นางวดรีตัน์ เจรญิคปุต์ กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 400,000.00 700,000.00

นายแวน ฮวง ดาว2 กรรมการ - - - 65,573.77 98,360.66

กรรมการบรหิาร - - - 32,786.89 -

นายเดวิด แวน ดาว2 กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 334,426.23 921,639.34

กรรมการบรหิาร - 120,000.00 - 167,213.11 -

นายมลิตัน วิลเลยีม ชลาภัค กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 400,000.00 700,000.00

ดร.บนุเหลอื สนิไซวอละวง4 กรรมการ 300,000.00 - 217,663.00 400,000.00 617,663.00

นายปะสมเพ็ด คำาตัน4 กรรมการ 300,000.00 - 82,337.00 - 82,337.00

ดร.บนุสะลอง สดุทิดาลา3 กรรมการ - - - 262,295.08 262,295.08

นายวงสะกนุ ย่ิงยง3 กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 137,704.92 437,704.92

นายนมิติร เลก็เจรญิสขุ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 400,000.00 1,020,000.00

กรรมการบรหิาร - 120,000.00 - 200,000.00 -

นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์1 กรรมการ - - - 65,573.77 98,360.66

กรรมการบรหิาร - - - 32,786.89 -

กรรมการผูจ้ดัการ - - - - -

นายวิเศษ จงูวัฒนา1 กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 334,426.23 921,639.34

กรรมการบรหิาร - 120,000.00 - 167,213.11 -

กรรมการผูจ้ดัการ - - - - -

รวม 4,000,000.00 1,220,000.00 5,117,282.61 7,200,000.00 12,317,282.61

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564

 1  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเศษ จูงวัฒนา เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร  

และกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง ทั้งนี้ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลา 

ที่ดำารงตำาแหน่ง

                    2   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง ทั้งนี้ พิจารณาจ่ายรางวัลประจำาปี 2563 ตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

 3   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวงสะกุน ย่ิงยง เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ แทน นายบุนสะลอง  

สุดทิดาลา ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายรางวัลประจำาปี 2563 ตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

 4   ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 2/2564 เมือ่วันที ่22 กันยายน 2564  มมีตอินุมัตแิต่งตัง้ นายปะสมเพ็ด คำาตนั เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ แทน ดร.บนุเหลอื สดุทดิาลา  

ซึ่งลาออกจากตำาแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายรางวัลประจำาปี 2563 ตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

 5   ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

 6   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ เข้าดำารงตำาแหน่งรักษาการประธานกรรมการ  

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการท่านใหม่แทนในตำาแหน่งเดิมที่ว่างลง

หน่วย : บาท
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 2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
  - ไม่ม ี-
(ข) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
  ในปี 2564 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผูบ้รหิาร ประกอบด้วย
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำาปี จำานวน  

13,707,440.00 บาท  
  2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
   ไม่ม ีเน่ืองจาก NN2 เป็นบรษิทัท่ีจดทะเบยีนในสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไม่มีกำาหนด 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ดังนั้น NN2  
จึงมิได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู ้บริหาร 
และพนักงาน

3. บรษัิท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด (BIC)
(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น BIC ประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 

มนีาคม 2564 มมีตอินมุตัเิฉพาะค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง
ของกรรมการปี 2564 ในวงเงนิไม่เกิน 1,320,000 บาท และ
รางวลัประจำาปี 2563 ในวงเงนิไม่เกิน 1,320,000 บาท

   ในปี 2564 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการ 
แต่ละคน โดยมรีายละเอยีดดงันี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนประจ�า
ต�าแหน่ง ปี 2564

รางวัลประจ�าปี
ปี 2563

รวม

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

นายคำาผุย จีราระรื่นศักดิ์ กรรมการ 240,000.00 240,000.00 480,000.00

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

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

นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี กรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการ

240,000.00 240,000.00 480,000.00

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

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : รายละเอยีดคณุสมบัตผู้ิดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564

 2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
  - ไม่มี -
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  ในปี 2564 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร ประกอบด้วย
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำาปี จำานวน  

7,728,320.00 บาท  
 2.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
  จำานวน 289,812.00 บาท 

    ทั้งน้ี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพผู้บริหารและพนักงานสามารถ 
เลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของ 
เงนิเดอืน และ BIC จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5

4. บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด (BKC)
(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2564 เมือ่วันที ่17 มนีาคม 

2564 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งของ
กรรมการปี 2564 โดยกำาหนดจ่ายเป็นเงินประจำาตำาแหน่ง
แก่กรรมการจำานวน 60,000 บาทต่อคนต่อปี  

   ในปี 2564 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งดงักล่าว
ให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนประจ�า
ต�าแหน่ง ปี 2564

รางวัลประจ�าปี
ปี 2563

รวม

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการ 60,000.00 - 60,000.00

นางสาวรุจิรา ช่วยบำารุง กรรมการ 60,000.00 - 60,000.00

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และ
รกัษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ

60,000.00 - 60,000.00

รวม 180,000.00 - 180,000.00

หน่วย : บาท

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2564

 2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
  - ไม่มี -
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  ในปี 2564 BKC ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร  

ทัง้ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ และค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์อืน่

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

9.1 การอบรมส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและ 
ให้ความรู้กรรมการและผู้บริหารบริษัทอย่างต่อเน่ืองสมำ่าเสมอ  
เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร โดย 
มุง่ให้กรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะ 
กรรมการบรษิทั ท้ังนี ้กรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลกัสตูร Director 
Certification Program (“DCP”) หรือ Director Accreditation  
Program (“DAP”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(“IOD”) รวมถึงบริษัทได้จัดส่งกรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา 
โดยสำานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี  
รายละเอียดการอบรมสัมมนาปรากฏในหัวข้อรายงานผลการ 
ด�าเนนิงานส�าคญัด้านการก�ากับดแูลกิจการ - สรุปผลการปฏิบตัหิน้าท่ี
ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา - การพัฒนากรรมการ

9.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่  
เพ่ือให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
และคณะกรรมการ โดยสำานกักรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกับฝ่ายบรหิาร 
จดัทำาเอกสารแนะนำาบรษิทั ซึง่ประกอบด้วย ข้อมลูประวัตคิวามเป็นมา 
คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการกำากับดแูลกิจการท่ีด ีอำานาจ
หน้าท่ีของกรรมการ ผลการดำาเนินงานย้อนหลงั และโครงการทีอ่ยูใ่น
แผนการพัฒนา รวมถึงกำาหนดการจดัประชมุคณะกรรมการชดุต่าง ๆ  
และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD เช่น  
หลักสูตร DCP หรือ DAP เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ 
และผูบ้รหิาร

10. แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

บรษิทัจดัให้มกีารจดัทำาแนวปฏิบตักิารสืบทอดตำาแหน่ง (“Succession  
Plan”) สำาหรับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและ
ตำาแหน่งงานในสายงานหลกั เพ่ือการสรรหาบคุลากรท่ีมศีกัยภาพและ
แผนรองรับกรณีท่ีต้องสรรหาบุคลากรเข้ามาทดแทนตำาแหน่งเดิม 
ท่ีว่างลง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสรรหาจาก
บุคลากรภายในองค์กรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ 
และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียม
ความพร้อมสำาหรับบุคคลที่จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถและทักษะที่จำาเป็นตามตำาแหน่งงาน เพ่ือ
สืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำาแหน่ง 
ดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ เพ่ือให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วย
ความราบรืน่และต่อเนือ่ง โดยในแต่ละปีจะกำาหนดให้มกีารพิจารณา
เล่ือนตำาแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดเพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีม ี
ผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำาแหน่งท่ีสูงข้ึน 
ตามลำาดับขั้นของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการกำาหนดและสรรหา 
Successor กล่าวคือ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือก Successor ระดับ
กรรมการผู้จัดการ และนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรอง และเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยกรรมการผู้จัดการ 
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการ
เพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนมุตัแิต่งต้ัง
รองกรรมการผู้จัดการต่อไป และสายงานทรัพยากรบุคคลจะเป็น 
ผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ  
เพื่อเสนอต่อกรรมการผู้จัดการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

ทั้งน้ี บริษัทมีการกำาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั  ซึง่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบรษิทั
หัวข้อการพัฒนาสู่ความย่ังยืน - การด�าเนินงานด้านความย่ังยืน -  
การบริหารจัดการความเสี่ยง
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สำาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหารระดับกลาง
ลงมา บริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร 
ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  
การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนา
บุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

11. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิทัจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือทำาหน้าทีพิ่จารณาสรรหาบคุคล
ที่มีความเหมาะสมท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที ่
ครบกำาหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมท้ังเปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็นกรรมการดังกล่าวอีกทางหน่ึง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหาจะพิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การทำางาน 
และภาพรวมของโครงสร้างคณะกรรมการว่าทักษะของกรรมการ 
ทางด้านใดท่ียังขาดอยู่ โดยจัดทำาเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วย 
ทำาให้การสรรหากรรมการมคีวามสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกจิ 
และเป ็นไปตามนโยบาย รวมถึงกลยุทธ ์ในการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัท โดยการประเมินความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน (Board 
Skill Matrix) รายละเอยีดการประเมนิความรูค้วามชำานาญเฉพาะด้าน 
(Board Skill Matrix) ปรากฏในหัวข้อรายงานผลการด�าเนนิงานส�าคญั
ด ้านการก�า กับดูแลกิจการ -  สรุปผลการปฏิบั ติหน ้าที่ ของ 
คณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา - การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

11.1 การแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง 
บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทนุที ่ทจ.39/2559 ทัง้ในด้านคณุวฒุ ิประสบการณ์ทำางาน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการพิจารณาแต่งต้ังหรือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพ่ือ 
นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี 

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัต ิ
จากที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติ 
ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2.   ผูถื้อหุ้นจะใช้สทิธิเลอืกบคุคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจำานวนกรรมการทีจ่ะพึงเลอืกต้ังในครัง้น้ัน
3.  ในกรณีท่ีผู ้ ถือหุ ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็น

กรรมการ ผูถื้อหุน้มสีทิธิลงคะแนนเสยีงให้แก่บคุคลแต่ละคนนัน้
ได้เท ่ากับจำานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่  ทั้งนี้โดยจะแบ่ง 
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งใน 
ครั้งน้ันในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการทีจ่ะพึงเลอืกตัง้ในครัง้น้ัน 
ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพ่ือให้ได้จำานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทัง้นีบ้รษิทัจะนำาเสนอข้อมลูกรรมการทีผ่่านการพิจารณาและเห็นชอบ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ผูถื้อหุน้ ซึง่ประกอบด้วย ประวัตกิารศึกษา ประวัตกิารทำางาน การดำารง 
ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ รวมถึงจำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก 
ตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อ
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำาแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระ 
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำานึงถึงสิทธิ ความสำาคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย
และการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและ 
เป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่ีเป็น 
ผู้ถือหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการอสิระ รวมถึงเสนอระเบยีบวาระการประชมุในการประชมุสามญั 
ผู ้ ถือหุ ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ 
เว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี

11.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งระบุให้คณะกรรมการมีอำานาจแต่งตั้งกรรมการและกรรมการ 
ตรวจสอบท่ีมคีณุสมบตัถูิกต้องตามการเป็นกรรมการอสิระตามประกาศ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข 
เพ่ิมเติม) ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว ่าด้วยคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการเพ่ือรบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3  
ของจำานวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยการพิจารณาคดัเลอืกเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัจะ
คำานึงถึงข้อกำาหนดทางกฎหมาย ทั้งน้ีบริษัทมีนโยบายให้ประธาน
กรรมการเป็นกรรมการอสิระ และประธานกรรมการบริษทักับกรรมการ
ผู ้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนให ้
ด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกับ
การบรหิารงานประจำาด้วยมุง่หมายให้มกีารถ่วงดุลอำานาจการดำาเนินงาน  
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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11.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอ
กรรมการคนใดคนหน่ึงซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระผู ้มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้
ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมท้ังกำาหนดค่าตอบแทน โดย
อ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและ
จำาหน่ายไฟฟ้าซึง่มขีนาดใกล้เคยีงกัน รวมถึงการพิจารณาประเมนิผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี เพ่ือประกอบการเสนอ
กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู ้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

สำาหรบัการสรรหาผูบ้รหิารในตำาแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ
ผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
และกำาหนดค่าตอบแทน ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการลงไปอยู่ในอำานาจการพิจารณาแต่งตัง้ของกรรมการผูจ้ดัการ

12. บุคลากร 

12.1 จ�านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานระดับ 
ตำ่ากว่าผู้บริหารลงไปท้ังหมด 265 คน ซึ่งในจำานวนดังกล่าวเป็น
พนักงานท่ีปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงาน 
ของบรษิทัท่ีปฏิบตังิานให้กับบรษิทัย่อยผ่านสญัญารบัจ้างบรหิารงาน
ระหว ่างบริษัทกับบริษัทย ่อย โดยแยกเป ็นพนักงานในส ่วน 
การผลิตไฟฟ้าจำานวน 91 คน และพนักงานในส่วนงานสนับสนุน
จำานวน 174 คน

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 
จำานวนทั้งสิ้น 200,602,393.86 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
1.  เงินเดือนท่ีพิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน  
2.  เงนิโบนสัท่ีพิจารณาจ่ายอ้างองิตามผลการดำาเนนิงานของบรษิทั 
3.  เงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพ ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบ 

ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุน 
สำารองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

บริษัท จ�านวนบุคลากร1 ค่าตอบแทน1

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 128 127,756,330.59

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด 4 3,020,536.00

บริษัท ไฟฟ้านำ้างึม 2 จำากัด 76 23,938,156.27

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด 56 45,467,301.00

บริษัท บางเขนชัย จำากัด 1 420,070.00

รวม 265 200,602,393.86

หมายเหตุ : 1รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับตำ่ากว่าผู้บริหารลงไป 

นโยบายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บรษิทัและบรษิทัย่อยได้จดัตัง้กองทุนสำารองเลีย้งชพีตามพระราชบัญญัติ 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย
บริษัทและบริษัทย่อยนำาส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ของพนกังานเข้ากองทนุสำารองเลีย้งชพี และพนกังานนำาส่งเงนิสะสม
เข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือนของ
พนักงานแต่ละรายตามความสมัครใจ โดยมีพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยที่สมัครเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพจำานวน 174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.06 ของจำานวนของพนักงานท้ังหมดของบริษัทท่ีจัดตั้ง
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ทัง้น้ี บรษิทัและบรษิทัย่อยได้สนับสนนุให้คณะกรรมการกองทนุสำารอง
เลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนท่ีรับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

การลงทุนสำาหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: 
“I Code”) และเป็นผูจ้ดัการกองทนุท่ีบรหิารการลงทุนอย่างรบัผิดชอบ 
โดยคำานงึถงึปัจจยัสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิบาลและเศรษฐกิจ 
(Environmental, Social, and Governance: “ESG”) โดยคณะกรรมการ
กองทนุสำารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจากฝ่ังนายจ้างและลูกจ้าง
ร่วมกันมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพ จากองค์ประกอบตามผลการดำาเนินงาน นโยบายในการ
ลงทุนต่าง ๆ พร้อมทัง้เหตผุลความจำาเป็นและเหมาะสมอืน่ ๆ ข้างต้น 
และดำาเนนิการตามมตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการกองทุนสำารองเล้ียง
ชพีของบรษิทัและบรษิทัย่อย กรณีมกีารพิจารณาเปลีย่นแปลงบรษิทั
จัดการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
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12.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษทัมกีารกำาหนดนโยบายการบรหิารงานบคุคล ซึง่มุง่ให้การดำาเนนิงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ได้นำาโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่เป็นมาตรฐานไปใช้กับบริษัทและ
บริษัทย่อยท้ังหมด เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงใช้กลไกการดูแลการดำาเนินงาน 
ร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service 
Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อย
และบรษิทัร่วมดังกล่าว ทำาให้บรษิทัสามารถกำาหนดวิธีการปฏิบตังิาน
ให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมภายในท่ี 
เหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้ม ี
ความรวดเรว็ และทำาให้การบรหิารมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้
บริษัทและบริษัทย่อยได้นำาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เข้ามาใช้วัดผลการปฏิบัติงานร่วมกับ 
การประเมนิด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเชงิบรหิารของผูบ้รหิาร
และผูป้ฏบิตังิาน เพือ่ให้การประเมนิผลการปฏบิตังิานมคีวามชดัเจน 
โปร่งใส ครอบคลุมและยังสามารถนำาผลการประเมินไปใช้ใน 
การพัฒนาบุคลากรได้ บริษัทให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคล 
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำาเสนอข้อเสนอแนะและ
พัฒนากระบวนการทำางานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้  
Kaizen เป็นเครือ่งมอื ประกอบกับการส่งเสรมิให้หัวหน้างานทำาหน้าท่ี
ให้คำาแนะนำาและเป็นแบบอย่างท่ีดี บริษัทยังได้นำาผลการสำารวจ 
ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) มาเป็นแนวทาง
สำาหรับการกำาหนดกลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานด้านทรัพยากร
บุคคลและมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง 
ความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อค่านิยมหลักขององค์กรให้กับ
พนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย และส่งเสริมให้พนักงาน 
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็น 
รูปธรรมและเข้าใจถึงความคาดหวังต่อสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
เชิงบริหารในบทบาทของตน 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานลาออก จำานวน 6 คน  
ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง บริษัทและบริษัทย่อยไม่ม ี
การเปลีย่นแปลงจำานวนบคุลากรอย่างมนัียสำาคญั อย่างไรก็ตามมกีาร 
เพ่ิมจำานวนพนักงานเพ่ือรองรับการดำาเนินการของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า  
ไซยะบรุ ีโดยเน้นให้มกีารบรหิารจดัการกำาลงัคนให้มจีำานวนเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิน่
โดยเฉพาะในพื้นที่รอบ ๆ โรงไฟฟ้า เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนโดยรอบ 
ได้รับโอกาสพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคง 
ด้านรายได้และมีความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงไฟฟ้า 
อย่างยั่งยืน 

เนื่องด้วยในปี 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
พนักงานรวมถึงความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจและผลิตไฟฟ้า 
ควบคูกั่นไป โดยบรษิทัได้มมีาตรการต่าง ๆ  เพ่ือป้องกันและรบัมอืกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
อย่างเป็นระบบ และสามารถบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  ให้สามารถ
ผลติไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ง และได้รบัผลกระทบน้อยท่ีสดุ ซึง่ท้ังหมดน้ี 
เกิดจากความร่วมมือจากท้ังผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติ 
ตามมาตรการต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี 

12.3 การพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของ 
การพัฒนาขดีความสามารถและศกัยภาพของพนกังานทัง้ในส่วนงาน
ปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า และส่วนงานสนับสนุนพนักงานทุกคน 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพราะพนกังานทกุคนเปรยีบเสมอืนกลไก
ในการขับเคล่ือนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำาหนดไว้ 
อีกท้ังตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนา 
ด้านจรยิธรรม และสำานกึรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน 
และสังคม 

1.  การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมที่จะช่วย 
ส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ท้ังหลักสูตรในประเทศ
และต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
จะคัดเลือกหลักสูตรท่ีบุคลากรมีความต้องการท่ีจะพัฒนา โดยผ่าน
การเหน็ชอบจากผูบ้รหิารแต่ละสายงาน อกีทัง้บรษิทัยังได้เปิดโอกาส 
ให้พนักงานนำาเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และเอ้ือต่อการทำางาน 
เพ่ือพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถได้ โดยบริษัทได้กำาหนดวงเงิน
สำาหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปี  
โดยเฉลี่ยขั้นตำ่าคนละ 10,000 บาท ร่วมทั้งมีการจัดอบรมในรูปแบบ 
Online เพ่ือให้พนักงานได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ใน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ  
โดยหน่วยงานต้นสงักัดจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมและนำาเสนอ
ตามความจำาเป็น เพ่ือพิจารณาจดัส่งพนักงานเข้ารบัการอบรม ซึง่ท่ีผ่าน 
มาบรษิทัได้ส่งพนักงานเข้ารบัการอบรมเพ่ือส่งเสรมิความรูใ้นด้านต่าง ๆ 
ท่ีจะนำามาปรับใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรท่ีจำาเป็น 
กับการทำางานของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้งน้ี บริษัทในเครือ
สามารถเสนอแผนการอบรมได้เช่นกัน  โดยรายละเอยีดการฝึกอบรม
พัฒนาบคุลากรปรากฏในหวัข้อการขบัเคลือ่นธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน - 
ผลการด�าเนินงานด้านสังคม – การฝึกอบรมพนักงาน
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2. โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำาคัญในโอกาสการก้าวหน้าใน 
สายอาชพีของพนกังานบรษิทัในทกุระดบัท้ังในระยะสัน้และระยะยาว 
โดยกำาหนดโครงสร้างการจดัการให้มคีวามชดัเจน เพ่ือเป็นหลกัประกัน 
ให้กับพนักงานถึงลำาดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของตำาแหน่งหน้าท่ี 
ในสายงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานท่ีมีความสามารถและ
ศกัยภาพสงูทีอ่าจพัฒนาข้ึนสูร่ะดับผูบ้รหิาร อกีทัง้บรษิทัและบรษิทัย่อย 
ได้นำาระบบ KPIs ซึ่งเป็นระบบสากลและเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของท้ังบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำาเร็จ 
ของงาน ความประพฤต ิและศกัยภาพในการทำางานของพนกังาน เพ่ือ
เป็นอีกเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้วยมุ ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนดีท่ีม ี
ความสามารถนอกจากน้ีบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็น 
กลุ่มธุรกิจ พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงาน
ข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสร้าง 
ความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

3. การก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
 บรษิทัเลง็เห็นความสำาคญัของการดำาเนนิงานทีต่่อเนือ่ง เพ่ือให้บรษิทั
และบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสรรหาบุคลากรที่มี
ศกัยภาพเข้าทดแทนพนักงานทีล่าออกหรือเกษยีณอายุได้ทนัที บรษิทั
มีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายในองค์กรท้ังภายใน
สายงานและระหว่างสายงาน เพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน 
(Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำาหนดให้
ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPIs) ประกอบ
การพิจารณาด้านความสามารถ และพฤติกรรมการทำางานของ
พนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และ
บรรจุในแผนการสืบทอดตำาแหน่ง โดยมีข้ันตอนการสรรหาตาม 
ลำาดับข้ันเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลในการ 
สรรหาบุคลากรเตรียมพร้อมสำาหรับการสืบทอดตำาแหน่งท่ีสำาคัญ  
รวมถึงมกีารมอบทุนการศกึษาให้กับพนักงานทีม่ศีกัยภาพเพ่ือศกึษา
เฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ 

 ท้ังน้ี รายละเอียดแผนการสืบทอดตำาแหน่งอยู ่ในแนวปฏิบัติ 
ด้านแผนการสืบทอดตำาแหน่ง เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท และ
เอกสารแนบ 5

12.4 สภาพความปลอดภัยในการท�างาน
บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำาเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงาน
คุณภาพ (ISO) เพื่อให้โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีม ี
ความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 
ในแต่ละโครงการ ซึ่งโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีบริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่าน 
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ 

-   โรงไฟฟ้าพลงันำา้ นำา้งมึ 2 ของ บริษทั ไฟฟ้านำา้งมึ 2 จำากัด ผ่านการ 
รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015, 14001 ซึ่งใบรับรองดังกล่าว
เป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังนำ้า นำ้างึม 2 ภายใต้ขอบเขตงาน Electricity Generating 
and Distribute by Hydro Power Plant และถือเป็นโครงการแรก 
ในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ี 
ผ่านการรับรอง ISO 9001:2015

-  โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2 ของ บรษิทั บางปะอนิ 
โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 3 ระบบ 
ISO 9001, 14001, 45001

-  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ของ บริษัท บางเขนชัย 
จำากัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

-  โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี ของ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 3 ระบบ ISO 9001, 14001, 
45001

12.5  การส่งเสริมแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนัในทกุขัน้ตอนการปฏิบตังิาน โดยบรษิทัได้บรรจแุนวปฏิบติั
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขั้นตอนการดำาเนินการต่าง ๆ ใน 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
การกำากับดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบาย
การควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน 
(Control Policy) อาท ิแนวทางการเก็บรกัษาและการใช้ข้อมลูภายใน 
แนวทางการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว แนวทางการพิจารณาเข้าทำารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกันประเภทต่าง ๆ ข้อกำาหนดเก่ียวกับจริยธรรม และ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็น 
การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานของทั้งบริษัท
และบริษัทย่อยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และข้อบังคับการทำางาน 
เพ่ือสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตาม 
กรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็น 
การสือ่สารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิทั ท้ังน้ี 
รายละเอียดแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เปิดเผยบน
เว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารแนบ 5

12.6 สวัสดิการพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งท่ีเป็น
พนักงานประจำาและลูกจ้างตามที่กฎหมายกำาหนด โดยให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสวัสดิการ อีกทั้งยังนำา 
ข้อเสนอแนะจากการสำารวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement 
Survey) มาเป็นแนวทางการออกแบบสวัสดิการให้กับพนักงาน  
บรษิทัเชือ่ว่าหากพนักงานมคีวามสขุและมสีขุภาพแขง็แรง มทัีศนคติ
ท่ีดีจะสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ บริษัทได้เริ่ม
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มาตรการป้องกันด้านสุขภาพให้กับพนักงานโดยฉีดวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวดัใหญ่ วัคซนีป้องกันไวรสัตบัอกัเสบเอ และบใีห้กับพนักงานท่ีมี
ความเสี่ยง และยังให้การสนับสนุนด้านกีฬาและการออกกำาลังกาย
ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน  
ชมรมฟุตบอล 

บรษิทัมกีารบงัคบัใช้หลกัเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดกิารอย่างทัว่ถึง
และเป็นธรรมตามมาตรฐานกฎหมายและหลักมนุษยธรรม รวมทั้ง 
จัดให้มีการเพ่ิมเติมผลประโยชน์เกื้อกูลให้กับพนักงานโดยพิจารณา
จากผลความสำาเร็จของงานหรือตามที่บริษัทกำาหนดเป็นคราว ๆ ไป
ตามความเหมาะสม เพือ่สร้างขวญักำาลงัใจ อกีทัง้จดัให้มกีารทบทวน
ปรับเพิ่มสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการ 
ของบริษัทกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งท่ีผ่านมา 
บริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำาคัญ

12.7 การพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน 
บรษิทัได้มกีารกำาหนดนโยบายและโครงสร้างการกำาหนดค่าตอบแทน
พนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำาหนด 
ค่าตอบแทนและการปรับข้ึนเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่ง 
จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ  ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง
ท่ีสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและ 
ค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับตำาแหน่ง เพ่ือให้พนักงานได้รับ
อัตราเงินเดือนและค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับระดับตำาแหน่งและหน้าที่
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ในการปรับขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจาก
การประเมินพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ซึ่งจะใช้ในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของท้ังบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำาเร็จ 
ของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำางานของพนักงาน  
รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และขนาดใกล้เคียงกนั ทั้งนี้ การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำาเนินการตามจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ นโยบายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

13. ข้อมูลส�าคัญอื่น ๆ

13.1  ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิและผู้ควบคมุ
ดูแลการท�าบัญชีของบริษัท

 บริษัทได้แต่งต้ัง นายธิติพัฒน์ นานานุกูล ดำารงตำาแหน่งผู ้ช่วย
กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
ฝ่ายการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 

และบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาววิไลพร ภาณุมาศตระกูล ตำาแหน่ง  
ผู้อำานวยการอาวุโส-ฝ่ายบัญชี ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญช ี
ของบริษัทและบริษัทย่อย (สมุห์บัญชี) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 

 โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำานักงาน ก.ล.ต. 
กำาหนด และรายละเอยีดประวัตขิองผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัช ี
และการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 1

13.2   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงาน

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่3/2560 เมือ่วันท่ี 15 มถุินายน 
2560 ได้มมีตแิต่งตัง้ นางสาวจริาภรณ์ พฤทธิประเสรฐิ ดำารงตำาแหน่ง
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
  
 บริษัทมอบหมายให้ นางสาวรุจิรา ช่วยบำารุง ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและกำากับดูแลธุรกิจ ซึ่งควบคุม
การดำาเนินงานของฝ่ายกำากับดูแล

 รายละเอียดผู ้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ 
หวัหน้างานกำากับดแูลการปฏบิตังิานปรากฏในหวัข้อการควบคมุภายใน 
และประวัติของบุคคลดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 3

13.3 ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจ�าปี 2564
 บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็น 
ผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
2564 โดยผู ้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู ้ได้รับความเห็นชอบจาก 
สำานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสีย 
กับบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
มีดังนี้
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) รวมเป็นจำานวนเงนิ 

3,660,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ของบรษิทั จำานวน 1,035,000.00 บาท และค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 
ของบรษิทัย่อย จำานวน 2,625,000.00 บาท 

2.  ค่าบรกิารอืน่ (Non-audit Fee) รวมเป็นจำานวนเงนิ 755,000.00 บาท 
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1. สรปุผลการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

1.1  การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ

  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  บรษิทัมกีารจดัทำา Board Skill Matrix เพ่ือเป็นกลไกในการสรรหา

กรรมการ และสร้างความมัน่ใจได้ว่าขัน้ตอนและบคุคลทีส่รรหา
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ ส่งเสริม 

REPORT ON KEY OPERATING  
RESULTS RELATED TO  
CORPORATE GOVERNANCE
รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น และ
เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงกลยุทธ์ตามแผนการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  โดยปี 2564 บริษัทมีกรรมการชายจำานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.67 และกรรมการหญิงจำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  
โดยมีช่วงอายุของกรรมการระหว่าง 38-77 ปี โดยมีรายละเอียด
ของ Board Skill Matrix สรุปได้ดังนี้ 

หมายเหตุ :   พิจารณาความรู้ความชำานาญเฉพาะด้านของกรรมการจาก (i) วุฒิการศึกษา (ii) ประวัติการฝึกอบรม  

(iii) การดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและการดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือบริษัทอื่น (iv) ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

บรษิทัระบหุลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอสิระ 
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารไว้ท่ีหัวข้อโครงสร้างการก�ากับดูแล
กิจการ และข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

ชดุย่อย  ผูบ้รหิาร พนักงานและอืน่ ๆ  - การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ
และผู้บริหาร

รายนามกรรมการ

ความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์
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ยืน

ดร.ทนง พิทยะ • • • • • • •
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ • • • • • • •
ดร.จอน วงศ์สวรรค์ • • • • • •
นายณรงค์ แสงสุริยะ • • • • • •
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล • • • • •
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ • • • • • •
ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ • • • • • • •
นายประเสริฐ มริตตนะพร • • • • • • •
นายเดวิด แวน ดาว • • • • • •
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ • • • • • •
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ • • • • • • •
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ • • • • • • •

รวม 12 7 4 4 8 12 6 12 12
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ทั้งนี้ การดำาเนินการของปี 2564 สรุปได้ดังนี้

1)  การแต่งตั้งกรรมการ
  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

กลัน่กรองบคุคลท่ีมคีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 (รวมท้ังท่ีม ี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท้ังใน 
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำางาน และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งต้ังหรือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

  บริษัทมีกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้แทนจาก 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัตามสดัส่วนการถือหุ้น คอื กลุม่บรษิทั 
ช.การช่าง ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) (“CK”)  
บรษิทั ทีทดีบับลวิ จำากัด (มหาชน) (“TTW”) และบรษิทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (“BEM”) จำานวน 8 คน 
ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ  
นายประเสรฐิ มรติตนะพร ดร.สภุามาส ตรวิีศวเวทย์ นายวรพจน์ 
อุชุไพบูลย์วงศ์ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ นายเดวิด แวน ดาว 
และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รายละเอียดประวัติกรรมการ 
ปรากฏในเอกสารแนบ 1

  ท้ังน้ี การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะต้องได ้รับคะแนนเสียงไม ่น ้อยกว ่าก่ึงหน่ึงของ 
จำานวนเสียงของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน สำาหรับการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการโดยท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการนั้น จะเป็นการลงคะแนนเสียง
เลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล และบรษิทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีง 
จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพ่ือรวมพิจารณา 
กับคะแนนเสียงที่ได้รับจากการมอบฉันทะ เพ่ือความโปร่งใส 
ในการนับคะแนนและสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง โดย
กรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้จะต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
ก่ึงหนึ่งของจำานวนเสียงของผู ้ถือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน สำาหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การลงมติ
ของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นสำาหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูล
ส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงานและอื่น ๆ - การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและ 
ผู้บริหาร - การแต่งตั้งกรรมการ

 
  ในปี 2564 บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการ

ใหม่ แต่ได้มีการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่ง 
ตามวาระในทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2564 โดยทีป่ระชมุ
ได้พิจารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการรายเดมิกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

ต่อไปอกีวาระหนึง่ ตามการเสนอชือ่โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ  
ความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และการเข้าร่วมการประชุม  
และเห็นว่ากรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งมีคุณสมบัติครบถ้วน  
รวมท้ังบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือให้รับการพิจารณาเห็นชอบเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้าผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์
และเว็บไซต์ของบริษัทในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี คือ ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม ซึ่งในปี 2564 ไม่มีผู ้ถือหุ้น 
รายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา 

2) การแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
  บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3  

ของจำานวนคณะกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท 
จะคำานงึถึงข้อกำาหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) และสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำานักงาน ก.ล.ต.”)  
ว่าด้วยคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนที่  ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข 
เ พ่ิมเติม) ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว ่าด ้วย 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

 
  บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และนิยาม

กรรมการอสิระเข้มกว่าหลกัเกณฑ์ของประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือ 
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง  
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นท่ีออกใหม่  
(รวมท้ังที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ 
ของกรรมการอิสระปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการก�ากับดูแล
กิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ - ข้อมูลคณะกรรมการ 
ของบริษัทและบริษัทย่อย - กรรมการอิสระ

  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเสนอ
รายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามประกาศ 
ทจ. 39/2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์อื่น ๆ  
ดังกล่าวข้างต้น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณา 
กลั่นกรองเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณา 
อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แล้วแต่กรณี
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  ในปี 2564 บรษิทัไม่ได้มกีารเปลีย่นแปลงและแต่งตัง้กรรมการอสิระ 
ใหม่ แต่ได้มีการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระท่ีพ้นจาก
ตำาแหน่งตามวาระในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 
โดยท่ีประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระรายเดิม 
จำานวน 2 ราย ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ และ ดร.วชิาญ อร่ามวารกีลุ 
กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามการเสนอชื่อ 
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
(ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ 
ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ี  
ทจ.39/2559 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ความทุ ่มเท 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี การเข้าร่วมการประชุม รวมถึงการให้ 
ความเห็นทีเ่ป็นอสิระและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบรษิทั
และฝ่ายบริหาร และเห็นว่ากรรมการอิสระท่ีพ้นจากตำาแหน่ง 
ตามวาระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน 

3) การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา

และเสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ และ
เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
พร้อมพิจารณาเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
กำาหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของ 
ผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาด 
ใกล้เคยีงกัน รวมถึงดำาเนนิการพิจารณาประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของกรรมการผูจ้ดัการทกุปี เพ่ือเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ

  สำาหรับการสรรหาผู้บริหารในตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู ้จัดการจะเป็นผู ้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำานาจการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ของกรรมการผู้จัดการ

  ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
กลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการเทียบเคียงกับ 
บรษิทัอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกันทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกัน รวมถึงการ
ประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยใช้ตวัชีว้ดัผลงาน (Key Performance  
Indicator : KPI) ผลการดำาเนนิงานของบรษิทั ประกอบกับการนำา
องค์กรสูวิ่สยัทศัน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบรษิทัตามทีไ่ด้กำาหนดไว้ 
และการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการผู้จัดการ เพ่ือประกอบ
การนำาเสนอการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู ้จัดการต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนมุตัิ

  สำาหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ในปี 2564 มีการแต่งตั้ง 
ผู้บริหารจำานวน 2 ท่าน  คือ นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ 
ตำาแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการสือ่สารและการบรหิาร 
ความย่ังยืนองค์กร และนางเรวดี จันทมณีโชติ ตำาแหน่งผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย ซึ่งกรรมการผู้จัดการเป็น 
ผู้พิจารณาคุณสมบัติ ประกอบกับแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ  
การเติบโตขององค์กร และโครงสร้างการจัดการของบริษัท โดย
บรษิทัได้ดำาเนนิการแจ้งแบบแจ้งข้อมลูคำารบัรอง และคำายนิยอม
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (“แบบ 35-E1”) ในระบบ
ข้อมลูรายชือ่ผูบ้รหิาร ตามข้อกำาหนดของสำานกังาน ก.ล.ต. แล้ว

 รายละเอยีดประวัตกิรรมการและผูบ้รหิารรายบคุคลของบรษิทัปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1 

การพัฒนากรรมการ
ตามท่ีบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและ 
ให้ความรูก้รรมการและผูบ้รหิารบรษิทัอย่างต่อเน่ืองสมำา่เสมอ ในปี 2564 
บรษิทัมกีารจดัการบรรยาย Enterprise Risk Management Sharing 
Session ให้กับคณะกรรมการบรษิทั ในหัวข้อเรือ่ง Managing Risk in  
Dynamic Markets, Risk Management Structure, Linking Strategy and 
Risk to Drive Performance โดย บรษิทั อวีาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำากดั 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร 
ความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วม 
การอบรมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ เมือ่วนัท่ี 25 พฤศจกิายน 2564

อกีท้ังคณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนนุให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม
สมัมนา และการศกึษาดงูาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิตังิาน โดยพิจารณาหลกัสตูร กิจกรรมสมัมนา และการศกึษาดงูาน
ทีม่เีน้ือหาและรายละเอยีดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบรษิทั
ทัง้ไทยและต่างประเทศ โดยปี 2564 กรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการ
บรษิทั ได้เข้าร่วมอบรมและสมัมนา โดยมชีัว่โมงการอบรมรวมทัง้สิน้ 
179 ชัว่โมง โดยมหีลักสูตรอบรมภายใน จำานวน 21 ชัว่โมง 30 นาที   
รวมท้ังหมด 5 หลักสตูร และหลกัสูตรอบรมภายนอก จำานวน 157 ชัว่โมง 
30 นาท ีรวมทัง้หมด 37 หลักสตูร ซึง่มรีายละเอยีดดังนี้

หลักสูตรภายใน จำานวนรวม 21 ชั่วโมง 30 นาที อาทิเช่น
•  Knowledge Sharing Session by Exploration Team
•  Knowledge Sharing Session: Introduction to Investor Relations
•  Knowledge Sharing Session: Bill Acceptance / Employee  

Advance
•  Knowledge Sharing Session: Introduction to Insurance  

and Safety
•   Knowledge Sharing Session: Waste Management
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หลักสูตรภายนอก จำานวนรวม 157 ชั่วโมง 30 นาที อาทิเช่น 
•  Director Accreditation Program (DAP)
•  ประเด็นบัญชีเกี่ยวกับ M&A และเครื่องมือทางการเงิน
• Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives
•  แนวคดิความย่ังยืนขององค์กรกับการจดัทำาข้อมลูเพ่ือการรายงาน
•    ESG Integration in Sustainable Investing
• TCFD & SDGs Workshop: TCFD in Finance
•    Debt Securities: Regulatory Update & Case Study
•    Basic Power Plant for Non-Engineer
•    Leadership Programs (YourNextU) ได้แก่ Managing in  

a Minute, Coaching in a Minute, Emotional Intelligence, 
Growth Mindset, Do Less, Get More with Strategic Thinking, 
Design Thinking, Growth Mindset, E3 (Leading to Engage,  
Leading to Empower, Leading to Execute), Self-Leadership, 
Step-in Leader (Being a STAR Explorer, Engaging Others, 
Adjusting for Success, Feedback, Communicate Effectively, 
Planning & Prioritizing, Managing and Coaching Teams), 
Become a Leader That Others Will Want to Follow

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ท้ังแบบรายบุคคล
และแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได ้
นำาแบบประเมินตนเองของกรรมการซ่ึงจัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย ์
มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพ่ือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการรายบุคคล  ซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
การปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำาหนดไว้  

บริษัทจัดทำาแบบประเมิน จำานวน 3 ชุด ซึ่งแบบประเมินดังกล่าว
ประกอบด้วย 
•  ชดุท่ี 1 “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพ่ือใช้

ประเมินการทำางานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ
•  ชดุท่ี 2 “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ” 

เพ่ือใช้ประเมินการทำางานของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ

•  ชุดท่ี 3 “แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยรายบุคคล” เพ่ือใช้ประเมินการทำาหน้าที่อย่างเหมาะสม
ของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล 

ซึ่งมีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม เรื่องดังต่อไปนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.  การประชุมคณะกรรมการ 
4.  การทำาหน้าที่ของกรรมการ 
5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ท้ังน้ี ในปี 2564 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคล มีคะแนนเต็ม 
ในแต่ละหัวข้อคือ 4 คะแนน รายละเอียดดังนี้

เ พ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสีย่งเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัสรปุและนำาเสนอ
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
เพ่ือรับทราบผลการประเมินและใช้ประกอบการพิจารณากำาหนด
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

คณะกรรมการบริษัท/ 
คณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมิน

ระดับ คะแนน

คณะกรรมการบริษัท ค่อนข้างดเีย่ียม 3.83

คณะกรรมการชุดย่อย ค่อนข้างดเีย่ียม 3.81

การประเมินรายบุคคล ค่อนข้างดเีย่ียม 3.80
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รายนามกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2564
การประชมุสามัญ 

ผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2564

คณะกรรมการ 
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและ 
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ดร.ทนง พิทยะ 7/7 √

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 7/7 14/14 √

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ 7/7 5/5 √

นายณรงค์ แสงสุริยะ 7/7 6/6 √

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 7/7 5/5 6/6 3/3 √

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 7/7 14/14 √

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ 7/7 5/5 3/3 √

นายประเสริฐ มริตตนะพร 7/7 14/14 3/3 √

นายเดวิด แวน ดาว 7/7 √

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 7/7 14/14 √

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 7/7 √

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ 7/7 14/14 6/6 √

1)  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  ในปี 2564 แม้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการบริษัทยังทุ่มเทการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ครบถ้วน โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างสมำ่าเสมอ โดยบริษัทมีการจัดประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาเรือ่งสำาคญัต่าง ๆ  ท้ังสิน้ 7 ครัง้ 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบท้ังคณะ
เฉลี่ยร้อยละ 100 ของจำานวนการประชุมท้ังหมด และมีคณะ
กรรมการบริษัทครบท้ังคณะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2564 

2)  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
  ในปี 2564 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้มีการประชุม 

เพ่ือพิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดำาเนนิงานด้านต่าง ๆ  
ก่อนนำาเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยมสีดัส่วนการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีครบทั้งคณะเฉลี่ย 
ร้อยละ 100 ของจำานวนการประชมุทัง้หมด และมกีารพิจารณาอนมุตัิ 
เรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานภายใต้อำานาจดำาเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องสำาคัญ 
ได้แก่ การเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน การสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส แบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
ของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  

การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัประจำาไตรมาส แผนบรหิารความเสีย่ง 
ประจำาปี และเรื่องอื่น ๆ ตามท่ีระบุในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของกรรมการชุดย่อยน้ัน ๆ ท้ังนี้ ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการ 
ชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าท่ีในท่ีประชุมเพ่ือกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ  
ตามกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยชุดน้ัน ๆ อย่างครบถ้วน 
สำาหรับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ปรากฏในหัวข้อรายงานผล 
การด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ - รายงานผล
การปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 
และสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารรายบุคคล
ในปี 2564 บริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็น 
รายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย  
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และ 
ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงานและอื่น ๆ - ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีการกำาหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแล
กิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) และกฎบัตร 
คณะกรรมการบริษัท (“BOD Charter”) สำาหรับบริษัทย่อย ซึ่งม ี

1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุม
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รายละเอียดสอดคล้องกับ Control Policy เพ่ือให้คณะกรรมการ 
บรษิทัย่อยยึดถือปฏิบตั ิเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัสามารถควบคมุดแูล 
การบริหารงานและแผนการดำาเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อยได้
เสมอืนหนึง่เป็นหน่วยงานของบรษิทั ซึง่สอดคล้องตามคณะกรรมการ
กำากับตลาดทนุ โดยใน Control Policy ได้กำาหนดหลกัเกณฑ์การกำากับ
ดูแลบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ในด้านการบริหาร ด้านการเงิน ด้าน
การดูแลและแผนการลงทุน และด้านการกำากับดูแลกิจการ เพื่อดูแล
รกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พร้อมกำาหนดให้มี
การทบทวน Control Policy ทุก 2 ปี และ BOD Charter ทุกปี หรือ
ตามความเหมาะสม โดยบรษิทัมกีารดำาเนินงานกำากับดแูลบรษิทัย่อย
หรือบริษัทร่วม โดยสรุปดังนี้ 
1.  บรษิทัได้จดัส่งบุคคลท่ีได้รบัมติเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

ของบริษัทหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เพ่ือเข้ารับ
การแต่งตัง้เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร (แล้วแต่กรณี) ในบรษิทัย่อย 
หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพ่ือ
พิจารณา ให้ความเหน็ และออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุคณะ
กรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือประโยชน์ใน
การควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมให้
เป็นไปในทิศทางที่บริษัทวางนโยบาย โดยกรรมการหรือ 
ผู ้บริหารซึ่งเป็นผู ้แทนของบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้งจะต้อง
รายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมนั้น ๆ ประจำาทุกไตรมาส รวมถึงต้องติดตาม 
ความคืบหน้าของการดำาเนินงานและประเด็นปัญหาของ 
แต่ละโครงการในบรษิทัย่อยและบริษทัร่วมทีต่นเข้าปฏบิตัหิน้าท่ี 
รวมถึงแผนการลงทุนในโครงการใหม่หรือโครงการที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาและแจ้งให้กับบรษิทัทราบอย่างสมำา่เสมอหรอืทนัที
เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีมีนัยสำาคัญต่อท่ีประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ทีม่หีน้าทีแ่ละคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือทราบ และ/หรอืพิจารณา
ดำาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2.  บริษัทกำาหนดกลไกควบคุมการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและ 
ผลการดำาเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาเข้าทำารายการได้มา 
หรอืจำาหน่ายไป รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัผ่าน Control Policy 
และ BOD Charter โดยกำาหนดให้บรษิทัย่อยต้องมกีารพิจารณา 
การเข้าทำารายการประเภทดงักล่าวตามเงือ่นไขท่ีกฎหมายกำาหนด 
และผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทในรายงานที่มีนัยสำาคัญ  
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

3.  บริษัทกำาหนดให้บริษัทย่อยต้องทบทวน BOD Charter ตาม 
แนวทางท่ีบริษัทกำาหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Control Policy 
ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทกำาหนด

4.  บริษัทได้กำาหนดแนวทางการกำากับดูแลความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  
ผ่าน CG Policy นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู ้บริหารและพนักงาน  
Control Policy และ BOD Charter และโดยคณะกรรมการ 

บริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ท้ังนี้บริษัทได้จัดทำา 
แบบการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
ของบรษิทั แบบรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์
และจำานวนการถือครองล่าสุดของกรรมการและผู ้บริหาร 
รายบุคคล นำาเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบริหารความเสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ 
ทุกไตรมาส เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเข้าทำารายการท่ีอาจ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ เ ก่ียวโยงกัน โดย 
รายละเอียดข้อมูลจำานวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารถือครอง
ปรากฏในหัวข้อนโยบายก�ากับดูแลกิจการ - การเปล่ียนแปลง
และพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ 
การก�ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ ่านมา - การปฏิบัติตาม 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

5.  การกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจ
ควบคุม คณะกรรมการบริษัทได ้กำาหนดคุณสมบัติและ 
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัท โดยจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการผูแ้ทนของบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิาร 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นไป 
ตามนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติของบริษัท ท้ังน้ี  
การสรรหาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับข้อกำาหนดการสรรหา
กรรมการหรอืผูบ้ริหารของบรษิทั ตามท่ีปรากฏในหัวข้อโครงสร้าง 
การก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังานและอืน่ ๆ - การสรรหา 
และแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิาร 

  ในปี 2564 บริษัทได้พิจารณากำาหนดเพ่ิมเติมให้บริษัทย่อย  
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม Control Policy นโยบาย จรรยาบรรณ 
แนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแล
กิจการและระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้สอดคล้อง 
กับบริษัท และมาตรฐานด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทร่วมได้กำาหนด 
ผ่านกรรมการและผู ้บริหารที่ได ้รับการแต่งตั้งเป็นผู ้แทน 
ของบริษัทให้ปฏิบัติตาม Control Policy นโยบาย จรรยาบรรณ 
แนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

  รายละเอียดการกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ิมเติม
ปรากฏในหัวข้อนโยบายก�ากับดูแลกิจการ - ภาพรวมของ
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ - การก�ากับ 
ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย ่อยและบริษัทร ่วม  และ 
นโยบายควบคมุและกลไกกำากบัดแูลกิจการทีบ่รษิทัเข้าไปลงทุน  
ฉบับเต็มปรากฏในเอกสารแนบ 5
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1.4  การติดตามให้มีการปฏบัิติตามนโยบายและแนวปฏบัิติในการ
ก�ากับดูแลกิจการ  

เพ่ือเป็นการติดตามให้บริษัทมีการปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู้บริหารและ
พนักงาน และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทนั้น แผนกตรวจสอบภายใน 
ได้ตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในปีทีผ่่านมา พบว่า 
ทกุหน่วยงานมกีารปฏิบตัติามระเบยีบและแนวปฏบิตัท่ีิบรษิทักำาหนด 
และไม่พบการกระทำาหรอืรายการทีอ่าจก่อให้เกิดการทจุรติ ซึง่แผนก
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส โดยการติดตามดังกล่าวครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้

1.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  บริษัทได้กำาหนดในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ

ในการดำาเนนิธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผูบ้รหิาร
และพนักงาน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และนโยบายการม ี
ส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีท่ี
บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องในรายการที่พิจารณา 
บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้บริษัททราบและไม่ร่วมพิจารณา
การทำาธุรกรรมดังกล่าว 

  ในปี 2564 มีการปรับปรุงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการม ี
ส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิารให้เป็นปัจจบุนั ทัง้นี ้ในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัท่ีมกีารพิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 
กรรมการท่ีเป็นผูส่้วนได้เสยีไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยจะ
อยู่ร่วมการประชมุระหว่างการพิจารณาเพียงเพ่ือให้ข้อมลูทีส่ำาคญั
ในการเข้าทำารายการ โดยจะออกจากท่ีประชุมเมื่อถึงเวลา 
การพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในการพิจารณาทำารายการดังกล่าว 
ในปีท่ีผ่านมาพบว่ากรรมการท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตาม 
หลกัเกณฑ์ตามท่ีบรษิทักำาหนด บรษิทัจงึไม่มกีารพิจารณารายการ
โดยบคุคลท่ีมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
  บรษิทัมกีารดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในให้เป็นไปตามกฎหมาย

และตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้กำาหนดไว้เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการกำากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณ 
ในการดำาเนนิธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผูบ้รหิาร
และพนกังาน นโยบายการเปิดเผยข้อมลู นโยบายการมส่ีวนร่วม
ของผูม้ส่ีวนได้เสยี นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวปฏิบตัิ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

 
  ในปี 2564 บริษัทมีการดำาเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทแจ้งข้อมูลการซื้อ-ขาย/เปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงขอให้งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
ในช่วงเวลาก่อนเปิดเผยงบการเงนิ 1 เดือนและหลงัจากเปิดเผย
งบการเงินแล้ว 1 วัน โดยบรษิทัได้ทำาการรายงานผลการซือ้-ขาย/ 
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง และท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งในปีท่ีผ่านมาไม่พบว่า
กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัท
กำาหนดให้งดการซื้อขายแต่อย่างใด รายละเอียดรายงานการ 
ถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหาร สิ้นสุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2564 ปรากฏในหัวข้อนโยบายก�ากับดูแลกิจการ - 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ท่ีส�าคัญของนโยบาย  
แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา - 
การปฏบิตัติามการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีอืน่ ๆ  ในรอบปีทีผ่่านมา

3.  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และ 
แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือทุกระดับยึดถือเป็น
บรรทดัฐานในการปฏบิตังิาน โดยบรษิทัให้ความสำาคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั รวมถึงการไม่ให้หรอืรบัสนิบน 
ซึ่งในปี 2564 มีการดำาเนินงาน ดังนี้
1.  บริษัทมอบหมายให้คณะทำางานการบริหารความเสี่ยงของ 

บรษิทัและบรษิทัในเครอืประเมนิความเสีย่งตามแผนการบรหิาร
ความเส่ียงของบริษัททุกไตรมาสและนำาเสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ 
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีน่าสนใจและ 
เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งในปีท่ีผ่านมาไม่พบประเด็น
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

2.  บริษัทกำาหนดในแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  
และจรรยาบรรณคู่ค้า สำาหรับการประสานงานกับคู่ค้าและ 
บุคคลภายนอก เพ่ือปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และ 
ผลักดันให้คู ่ค ้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัทและ 
บริษัทในเครือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
เป็นการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
อย่างเป็นรปูธรรม รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานตามระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัท เพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตาม
การทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น 

3.  บริษัทกำาหนดให้มีการสื่อสารการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ผ่านจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ 
จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือผ่านช่องทางการสื่อสาร
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ของบรษิทั เช่น ระบบ Internet Mobile Application และเวบ็ไซต์
ของบริษัท รวมถึงบริษัทจัดให้มีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และกระบวนการเพ่ือป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แก่พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้สื่อสาร
นโยบายงดรบั-งดให้ของขวัญ (No Gift Policy) ท้ังภายในองค์กร
และสื่อสารต่อสาธารณะผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และเว็บไซต์
ของบริษัทด้วย 

4.    บริษัทกำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเร่ือง 
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและการทุจริต
คอร์รัปชัน ไปยังเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ หากได้รับการ 
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะนำาเสนอและรายงาน 
ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งในปี 2564 ท่ีผ่านมาไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือ 
ข้อร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณหรือการทุจริตคอร์รัปชัน
แต่อย่างใด รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำาหน้าท่ี 
ในการตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ไม่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจและการทุจริตคอร์รัปชันด้วยเช่นกัน 

5.    บริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู ้สอบบัญช ี
ที่สำานักงานให้ความเห็นชอบ สอบทานความครบถ้วนเพียงพอ
ของกระบวนการการควบคุมภายในท้ังหมดรวมถึงการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันพร้อมรายละเอียดการดำาเนินงาน โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลกำากับผ่านแผนกตรวจสอบ
ภายในให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และวิธีการดำาเนินงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ห้ามการจ่ายสินบน หรือการสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงให้ผู ้สอบบัญชีสามารถรายงาน
พฤติการณ์น่าสงสัยจากการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีทั่วไปได้ หากพบความผิดปกติ ซึ่งในปี 2564  
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ความเห็นหรือรายงานพฤติการณ์ที่ผิดปกติ
หรือน่าสงสัยในการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

สำาหรับปี 2564 บริษัทมีการเปิดเผยการดำาเนินการด้านการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท

การรับแจ้งข้อร้องเรียนและกรณีทุจริต  ปี 2564

จำานวนข้อร้องเรยีนทีไ่ด้รบั และจำานวนข้อร้องเรยีน 
ที่ดำาเนินการเสร็จสิ้น

0/0

จำานวนเบาะแสที่ได้รับ และจำานวนเบาะแส 
ที่ได้ดำาเนินการเสร็จสิ้น

0/0

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ในปี 2564 ทีผ่่านมาบรษิทัได้ตดิตามการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน 
ตามทางช่องทางที่กำาหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และ E-mail  
ของเลขานุการบริษัทท่ี compliance@ckpower.co.th, กรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัที ่directors@ckpower.co.th หรอื
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th โดยมีผลการแจ้ง 
ร้องเรียน ดังนี้

รวมท้ังแผนกตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการปฏบิติังานของบรษิทั
ในปีทีผ่่านมา และไม่พบการกระทำาทจุรติ ซึง่รายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

รายละเอียดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำากับและ
ควบคุมบริษัทย่อยสำาหรับพิจารณาการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการปรากฏในหัวข้อ
นโยบายก�ากับดูแลกิจการ - ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
การก�ากับดูแลกิจการ - การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม และนโยบายควบคุมและกลไกกำากับดูแลกิจการ 
ที่บริษัทเข้าไปลงทุน ฉบับเต็มปรากฏในเอกสารแนบ 5
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คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) 
ประกอบด ้วยกรรมการซึ่ ง เป ็นผู ้ทรงคุณวุฒิ  และมีความรู ้ 
ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และวิศวกรรม  
จำานวน 3 ท่าน โดยมี ดร.จอน วงศ์สวรรค์ (กรรมการอิสระ) เป็น 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อร่ามวารกุีล (กรรมการอสิระ) และ 
ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งต้ังหัวหน้างานตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต และความรบัผดิชอบ 
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยกำาหนดไว้อย่าง 
เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งม ี
การทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  
โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน จำานวน  
5 คร้ัง เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Meeting)  
เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง และม ี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำานวน  
1 ครั้ง เพื่อสอบถามถึงขอบเขต วิธีการตรวจสอบ และประเด็นสำาคัญ 
ที่ผู้สอบบัญชีพบระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และสอบทาน
งบการเงินประจำาของบริษัท และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้สอบบัญชี
และฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมายและประกาศท่ี
เก่ียวข้อง การปรบัปรงุรายการบญัชท่ีีสำาคญั การใช้นโยบายทางบญัชี
ท่ีเหมาะสม รวมถึงความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช ี
ทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมสีาระสำาคญัต่องบการเงนิ การเปิดเผยข้อมลู

ท่ีเพียงพอเหมาะสม โดยในปี 2564 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น 
อย่างไม่มีเง่ือนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน
ของบรษิทั และบรษิทัในเครอื มคีวามถูกต้องเชือ่ถือได้ในสาระสำาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
และมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ทันเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานผลการประเมินความ 
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำาขึ้น และ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือมีความ 
เพียงพอเหมาะสม โดยบรษิทัจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในตามกรอบ 
แนวทางปฏบิตัขิอง The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) และในปี 2564 ไม่พบประเดน็ 
ที่เป็นสาระสำาคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท 

3.  การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดแูลให้แผนกตรวจสอบภายในปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระสอดคล้องกบักฎบตัรการตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำาปี 
และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส รวมท้ังติดตาม
ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อฝ่ายจัดการและแผนกตรวจสอบภายใน อีกท้ังส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

4.  การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพัน 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทำาสัญญากับบุคคลภายนอก และสนับสนุน 

REPORT OF THE  
AUDIT COMMITTEE
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รายงานผลการปฏบิติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ ้วนตาม 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
อย่างระมดัระวัง รอบคอบ เป็นอสิระ ในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกัน โดยบรษิทั
จัดทำารายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  
มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล  
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

(ดร.จอน วงศ์สวรรค์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการป้องกัน 
มิให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดให้มีระบบการรับเรื่อง
ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสการทจุรติ (Whistleblowing) และมมีาตรการ 
คุ ้มครองความปลอดภัยของผู ้แจ้งเบาะแส ในปี 2564 ไม่ได้รับ 
รายงานเก่ียวกับการทุจริต รวมถึงไม่พบข้อร้องเรียน หรือรายงาน 
ของการกระทำาที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 
5.  การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้บริษัทปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์แห ่งประเทศไทย  
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ว่าได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม และไม่มี 
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.  การพจิารณา คดัเลอืก/เลิกจ้าง เสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัช ีและ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน  
ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี ในปี 
2564 ได้พิจารณาแต่งต้ังผูส้อบบัญชจีากบรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อต่อไปนี้ นายฉัตรชัย เกษมศรี
ธนาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813) หรือนางสาวศิราภรณ์ 
เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844) หรือนางชลรส  
สันติอัศวราภรณ์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4523) ทั้ง น้ี  
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนี้ บริษัทปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทนุ เรือ่ง การหมนุเวียนผูส้อบบญัชท่ีีปฏบิตังิานสอบทาน
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว  
7 รอบบญัช ีไม่ว่าจะตดิต่อกันหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งต้ังผูส้อบบัญชี
รายน้ันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย  
5 รอบบัญชีต่อกัน ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
จากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2564
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คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบริหารความเสีย่งของบริษทั ซเีค พาวเวอร์  
จำากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน โดยมนีายณรงค์ 
แสงสุริยะ (กรรมการ) เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
บริหารความเสี่ยง ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล (กรรมการอิสระ) และ 
นายธนวัฒน์ ตรวีศิวเวทย์ (กรรมการ) เป็นกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามขอบเขต และความรับผิดชอบ ท่ีได ้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยกำาหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรใน
กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง ในปี 2564  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประชุมร่วมกัน
จำานวน 6 ครัง้ เป็นการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (Online Meeting) 
เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  
ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงทุกคนเข้าร่วม
ประชมุทกุครัง้ และรายงานผลการปฏิบตังิานต่อคณะกรรมการบริษทั
เป็นรายไตรมาส เพ่ือกำากับดูแลและติดตามความก้าวหน้าใน 
การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี สนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

การปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
สรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1.  สอบทานนโยบายการกำากับดแูลกจิการ  และนโยบายทีเ่ก่ียวข้อง
ซึง่ได้จดัทำาขึน้ใหม่ในปี 2564 รวมทัง้ทบทวนนโยบายทีเ่กีย่วข้อง
กับการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
การดำาเนินธุรกิจ ซึ่งกำาหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุก 2 ปี

2.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งและกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 
ในเครือ ซึ่งกำาหนดให้มีการทบทวนทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

3.  เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
ซึ่งจัดทำาปีละ 1 ครั้ง เพ่ือใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในป ี
ที่ผ่านมา และแผนการดำาเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งสอดคล้อง
กับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 

4.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดำาเนนิงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีด ี
โดยในปี 2564 มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

 •  การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคม 
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย บรษิทัได้คะแนนประเมนิเฉลีย่ร้อยละ 100 

 •  การสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies: CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) บริษัทได้ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ด้านบริหารความเสี่ยง

1.  พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำาปีของบริษัทและ
บริษัทในเครือ เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุม
ท้ังปัจจยัภายในและภายนอก ทีอ่าจส่งผลกระทบกับการดำาเนินงาน 
ของบริษัท รวมท้ังพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ 
ในระดับท่ีบริษัทยอมรับได้ และพิจารณาแนวทางการควบคุม
ความเสี่ยง เพ่ือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง 
ทันเวลา

 2.  ตดิตามและกำากับดแูลผลการบรหิารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 
โดยได้รับรายงานการบริหารความเสี่ยงจากคณะทำางานบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการดำาเนินงานของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.  รับทราบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
โดยบรษิทัว่าจ้างท่ีปรกึษาจากบรษิทั อวีาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จำากัด เข้ามาช่วยประเมินและวิเคราะห์กระบวนการทำางาน 
ด้านการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนหลกัเกณฑ์การประเมนิความเสีย่ง  
ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) และแผนภาพความเสี่ยง 
(Risk Profile) ของบริษัทให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ และ

REPORT OF THE CORPORATE 
GOVERNANCE AND  
RISK MANAGEMENT COMMITTEE
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  

3. สรปุผลการปฏบัิติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ
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 •  กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนรอบโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว จาก 
ภัยนำ้าท่วมพายุโคะงุมะ บริษัทสนับสนุนรถบรรทุกนำ้า 
และพนักงานจิตอาสาเพ่ือเข้าไปช่วยทำาความสะอาดถนน 
และบริเวณโดยรอบ และสนับสนุนส่ิงของอุปโภคบริโภค 
ทีจ่ำาเป็นต่อการดำารงชพี โดยมผีูแ้ทนสำานกังานการปกครอง
เมืองแขวงไซยะบุรี เป ็นผู ้รับมอบเพ่ือนำาไปแจกจ่าย 
ให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยนำ้าท่วม

 โดยสรปุ บรษิทัและบรษิทัในเครอืยึดมัน่ในการดำาเนนิธุรกิจอย่างโปร่งใส 
ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลโดยคำานึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
และจัดให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยง 
ที่สำาคัญ ส่งเสริมให้การดำาเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ รวมทั้งสนับสนุนงาน 
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนทีเ่ป็นระบบ โดยให้ความสำาคัญต่อสิง่แวดล้อม 
(Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ 
(Governance) เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

(นายณรงค์ แสงสุริยะ)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

สถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังเป็นไปตามมาตรฐานการบริหาร
ความเสี่ยงของ COSO ERM 2017

4.  ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังบริษัท โดยการ 
จัดบรรยาย เรื่อง Enterprise Risk Management Sharing 
Session ให้กับคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ 
COSO ERM 2017 ให้คณะทำางานบริหารความเสี่ยงของบริษัท
และบริษัทในเครือ ผ่านรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาความรู ้เร่ืองความเสี่ยงและการบริหาร 
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงาน 
ทุกระดับตระหนักถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงและเชื่อมโยง 
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินงาน  

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.  กำากับดูแลงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน และให้ความเหน็เก่ียวกับ
การดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติประเด็น 
ทีเ่ป็นสาระสำาคญัของธุรกิจ (Materiality) เพ่ือกำาหนดกลยทุธ์ และ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบรษิทัตามแนวปฏบิตัสิากล

2.  พิจารณารายงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนรายไตรมาส เพ่ือส่งเสรมิ 
และสนับสนนุกิจกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อสงัคม ชมุชน และ
สิง่แวดล้อม ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของบรษิทั 

3.  รับทราบผลการประเมินหุ้นย่ังยืน (Thailand Sustainability 
Investment: THSI) ในปี 2564 บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 
รายชื่อหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 2 และได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4.  ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยบรษิทั 
ได้เปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเว็บไซต์ของบริษทั (www.ckpower.co.th/
th/updates/corporate-activities) ซึ่งกจิกรรมสำาคัญที่ได้จัดขึ้น
ในปี 2564 มีดังนี้

     •  กิจกรรมช่วยเหลอืสังคมในสถานการณ์โควิด-19 โดยบรษิทั
สนบัสนนุการสร้างห้องไอซยูีความดันลบ (Negative Pressure 
Unit) จำานวน 4 เตียง ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
รวมทัง้สนบัสนุนการบรกิารฉดีวัคซนีป้องกันโควดิ-19 ให้แก่
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมอบอุปกรณ ์
ทีจ่ำาเป็นให้แก่ศูนย์บรกิารสาธารณสขุ 4 ดินแดง สำานกัอนามยั 
กรุงเทพ เพ่ือใช้ในการให้บรกิารฉดีวัคซนีแก่ประชาชนในชมุชน
รอบสำานักงานดินแดง

 •  กิจกรรมใน สปป.ลาว บรษิทัสนับสนนุทรพัยากรทีจ่ำาเป็นให้
แก่กระทรวงสาธารณสขุ สปป.ลาว ผ่านสถานเอกอคัรราชทูต 
ไทย ณ เวยีงจนัทน์ และหน่วยงานสาธารณสขุแขวงไซยะบรุ ี
เพื่อช่วยบริหารจัดการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยท่ีประกาศใช้ในปัจจบุนั โดยได้เสนอในทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและประกาศใช้เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และ
เป็นอสิระ ตามหลกัการกำากับดูแลกิจการทีดี่โดยคำานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ

(ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล)
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซีเค  
พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระ
จำานวน 3 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ดำารงตำาแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ 
และนายประเสริฐ มริตตนะพร เป็นกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
ได้แต่งต้ังนายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใต้
กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั โดยในปี 2564 ได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 3 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องสำาคัญต่าง ๆ   
เพ่ือเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1.  พิจารณาคดัเลอืกบคุคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 

ซึง่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒ ิประสบการณ์
ความรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิธรุกจิของบริษัท 
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระท้ัง 4 คน ได้รับการ 
เสนอชื่อให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งตามท่ีได้ดำารง
ตำาแหน่งเดิมอยู่ก่อนหน้าต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

2.  พิจารณากำาหนดรางวัลประจำาปี และค่าตอบแทนสำาหรับ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำานึงถึงความเหมาะสม 
กับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับ 
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รวมถึงผลการ 
ดำาเนนิงานของบรษิัทในรอบปี 2563 โดยเปรียบเทยีบกบับริษัท 
ทีอ่ยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกันและมขีนาดใกล้เคียงกัน 

3.  พิจารณากำาหนดรางวัลประจำาปี และค่าตอบแทนสำาหรับ
กรรมการผู้จัดการ โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผลการ 
ดำาเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันด้วย 

4.  พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของ
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่
ติดตาม และประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าทีต่ดิตามและประเมนิประสทิธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน ทั้งบริษัทและบริษัทในเครืออย่าง 
เป็นอสิระ โดยใช้มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมกิจกรรมดำาเนินงาน 
ของบริษัท และบูรณาการด ้าน GRC (Governance, Risk 
Management, and Compliance) เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน 
ตรวจสอบภายในรวมทั้งใช้มาตรฐานสากลของ Control Objectives 
for Information and Related Technology (COBIT) ในการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร จาก 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(สำานักงาน ก.ล.ต.)

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 2/2565 วนัท่ี 21 กมุภาพันธ์ 
2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย 
คณะกรรมการบริษัทได ้มีมติอนุมัติผลการประเมินระบบการ 
ควบคมุภายในของบรษิทัและบรษิทัในเครอื โดยคณะกรรมการบรษิทั 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการ 
ควบคมุภายในของบรษิทัและบรษิทัในเครอืมคีวามเพียงพอเหมาะสม  
โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได ้
อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้มรีะบบการควบคมุภายในในการตดิตาม
ควบคุมดูแลการดำาเนินงาน สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท 
และบรษิทัในเครอืจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนำาไปใช้โดยมชิอบ 
หรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากน้ี
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด (EY) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน 
รายไตรมาสและประจำาปี 2564 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบญัช ี
ว่าบริษัทและบริษัทในเครือไม่มีข ้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการ 
ควบคุมภายในแต่อย่างใด   

สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในแยกตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยึดมั่นเจตนารมณ์การดำาเนินธุรกิจ 
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแล 
กิจการท่ีด ียึดมัน่ต่อคณุธรรมและจรยิธรรม มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้  
และตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย โดยกำาหนด
ให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในท่ีดี ผ่านทางจรรยาบรรณ 
นโยบาย ค่านิยมองค์กร รวมถึงโครงสร้างของบริษัทและสายการ
รายงานที่เหมาะสม นอกจากนี้มีการกำาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน 

2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสีย่งทำาหน้าทีก่ำาหนดนโยบายและกรอบการดำาเนนิงาน
บริหารความเส่ียงของบริษัท พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำาปี ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำาไตรมาสของบริษัท
และบริษัทในเครือ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
อย่างสมำา่เสมอ  นอกจากนีบ้รษิทัและบรษิทัในเครอืแต่งตัง้คณะทำางาน
บรหิารความเสีย่ง (Risk Management Working Team) ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ (ไม่รวมกรรมการ 
ผู้จัดการ) ทำาหน้าที่กำาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
รวมถึงระดับผลกระทบของความเส่ียงน้ัน (Impact) ระดับโอกาส 
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) รวมถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได ้ 
(Risk Appetite) ของบริษัท รวมท้ังจัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยง 
และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
บรษิทัและบรษิทัในเครอืออกแบบระบบการควบคมุภายในไว้ครอบคลมุ 
ทุกกิจกรรมดำาเนินงานอย่างเพียงพอ เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำาคูม่อื
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน กำาหนดตารางอำานาจดำาเนินการ  
(Table of Authorities) อย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบงานที่เก่ียวกับการอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชี 
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และการดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างเหมาะสม อีกท้ังการทำา
ธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการระหว่างกัน บริษัทปฏิบัติตามข้อกำาหนด
และหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยม ี
ฝ่ายกำากับดูแลทำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีบริษัทจัดทำาแนวปฏิบัติด้านการ 
เข้าทำารายการระหว่างกัน และแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต ์ 
ของบริษัท

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & 
Communication) 

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ทันเวลา โดยบริษัทได้นำาแนวคิด Digital Transformation (การนำา
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ทุกส่วนขององค์กร) เช่น การนำาระบบ SAP 
เข้ามาช่วยในการบริหารทรพัยากรของบรษิทั ทำาให้สามารถนำาข้อมลู 
ไปใช้ในการตัดสินใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม รวมท้ัง 
มีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย  
7 วัน โดยฝ่ายกำากับดแูลรับผดิชอบในการจดัเตรยีมเอกสารการประชมุ  
เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาข้อมลูทีจ่ำาเป็นได้อย่างเหมาะสม 
สำาหรบัการสือ่สารภายในบริษทัและบรษิทัในเครอืมกีารสือ่สารข้อมลู
ผ่านทาง E-mail ระบบ Intranet และ Mobile Application มีการ 
นำาระบบ Microsoft Team, Share Point เข้ามาใช้ในการทำางาน 
เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากน้ีบริษัทส่ือสารกับบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต ์  
www.ckpower.co.th เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบข่าวสาร
ของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นปัจจุบัน บริษัทกำาหนด
แนวทางสำาหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส 
หรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) ไว้ใน
นโยบายการกำากับดแูล โดยบรษิทัมมีาตรการคุม้ครองและเก็บข้อมลู
ผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ 

5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ท่ีวางไว ้ซึ่งมีแผนกตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีในการประเมิน 
ความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน โดยใช้แผนการ
ตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Base Audit Plan) และปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing: IIA) รวมท้ังรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากน้ีกรณีท่ีแผนกตรวจสอบภายในพบเหตุการณ ์
หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย การทุจริต การไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่นท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อชื่อเสียงของบริษัท แผนกตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีรายงาน 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารทันที ท้ังน้ีในปี 2564  

ยังไม่พบเหตุการณ์ หรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่น
แต่อย่างใด

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 3/2560 เมือ่วนัที ่15 มถุินายน 
2560 ได้แต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ ดำารงตำาแหน่ง
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเพียงพอ 
ต่อการบริหารงานตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในธุรกิจ 
และการดำาเนินงานของบรษิทั นอกจากนียั้งได้รบัวุฒบิตัรผูต้รวจสอบ
ภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal 
Auditor of Thailand: CPIAT) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified 
Public Accountant: CPA) รวมท้ังได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวรุจิรา ช่วยบำารุง ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วย 
กรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและกำากับดูแลธุรกิจ ซึ่งควบคุม
การดำาเนนิงานของฝ่ายกำากับดแูล ทำาหน้าทีก่ำากับดแูลการปฏิบตังิาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดย 
คุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
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รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งในปี 2564 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำารายการ 
ดังนี้

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการระหว่างกันของบรษิทั 
บริษัทย่อย กับบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป
ในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไป 
ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีคู ่สัญญาอีกฝ ่ายมีสถานะเป ็นบุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน         

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
1.  พิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ระหว่าง 

บริษัท บริษัทย่อย กับบริษัท/บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยี ตามคำานยิามบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน
ที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด

2.  กรณีที่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน คำานวณมูลค่ารายการท่ี 
เก่ียวโยงกัน และเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  
(Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพ่ือพิจารณาขนาด 
ของรายการ และพิจารณาประเภทของรายการที่เก่ียวโยงกัน 
ตามทีส่ำานกังาน ก.ล.ต. กำาหนด ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ 
ได้แก่ รายการธุรกิจปกติของบริษัท รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกบั
สินทรัพย์หรือบริการ และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน  

3.  กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบรษิทัอนมุตัหิลกัการ
โดยกำาหนดกรอบให้ฝ่ายบรหิารพิจารณาดำาเนนิการ โดยรายการ
ดังกล่าวต้องเป็นรายการตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป คือ เง่ือนไข
การค ้าที่มีราคาและเป ็นธรรม ไม ่ก ่อให ้ เ กิดการถ ่ายเท 
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายการที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหาร 
จะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

4.  กรณรีายการทีเ่ก่ียวโยงกันประเภทอืน่ จะพิจารณาขนาดรายการ
แต่ละประเภทและอำานาจดำาเนินการตามท่ีสำานักงาน ก.ล.ต. 
กำาหนด ซึ่งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ในการเข้าทำารายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำานึงถึง
ผลประโยชน ์สูงสุดของบริษัทเป ็นสำาคัญเสมือนกับการ 
ทำารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) เพือ่ให้เกิด
ความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย และนำาเสนอ
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ ้นตาม
ลักษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผู ้ม ี
ส่วนได้เสียกับการทำารายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติ 
หรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้  

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำารายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีก  
โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการในปัจจุบัน เช่น 
สญัญาซ่อมบำารงุ สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาตแิละนำา้ดบิ สญัญาจ้าง
บริหาร เป็นต้น โดยจะเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย ่อย ซึ่งกำาหนดให ้
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีพิจารณาให้ความเหน็การทำารายการ
ประเภทดงักล่าวว่ามคีวามจำาเป็น สมเหตสุมผลในการเข้าทำารายการ 
และราคาที่กำาหนดมีความเหมาะสมเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพ่ือมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการ 
ทำารายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท้ังนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
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บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)  
(CKP หรือ บริษัท)

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื่น (Holding  
Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
ประเภทต่าง ๆ  และให้บรกิารงานทีป่รกึษาและบรกิารอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
กับโครงการผลิตไฟฟ้า

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  
เอนเนอร์จี จำากัด (SEAN)

ถือหุ้นร้อยละ 61.33 โดย CKP SEAN ประกอบธุรกิจลงทนุและพัฒนาธุรกิจผลติไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

บริษัท ไฟฟ้านำ้างึม 2 จำากัด  (NN2) ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN
(สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ CKP 
ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 46)
NN2 เป็นบริษัทแกนของ CKP

NN2 เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังนำ้า โดยเป็นผู ้
ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังนำ้า 
นำ้างึม 2 มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์ โดยโครงการต้ังอยู่ 
ที่แขวงไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

บริษัท บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชั่น จำากัด  (BIC)

ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำ้าจากโครงการ 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  
มีกำาลังการผลิตไฟฟ้ารวม 238 เมกะวัตต์ (BIC1 : 118 และ BIC2 : 
120) และไอนำ้า 20 ตันต่อชั่วโมง (สำาหรับ BIC1) โครงการต้ังอยู่ใน 
นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ อำาเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

บริษัท บางเขนชัย จำากัด (BKC) ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP BKC เป็นผูผ้ลติและจำาหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
ในประเทศไทยรวม 7 โครงการ มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า 14.7 เมกะวัตต์

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท วิส โซลิส จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายละเอียดของรายการระหว่างกันส�าหรับปี 2564

1.  รายการระหว่าง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (CKP) และบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) (CK)
 CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK  
ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 30.001 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วของ CKP ทั้งน้ี CK และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำานวน  
4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร และ (4) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

2.  รายการระหว่าง CKP และบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ�ากัด (CHK)
CHK เป็นบรษิทัจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เน่ืองจาก CHK ถือหุ้นท้ังหมดโดย CK จึงทำาให้ CHK เป็นผู้เก่ียวข้องของ CK ดังน้ัน CHK กับ CKP จึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
ร่วมกัน และ CHK เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ CHK และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน 

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

การเช่าพื้นที่ส�านักงานบริษัทและ
บริการ สิ่งอ�านวยความสะดวกใน
อาคารวิริยะถาวร 
• ค่าเช่าพื้นที่สำานักงาน
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินตามสัญญาเช่า
• เจ้าหนี้อื่น
• ลูกหนี้เงินประกัน

-
1.87

79.40
0.54
2.71

-
1.98

88.37
0.67
2.61

10.82
-
-

 0.84
2.20

CKP และ BIC ได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 17, ชั้น 18 และ
ชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่า
พืน้ทีส่ำานักงานและอตัราค่าสาธารณูปโภคเป็นอตัราปกติ 
ที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป

การเช่าพืน้ท่ี Virtual Private Server
• ค่าเช่า
• เจ้าหนี้อื่น

0.60
0.05

0.60
0.05

0.60
0.05

BIC ได้เช่าพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 
1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 หรือตามระยะเวลา
การเช่าที่อาจขยายออกไปเน่ืองจากการต่ออายุสัญญา 
โดยหากคู ่สัญญาไม่มีการบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่า
สัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยอัตรา 
ค่าเช่าเป็นอัตราปกติที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และ
พิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

การว่าจ้างซ่อมแซมถนนภายใน 
โรงไฟฟ้า

- - 12.76 NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ดำาเนนิการปรบัปรงุซ่อมแซมถนน
ภายในโรงไฟฟ้า โดยดำาเนินการในช่วงเดือนมีนาคม  
ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งราคาตามสัญญาเป็น 
ราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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3. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ�ากัด (LPCL)
 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ CKP ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ LPCL สัดส่วนร้อยละ 42.00 ของทุนจดทะเบียน 
ของ LPCL จาก บรษิทั พีที จำากัดผูเ้ดยีว (PTS) โดยกรรมการผู้จดัการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ PTS เป็นกรรมการ CKP ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว  
ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 CKP และ LPCL มีกรรมการร่วมกันจำานวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์  
(3) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ (4) นายเดวิด แวน ดาว และ (5) นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

เพิ่มเงินลงทุนใน LPCL
• เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,674.56 - - เงินเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ ้นใน LPCL ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนำ้า  
หลวงพระบาง ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ซึง่เป็นการลงทนุเพ่ือขยายธุรกิจผลติและจำาหน่ายไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ CKP โดยเป็นการเพ่ิมทุนตาม 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ และเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

รายได้บริหารโครงการ
• รายได้บริหารโครงการ
• รายได้ค้างรับ
• ลูกหนี้อื่น

120.81
125.81

7.20

5.00
5.00

-

-
-
-

LPCL ได้ทำาสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการ
โครงการไฟฟ้าพลงันำา้ หลวงพระบาง โดย CKP จะให้การ
สนับสนุน LPCL ท้ังในด้านบุคลากรผู้มีประสบการณ์ 
และมคีวามเชีย่วชาญในการบรหิารจดัการ ให้คำาปรกึษา 
และสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ  อาทิ การให้คำาปรึกษาทาง
วิศวกรรม การบริหารจัดการบุคลากร การดำาเนินงาน 
จดัซือ้จดัจ้าง การบรหิารเงนิ การจดัทำาบญัช ีเป็นต้น ท้ังนี ้
การกำาหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจาต่อรอง
และพิจารณาโดยผูม้อีำานาจอนมุตัแิล้ว ซึง่ราคาดงักล่าว
มคีวามเหมาะสมและสมเหตสุมผล เนือ่งจากได้เทียบเคยีง 
และอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรท่ีมีประสบการณ ์
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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4. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL)
 XPCL ดำาเนินการโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 CKP เป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ XPCL โดยถือหุ้นร้อยละ 42.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ดังนั้น XPCL จึงถือเป็นบริษัทร่วมของ CKP ท้ังน้ี  
XPCL และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำานวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์  
(4) นายเดวิด แวน ดาว และ (5) นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

รายได้บริหารโครงการ
• รายได้บริหารโครงการ
• รายได้อื่น
• ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม
• รายได้ค้างรับ

166.83
3.68

15.33
-

158.27
3.43

14.33
-

149.10
3.21

14.79
0.18

XPCL ได้ทำาสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการ 
โรงไฟฟ้าพลังนำ้า ไซยะบุรี โดย CKP จะให้การสนับสนุน 
XPCL ท้ังในด้านบุคลากรผู้มีประสบการณ์และมีความ
เชีย่วชาญในการบรหิารจดัการ ให้คำาปรกึษา และสนับสนนุ 
งานด้านต่าง ๆ อาทิ การให้คำาปรึกษาทางวิศวกรรม  
การบริหารจัดการบุคลากร การดำาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารเงิน การจัดทำาบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ การกำาหนด
ค่าบรหิารโครงการ ได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณา
โดยผูม้อีำานาจอนุมตัแิล้ว ซึง่ราคาดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 
และสมเหตุสมผล เน่ืองจากได้เทียบเคยีงและอ้างอิงจาก
อัตราค่าจ้างบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

รายได้จากการให้กู้ยืม
• เงินให้กู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
• ดอกเบี้ยค้างรับ

2,937.21
159.08
355.33

3,000.00
166.92
221.23

3,000.00
33.94
54.31

CKP ได้เข้าทำาสญัญาให้กู้ยืมกับ XPCL ตามรายละเอยีด
เงื่อนไขเดิมที่กำาหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน 
(Sponsors Support Agreement) โดยมีอัตราดอกเบี้ย
และอัตราการชำาระคืนเป็นอัตราเดียวกับเงินกู้ยืมท่ีเป็น
สกุลเงินบาทจากธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่ XPCL ซึ่งเป็น
เงื่อนไขการให้กู้ยืมปกติของธนาคารผู้ให้สินเช่ือ ทั้งนี้ 
XPCL จะชำาระเงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียน้ี จากเงินสด 
คงเหลือภายหลังจากท่ีได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดใน
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของธนาคารผู้ให้สินเชื่อของ 
XPCL ครบถ้วนแล้ว
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5. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท พีที จ�ากัดผู้เดียว (PTS)
PTS ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายเดวิด แวน ดาว เป็นกรรมการผู้จัดการ 
ทั้งนี้ PTS และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำานวน 1 ราย ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

ซื้อหุ้น XPCL จาก PTS
• ชำาระค่าหุ้น XPCL 1,826.55 - - เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ 

XPCL จำานวน 134,305,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 5.00 ของ 
ทนุจดทะเบยีนของ XPCL มลูค่ารวม 1,826.55 ล้านบาท 
จาก PTS ท้ังน้ีราคาซื้อขายเป็นราคาที่ผ่านการเจรจา 
ต่อรองระหว่าง CKP และ PTS และเป็นราคาที่ 
สมเหตุสมผล อ้างอิงได้จากความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระของ CKP ท่ีนำาเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ซื้อหุ้น LPCL จาก PTS
• ชำาระค่าหุ้น LPCL - 12.82 - เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได ้มีมติอนุมัติ เข ้าซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท  
หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำากัด จาก PTS ตามนโยบาย
ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสัดส่วนร้อยละ 42 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัร่วมดงักล่าว เป็นจำานวนหุ้น 
1,743,000 หุ้น โดยได้ดำาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่  
19 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ผ่าน
การเจรจาต่อรองระหว่าง CKP และ PTS และเป็นราคา
ท่ีสมเหตุสมผล อ้างอิงได้จากความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระของ CKP ท่ีนำาเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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6. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พีที จ�ากัดผู้เดียว (PTS)
PTS ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายเดวิด แวน ดาว เป็นกรรมการผู้จัดการ 
ทั้งนี้ PTS และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำานวน 1 ราย ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว

หมายเหตุ :  1 EMP: Environmental Management Plan

  2 RAP: Resettlement Action Plan

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า
พลังน�้า น�้างึม 2 (Implementation
of EMP1& RAP2 during Operation 
Phase)
• ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ
• เจ้าหนี้การค้า

0.50
5.97

4.80
5.47

4.80
3.53

NN2 ว่าจ้าง PTS เพื่อดำาเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
จดัเตรยีมเสบยีงอาหาร ดแูลประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ
จากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังนำ้า  
นำ้างึม 2 ให้อพยพมายังเมืองเฟือง รวมถึงฝึกอาชีพ 
ให้ประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทาน 
กับรัฐบาล สปป.ลาว

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า
พลังน�้า น�้างึม 2 – โครงการปลูก
ยางพาราเพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็น
อยู่และแผนพัฒนาประชาชน
(Implementation of EMP&RAP 
during Operation Phase) 
(Para-Rubber)
• เจ้าหนี้การค้า
• เงินประกันผลงาน

16.25
0.72

16.25
0.72

16.25
0.72

NN2 ว่าจ้าง PTS ให้ดำาเนินการฝึกอาชีพและฟื้นฟูชีวิต
ความเป็นอยู่ให้กับประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบและอพยพ 
มายังเมืองเฟืองเพ่ิมเติมโดยการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ี 
ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน โดย
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสัมปทาน

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
• ค่าใช้จ่ายบริหาร
• เจ้าหนี้อื่น

20.28
-

2.02
1.51

-
-

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานในการติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว เช่น ค่าเดินทาง ค่ารับรอง เป็นต้น ซึ่งเป็น
ไปตามปกติธุรกิจ

การเช่าพื้นที่ส�านักงานบริษัทและ
บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกใน 
PT Building
• ค่าเช่าพื้นที่สำานักงาน
• เจ้าหนี้อื่น

0.45
0.05

-
-

-
-

NN2 ได้ใช้พื้นที่ชั้น 6 ของ PT Building ของ PTS เป็น
สำานักงานชั่วคราวระหว่างปรับปรุงสำานักงาน โดยอัตรา
ค่าเช่าพ้ืนท่ีสำานักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค เป็น
อัตราปกติที่ PTS เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป
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7. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (RATCH)
RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำาของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน
และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการทีมุ่ง่ลงทุนในธุรกิจผลติไฟฟ้าและธุรกิจทีเ่ก่ียวข้อง เนือ่งจาก 
RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด (SEAN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น 
RATCH จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน 

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการ
เดินเครื่องและบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
•  ค่าบริการปรึกษางานปฏิบัติการ 

เดินเครื่องและบำารุงรักษา
25.00 25.00 25.00 บริษัท ไฟฟ้า นำ้างึม2 จำากัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ของ SEAN ได้ทำาสัญญาบริการปรึกษางานเดินเคร่ือง
และบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 กับ RATCH 
โดยกำาหนดให้ RATCH เป็นทีป่รกึษาเก่ียวกับการพัฒนา
โครงการ งานเก่ียวกับเอกสารของสัญญา แนะนำาด้าน
เทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโดยสญัญาจะสิน้สดุเมือ่สญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าหมดอายุ หรอือตัราผลตอบแทนมค่ีาไม่น้อย
กว่าทีต่กลงกันในสญัญา แล้วแต่เหตกุารณ์ใดจะเกิดก่อน 
ท้ังน้ี การกำาหนดค่าตอบแทนของสญัญาดงักล่าวได้ผ่าน
การเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผูม้อีำานาจอนุมตัแิล้ว 
ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้าง
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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8. รายการระหว่างบรษัิทย่อยกับ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) (GPSC) และ บรษัิท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.)
 GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า ไอนำ้า และนำ้าสำาหรับอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม 
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เนื่องจาก GPSC ถือหุ้น บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด (BIC) ในสัดส่วนร้อยละ 25 
ของทุนจดทะเบียนของ BIC ดังน้ัน GPSC จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันของ CKP ทั้งน้ี GPSC  
และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

 ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียมและดำาเนินการอื่นท่ีเก่ียวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมท้ังร่วมลงทุนในบริษัทท่ี 
ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม เนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 42.531 ของทุนจดทะเบียนของ GPSC ปตท. จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
ของ GPSC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ ปตท. และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 จาก www.set.or.th

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. 
• ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ
• เจ้าหนี้การค้า

3,216.39
361.53

2,948.42
230.48

3,334.15
262.60

BIC ทำาสญัญาซือ้ก๊าซธรรมชาตกัิบ ปตท. จำานวน 2 สญัญา 
(สำาหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2) 
โดยสญัญาดงักล่าวเป็นรปูแบบสญัญามาตรฐานสำาหรบั
การขายก๊าซธรรมชาตแิก่โครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็ 
(SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่
เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ือการค้า โดยสัญญาระบุให้ซื้อ 
ก๊าซธรรมชาตจิาก ปตท. ไม่ตำา่กว่าร้อยละ 85 ของปรมิาณ 
รวมท้ังปีคำานวณจากสูตรท่ีระบุในสัญญา ซึ่งราคา 
ตามสญัญาเป็นราคาท่ีมเีงือ่นไขทางการค้าปกตทิี ่ปตท. 
ขายให้กับโรงไฟฟ้าอื่นที่มีลักษณะเดียวกันทุกราย
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9. รายการระหว่าง CKP และบรษัิทย่อย กับ บรษัิท ทีด่นิบางปะอนิ จ�ากัด (BLDC)
BLDC ประกอบธุรกิจบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และให้บริการสาธารณูปโภค 
บางส่วนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต้ังอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจาก 
ถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพ้ืนที่หมู่ท่ี 2 ตำาบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 ตำาบลบางกระสั้น อำาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจาก BLDC และ CKP มีกรรมการร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 
ดังนั้น BLDC จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อวางท่อก๊าซ 
• ค่าเช่าที่ดิน 
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า

-
0.10
3.77

-
0.10
3.92

0.22
-
-

BIC ได้เช่าทีดิ่นจาก BLDC เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
โดยมวีตัถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการ 
รกัษาและซ่อมบำารงุระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาต)ิ ซึง่
เป็นวัตถุดิบหลกัของ BIC โดยเป็นราคาที ่BLDC เรียกเก็บ 
จากผู้เช่าพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันใน
พื้นที่ใกล้เคียงกัน 

การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อวางท่อ ไอน�้า และปักเสา
ไฟฟ้า 
• ค่าเช่าที่ดิน 
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า

-
0.56

21.74

-
0.58

22.58

1.32
-
-

BIC ได้เช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 
ปักเสาไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวางท่อไอนำา้ เพ่ือขายไฟฟ้า 
และไอนำ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย
อัตราค่าเช่าพ้ืนที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่า
พ้ืนที่ เ พ่ือใช ้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพ้ืนท่ี 
ใกล้เคียงกัน

การเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบ 
สายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ 
• ค่าเช่าที่ดิน 
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า

-
0.55

22.23

-
0.56

22.67

0.90
-
-

BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ดำาเนินการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์  
เพ่ือขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
โดยราคาค่าเช่าพ้ืนที่เป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจาก 
ผู้เช่าพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงกัน

บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ติดตั้ง
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
(AQMs) 
• ค่าเช่าที่ดิน
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า
• เจ้าหนี้การค้า
• เงินประกัน

 -
0.02

 0.76
-

0.01

 -
0.02

 0.77
-

0.01

0.03
-
-

0.01
0.01

BIC ได้เช่าทีด่นิจาก BLDC เพ่ือวตัถุประสงค์ในการตดิตัง้ 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) 
โดยราคาค่าเช่าที่ดินเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจาก 
ผู้เช่าพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงกัน
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รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อ 
วางระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ 
• ค่าเช่าที่ดิน 
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า

-
1.36

54.91

-
1.38

56.00

2.22
-
-

BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ดำาเนินการวางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้
ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าท่ี
เป็นราคาที ่BLDC เรยีกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนทีเ่พ่ือใช้ประโยชน์
ในลกัษณะเดยีวกันในพ้ืนท่ีใกล้เคยีงกัน

ค่าบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวย 
ความสะดวก และค่าบริการ
สาธารณูปโภค
• ค่าใช้จ่ายการบริการ
• เจ้าหนี้การค้า หรือเจ้าหนี้อื่น

0.78
0.06

0.75
0.06

0.70
0.06

BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ดำาเนินงานบำารงุรกัษา จดัหาสิง่อำานวย 
ความสะดวก และให้บริการเก่ียวกับสาธารณูปโภค 
ต่าง ๆ โดยอัตราเรียกเก็บดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย BLDC จะ
เรียกเก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าวจากผู้ประกอบการ 
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย

บันทึกข้อตกลงเพื่อช�าระ 
ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน�้าท่วม  
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
• ค่าบริการ
• เจ้าหนี้การค้า

0.85
0.08

0.85
0.08

0.85
0.08

BIC ได้เข้าทำาบันทึกข้อตกลงเพ่ือชำาระค่าก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันนำ้าท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย
สัญญามีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 
ถึง มีนาคม 2571 โดยค่าบริการอ้างอิงราคาท่ี BLDC 
เรียกเก็บจากลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ BLDC

การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นพื้นที่ส�านักงานและ 
บ้านพักพนักงาน
• เงินประกัน - 0.68 0.68 BIC ทำาสญัญาเช่าท่ีดนิเพ่ือวตัถุประสงค์ในการปลูกสร้าง

สำานักงานและเป็นบ้านพักพนักงานชัว่คราว ในช่วงเวลา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 ระยะเวลา 
32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 
2560 โดยปัจจบุนัดำาเนนิการก่อสร้างเสร็จเป็นท่ีเรยีบร้อย
และได้ทำาการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างและคืนพ้ืนท่ีดังกล่าว
ให้กับ BLDC แล้ว

บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่เพื่อวาง
ระบบสายไฟ 22 กิโลโวลต์
• ค่าเช่าที่ดิน 
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• หนี้สินสัญญาเช่า

-
0.01
2.23

-
-
-

-
-
-

BIC ได้เข้าทำาบันทึกข้อตกลงเพ่ือใช้พ้ืนท่ีดำาเนินการ 
วางสายไฟ 22 เควี โดยสญัญามรีะยะเวลา 3 ปี เริม่ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2564 ถึงธันวาคม 2566
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10. รายการระหว่างบรษัิทย่อย กบั รฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (GOL)
 GOL เป็นผู้ให้สัมปทานโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 แก่ SEAN (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต ่
วันเดนิเครือ่งไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดย NN2 มภีาระผกูพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษใีห้กับ GOL ตามระยะเวลาและอตัราท่ีกำาหนด
ในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ GOL แล้ว นับตั้งแต่วันเริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (26 มีนาคม 2554) 
โดย GOL เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ซึ่ง EdL ถือหุ้นใน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (EDL-Gen) ในสัดส่วนร้อยละ 51 
และ EDL-Gen ถือหุ้น NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่ง NN2 เป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อย
ของ CKP ดังนั้น GOL จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CKP ทั้งนี้ GOL และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน 
(Royalty Fee) 
• ค่าตอบแทนสัมปทาน
• เจ้าหนี้การค้า

120.11
60.55

59.59
31.91

104.85
41.23

NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราท่ีกำาหนด
ให้แก่ GOL ซึง่การเข้าทำาสมัปทานดงักล่าวมคีวามเหมาะสม
เนื่องจากเป็นการทำาสัญญากับภาครัฐของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่มรีะเบยีบวิธีปฏบิติัในการ
กำาหนดราคาทีช่ดัเจน และผ่านการพิจารณาอนุมตัเิข้าทำา
รายการโดยผูม้อีำานาจอนุมตัขิอง NN2 แล้ว

ภาษี
• ภาษี
• ค่าภาษีค้างจ่าย
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
• สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

27.27
-

2.42
-

(20.05
-

1.34
20.05

11.90
-

1.34
-

NN2 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเงื่อนไขแห่ง
สญัญาสมัปทานจากวันเริม่ดำาเนนิการขายไฟฟ้าช่วงต้น 
(วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัมปทาน 
โรงไฟฟ้าพลงันำา้ นำา้งมึ 2 โดย NN2 ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้ 
เป็นเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้า 
ในช่วงต้น โดย NN2 เร่ิมเสียภาษีให้แก่ GOL ต้ังแต ่
วันที่ 27 มีนาคม 2559

สัญญาเช่าการเงิน -  
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
• รายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าเงนิทนุ
• รายได้ค่าบริหาร
• รายได้ดอกเบี้ยรับ
• ค่าผ่านสาย
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
• ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
• ลูกหนี้อื่น
• หนี้สินสัญญาเช่า
• เจ้าหนี้การค้า

336.91
4.94

15.20
229.66

0.74
4,121.49

21.80
27.20

153.88

344.73
4.80

-
119.18

0.74
3,831.18

184.30
25.16

-

351.81
4.80

-
216.89

-
3,859.79

81.56
-
-

เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 NN2ได้ลงนามในสัญญา 
ปรบัปรงุและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับ GOL โดย GOL 
จะเช่าทรัพย์สินของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงท้ังหมดจาก 
NN2 ตามอตัราค่าเช่าท่ีกำาหนดไว้ในสญัญา โดยสญัญา
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  
จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 
และในวันเดียวกัน NN2 ได้ลงนามในสัญญาเชื่อมต่อ
และผ่านสายกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามอัตราค่าผ่านสายท่ีกำาหนดไว้ใน
สัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2562 จนถึงวันทีส่ิน้สดุอายุสมัปทานโรงไฟฟ้า
พลังนำ้า นำ้างึม 2

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
• ค่าใช้จ่ายบริหาร 0.32 - - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินงานในการ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น ค่าเดนิทาง และค่าใช้จ่าย 
อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

)
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11. รายการระหว่างบรษัิทย่อย กบั รฐัวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)
 EdL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำาเนินธุรกิจหลัก
ในการผลิต จัดให้ได้มา และจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งนำาเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า 
นอกจากนี้ EdL ยังทำาหน้าท่ีพัฒนาโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังนำ้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย  
เน่ืองจาก EdL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 51 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NN2  
โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ทั้งนี้ EdL และ CKP 
ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

การบริการด้านปฏิบัติการบ�ารุง
รักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
และระบบส่งไฟฟ้า 
•  ค่าบริการภายใต้สัญญาดำาเนินการ

ให้บริการด้านปฏิบัติการและบำารุง
รักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและ
ระบบสายส่งไฟฟ้า

• เจ้าหนี้การค้า

12.62

1.70

12.23

0.97

11.80

4.30

NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการ 
และบำารงุรกัษาสถานไีฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า
จากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 
230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานไีฟฟ้าย่อยบ้านนาบง 
และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อย 
นาบงมายงัจดุขายไฟฟ้าก่ึงกลางแม่นำา้โขง โดย EdL เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกท้ังการเข้าทำาสัญญา 
ดงักล่าวกับหน่วยงานภาครฐัของสาธารณรฐัประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำาหนด 
ราคาทีช่ดัเจน และผ่านการพิจารณาอนมุตัเิข้าทำารายการ
โดยผูม้อีำานาจอนุมตัขิอง NN2 แล้ว

การส่งพนักงานจาก EdL  
ปฏิบัติงานให้แก่ NN2 
• ค่าใช้จ่ายการบริหาร
• เจ้าหนี้การค้า

0.31
-

1.21
0.20

1.14
0.10

EdL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงาน 
เข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำานวน 1 รายในตำาแหน่ง 
ผู้อำานวยการ (General Manager – General Affair)  
ทำาหน้าท่ีดูแลงานระบบส่งของสถานีไฟฟ้านาบง โดย 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2  
จะจ่ายค่าบริการประจำาเดือนให้กับ EdL ตามท่ี EdL  
และ NN2 กำาหนดร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
• เจ้าหนี้อื่น

0.01
-

0.13
0.02

0.15
0.01

ประกอบด้วยค่าไฟฟ้าสำาหรับการใช้งานที่สำานักงาน 
ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ราคาซือ้ขาย 
เป็นรายการตามปกติที่ทาง GOL คิดกับลูกค้าทั่วไป
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12. รายการระหว่างบรษัิทย่อย กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (EGAT)
EGAT เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ RATCH โดยถือหุ้นร้อยละ 45 ของทนุจดทะเบยีนของ RATCH และ RATCH ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบยีน 
ของ SEAN และ SEAN เป็นบรษิทัย่อยของ CKP ดังนัน้ EGAT จงึถือเป็นบรษิทัท่ีเก่ียวข้องกนักับ CKP ทัง้น้ี EGAT และ CKP ไม่มกีรรมการร่วมกัน

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 
กับ EGAT
• รายได้ค่าขายไฟฟ้า
• ค่านำาเข้าไฟฟ้า (Import Energy) 
• ลูกหนี้การค้า
• รายได้อื่น
• ลูกหนี้อื่น
• หนี้สินระยะยาวอื่น

3,414.34
12.03

456.20
0.05
0.10

331.51

1,716.60
18.51

131.54
0.06
0.11

309.86

3,048.03
17.01

416.60
0.09
0.15

289.60

NN2 ขายไฟฟ้าให้กับ EGAT ที่ราคาและปริมาณที่ 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(Power Purchase Agreement: PPA) ระหว่าง NN2  
กับ EGAT โดย PPA มีอายุ 25 ปีนับจาก COD

ค่างานจ้างเหมาภายใต้สญัญา
บรกิารปฏบิตักิารและบ�ารงุรกัษา 
(OMA)1 ของโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2
• ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา
• เจ้าหนี้การค้า

116.28
9.69

112.90
12.75

109.61
9.13

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 ซึ่ง
การเข้าทำาสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงาน 
เป็นไปตามเงือ่นไขท่ีได้จากการเจรจาต่อรองและระเบยีบ
วิธีปฏิบัติในการกำาหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

ค่างานจ้างเหมาภายใต้สัญญาการ
ซ่อมบ�ารุงรักษาใหญ่ (MMA)2  
ของโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
•  ค่าจ้างงานเหมาภายใต้สญัญา MMA
• เจ้าหนี้การค้า

45.34
3.78

44.02
3.67

21.37
3.56

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 ซึ่ง
การเข้าทำาสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงาน 
เป็นไปตามเงือ่นไขท่ีได้จากการเจรจาต่อรองและระเบยีบ
วิธีปฏิบัติในการกำาหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

ค่างานซ่อมบ�ารุงอื่น
• ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษา 0.27 0.69 0.59 NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำาเนนิการงานซ่อมบำารงุรักษา

อื่น ๆ นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซึ่งค่าจ้าง
ดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทีไ่ด้จากการเจรจาต่อรองและ 
ระเบยีบวธีิปฏิบตัใินการกำาหนดราคาของ EGAT ทีช่ดัเจน

ค่าใช้จ่ายงานสื่อสารภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
• ค่างาน
• เจ้าหนี้การค้า

0.45
0.45

0.89
-

-
-

NN2 ทำาสญัญากับ EGAT เพ่ือใช้บรกิารโทรศัพท์สายตรง
สำาหรับการสื่อสารของเจ้าหน้าท่ี EGAT โดย NN2 จะ
พิจารณาความจำาเป็นเพ่ือต่ออายุสญัญาคราวละ 1 ปี

หมายเหตุ : 1 OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance

                 2 MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services
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13. รายการระหว่างบรษัิทย่อย กบั บรษัิท ทีทดัีบบลิว จ�ากัด (มหาชน) (TTW) 
TTW ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายนำ้าประปา เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 
24.981 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วของ CKP ดังนั้น TTW จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันกับ CKP ท้ังน้ี TTW และ CKP มี
กรรมการร่วมกันจำานวน 3 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (3) ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

การซื้อขายน�้าประปา
• ค่านำ้าประปา
• ค่าบำาบัดนำ้าเสีย
• เจ้าหนี้การค้า

43.46
2.81
4.34

47.20
3.05
4.36

50.47
3.26
4.16

BIC ได้ทำาสัญญาซื้อขายนำ้าประปา (อัตราค่านำ้าประปา
ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
และบำาบดันำา้เสยีกับ TTW สำาหรบัโรงไฟฟ้าบางปะอนิ โค
เจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ช่วงดำาเนินการก่อสร้าง
และเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์จนถึงปัจจบุนั รายการดงักล่าว 
เป็นการซ้ือขายนำ้าประปาเพ่ือการดำาเนินธุรกิจตามปกติ 
และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา

การขายไฟฟ้า
• รายได้ขายไฟฟ้า
• ลกูหน้ีการค้า

12.91
1.20

13.61
1.13

7.16
1.16

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของ  
BKC ทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ TTW โดยรายการ 
ดังกล่าวเป็นการซื้อขายท่ีอ้างอิงกับราคาค่าไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

ค่างานจ้างเหมางานบรกิารปฏบิตักิาร 
และบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย
นาบง 230/500 กิโลโวลต์
• ค่าดำาเนินการ
• เจ้าหนี้การค้า

-
3.56

2.02
-

-
3.49

NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติการและบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง  
ซึง่ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีได้จากการเจรจา
ต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำาหนดราคาของ 
EGAT ที่ชัดเจน

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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14. รายการระหว่างบรษัิทย่อย กบั บรษัิท น�า้เทนิ 1 พาวเวอร์ (NT1) จ�ากดั 
 NT1 ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงันำา้ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ถือหุน้โดย EDL-Gen และ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 
(EGCO) โดย EDL-Gen ถือหุ้นใน NN2 ในขณะท่ี RATCH (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ NN2 ผ่านการถือหุ้นใน SEAN) และ EGCO  
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ EGAT ดังนั้น NN2 และ NT1 มีความสัมพันธ์กันโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
รอบบัญชี

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 64

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 63

รอบบัญชี
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

ค่าบริการ
• รายได้อื่น
• ลูกหนี้อื่น

 1.18
1.18

-
-

-
-

NN2 ให้บริการการทดสอบการเชื่อมต่อของโครงการ 
นำ้าเทิน 1 กับสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง โดยอัตราค่าบริการ
ที่เรียกเก็บเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

177แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



FINANCIAL
STATEMENTS
งบการเงิน

3
ส่วนที่

REPORT ON THE BOARD OF  
DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES 
FOR FINANCIAL REPORT
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ผลักดัน 
ให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ระบบ 
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมท้ังสนับสนุนทรัพยากร และ 
เครื่องมือท่ีสำาคัญในกระบวนการจัดทำารายงานทางการเงิน เพ่ือให้
รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อน 
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทั ซเีค พาวเวอร์ 
จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 
ข้อกำาหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
โดยใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 
รอบคอบ และใช้ประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทำา รวมท้ัง 
มกีารเปิดเผยข้อมลูสำาคญัอย่างเพียงพอ เหมาะสม โดยงบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาตท่ีเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  
โดยงบการเงิน ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรใน 
สาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบตัถูิกต้อง
ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการบริษัท
(ดร.ทนง พิทยะ)

กรรมการผู้จัดการ
(นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์)
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บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง                          
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแส       
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ   
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                           
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                               
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 12 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือ
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 12,355 ลา้นบาท                                    
ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีมีนยัส าคญั ฝ่ายบริหารจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน และ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุน รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและ
อตัราการเติบโตในระยะยาว และขอ้สมมติอ่ืนท่ีเหมาะสม ในการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการพิจารณาของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินกระบวนการพิจารณาแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
เลือกใช ้ประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเงินลงทุนดงักล่าว 
โดยการท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และสอบทานประมาณการกระแสเงินสดกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง ประเมินอตัราคิดลดโดยวิเคราะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนและขอ้มูลอ่ืน ๆ และทดสอบการ
ค านวณประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตตามแบบจ าลองทางการเงิน รวมถึงพิจารณาผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการ
เติบโตของรายได ้  
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี                     
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้การ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป   

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ                                               
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า                              
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

  

183แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



 

 4 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                                       
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหลา่น้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

185แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 7,082,266,604        8,899,070,502        4,036,305,351        6,095,137,056        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 1,557,276,949        1,054,439,611        168,526,215          38,984,393            
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 547,660,993          153,746,218          -                             -                             
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 67,770,892            60,857,672            -                             -                             
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                             -                             15,416,731            14,838,861            
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,522,687              1,517,045              1,424,105              1,419,097              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 455,342,604          396,763,085          355,886,773          317,839,874          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,711,840,729        10,566,394,133      4,577,559,175        6,468,219,281        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 9 459,679,970          459,574,027          -                             -                             
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                             -                             251,140,000          266,510,000          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 6 3,292,544,695        3,221,229,452        3,292,544,695        3,221,229,452        
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 3,573,826,809        3,677,435,521        -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             12,195,634,682      12,221,973,152      
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 11 364,733,300          356,827,929          158,963,970          183,263,970          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 17,210,372,290      12,353,789,560      16,099,859,225      11,598,751,225      
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ
   ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 13 3,865,260,696        4,126,196,192        -                             -                             
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ
   ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13 4,337,599,574        4,597,947,902        -                             -                             
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 14 499,370                 14,186,000            -                             -                             
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ญัญาสมัปทาน 15 17,056,812,109      18,082,605,400      -                             -                             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 8,490,749,115        8,919,433,627        62,330,593            66,600,387            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 17 376,461,489          386,221,583          107,669,733          126,818,825          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 66,577,873            74,947,102            35,995,623            39,410,191            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 28 2,416,197              20,053,318            -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 167,972,775          181,609,037          5,319,490              5,311,677              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 59,265,506,262      56,472,056,650      32,209,458,011      27,729,868,879      
รวมสินทรัพย์ 68,977,346,991      67,038,450,783      36,787,017,186      34,198,088,160      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

186 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 20 926,728,377          620,000,253          60,544,652            49,603,139            
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 499,783,769          544,789,275          -                             -                             
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 1,499,507,518        4,999,362,074        999,507,518          3,999,362,074        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 31,608,913            31,554,262            22,696,194            23,183,064            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,831,327            2,682,615              -                             -                             
เงินประกนัผลงาน 6 1,529,785              1,316,905              -                             -                             
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6, 24 331,506,332          -                             -                             -                             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 81,488,494            75,510,496            17,607,551            15,936,605            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,393,984,515        6,275,215,880        1,100,355,915        4,088,084,882        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 5,141,804,510        5,637,603,846        -                             -                             
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 23,837,267,096      19,323,681,690      11,489,458,192      6,493,588,523        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 364,114,134          362,598,752          87,144,420            104,883,530          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 101,474,896          83,123,032            62,146,175            50,633,590            
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน 8,635,788              8,382,637              -                             -                             
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6, 24 -                             309,857,421          -                             -                             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 29,453,296,424      25,725,247,378      11,638,748,787      6,649,105,643        
รวมหนีสิ้น 32,847,280,939      32,000,463,258      12,739,104,702      10,737,190,525      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

187แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั  9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 9,240,000,000        9,240,000,000        9,240,000,000        9,240,000,000        
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 8,129,382,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 8,129,382,729        8,129,382,729        8,129,382,729        8,129,382,729        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 13,319,245,746      13,319,245,746      13,319,245,746      13,319,245,746      
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 210,711,500          167,134,494          210,711,500          167,134,494          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,636,665,110        1,785,754,588        2,388,572,509        1,845,134,666        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (462,249,361)         372,897,000          -                             -                             
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 24,833,755,724      23,774,414,557      24,047,912,484      23,460,897,635      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,296,310,328      11,263,572,968      -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,130,066,052      35,037,987,525      24,047,912,484      23,460,897,635      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 68,977,346,991      67,038,450,783      36,787,017,186      34,198,088,160      

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

188 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6 8,387,869,455       6,427,885,532       -                             -                             
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 117,294,720          99,096,000            -                             -                             
รายไดค้า่บริหารโครงการ 6 292,578,841          168,073,159          491,262,758          359,132,430          
รายไดเ้งินปันผล 6, 10, 11, 12 -                             -                             998,158,129          670,762,836          
รายไดอ่ื้น
   รายไดท้างการเงิน 6 532,320,654          474,222,610          181,567,623          189,468,353          
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 34,830,585            10,823,109            -                             8,677                     
   อ่ืนๆ 6 4,598,691              8,217,091              11,160,060            12,542,491            
รวมรายได้ 9,369,492,946       7,188,317,501       1,682,148,570       1,231,914,787       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย
   ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 6 5,913,903,212       5,380,048,918       -                             -                             
   คา่สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824          521,283,824          -                             -                             
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 84,818,103            88,549,669            183,762,419          184,254,314          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 494,428,762          427,675,145          264,239,564          198,071,157          
รวมค่าใช้จ่าย 7,014,433,901       6,417,557,556       448,001,983          382,325,471          
ก าไรจากการด าเนินงาน 2,355,059,045       770,759,945          1,234,146,587       849,589,316          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 11 40,305,372            40,692,399            -                             -                             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,487,435,142       366,701,923          -                             -                             
ตน้ทุนทางการเงิน (1,070,364,233)     (996,360,515)        (362,606,456)        (226,263,116)        
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,812,435,326       181,793,752          871,540,131          623,326,200          
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 28, 29 (61,181,734)          15,912,220            -                             -                             
ก าไรส าหรับปี 2,751,253,592       197,705,972          871,540,131          623,326,200          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 12 (835,146,361)        68,804,990            -                             -                             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (835,146,361)        68,804,990            -                             -                             

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                             1,895,117              -                             (5,998,715)            
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 12 -                             (3,209,652)            -                             -                             
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                             (1,314,535)            -                             (5,998,715)            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (835,146,361)        67,490,455            -                             (5,998,715)            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,916,107,231       265,196,427          871,540,131          617,327,485          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,179,012,810       404,714,326          871,540,131          623,326,200          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 572,240,782          (207,008,354)        

2,751,253,592       197,705,972          
-                         -                         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,343,866,449       469,609,033          871,540,131          617,327,485          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 572,240,782          (204,412,606)        

1,916,107,231       265,196,427          

ก าไรต่อหุ้น 31
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.268                     0.050                     0.107                     0.077                     

   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 8,129,382,729       8,129,382,729       8,129,382,729       8,129,382,729       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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192 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 2,812,435,326      181,793,752         871,540,131         623,326,200         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,570,746,898      1,560,758,654      42,859,181           39,656,126           
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (40,305,372)          (40,692,399)          -                            -                            
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,487,435,142)     (366,701,923)        -                            -                            
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            26,338,470           18,234,630           
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                            -                            24,300,000           9,675,000             
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 4,714,008             635,492                (37,449)                 (224,624)               
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,403,954             653,333                -                            -                            
   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                            (3,434,387)            -                            (2,232,313)            
   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (1,620)                   (4,824)                   (987)                      (3,555)                   
   ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 24,626,737           25,142,897           2,926,568             1,775,021             
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824         521,283,824         -                            -                            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,351,864           25,134,693           11,512,585           9,843,897             
   ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน 253,151                317,810                -                            -                            
   รายไดเ้งินปันผล -                            -                            (998,158,129)        (670,762,836)        
   รายไดท้างการเงิน (516,899,332)        (453,777,960)        (167,718,570)        (176,270,939)        
   ตน้ทุนทางการเงิน 1,026,825,519      955,887,816         350,334,353         218,817,888         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 3,937,999,815      2,406,996,778      163,896,153         71,834,495           
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (488,123,953)        237,629,739         (129,498,698)        (4,742,499)            
   อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (6,913,220)            616,142                -                            -                            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (68,615,682)          (149,414,665)        (48,083,062)          (143,290,363)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,538,241             4,173,940             (7,813)                   (818,320)               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 321,337,740         (27,296,710)          2,036,548             5,404,751             
   เงินประกนัผลงาน 212,880                (330,708)               -                            -                            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,977,999             (3,839,937)            1,670,946             1,688,771             
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน -                            (4,655,290)            -                            (4,540,970)            
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 3,708,413,820      2,463,879,289      (9,985,926)            (74,464,135)          
   จ่ายภาษีเงินได้ (41,237,310)          (3,207,184)            (1,737,476)            (1,288,187)            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 3,667,176,510      2,460,672,105      (11,723,402)          (75,752,322)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

193แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวเพ่ิมข้ึน (105,943)               (238,080)               -                            -                            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                            696,789,949         -                            462,485,770         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (4,022)                   (13,277)                 (4,022)                   (13,277)                 
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุนและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง 46,607,522           373,340,197         -                            -                            
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                            -                            14,790,000           8,700,000             
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                            -                            -                            (11,000,000)          
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วม 62,789,504           -                            62,789,504           -                            
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (4,501,108,000)     (12,824,700)          (4,501,108,000)     (12,824,700)          
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (499,370)               (48,173,352)          -                            -                            
อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (46,946,952)          (52,898,417)          (7,884,650)            (17,139,690)          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (1,753,229)            (2,523,472)            (1,508,229)            (2,523,472)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 604,724                3,501,894             -                            224,673                
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 30,680,651           4,717,305             33,615,953           9,424,675             
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            668,944,079         643,162,836         
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 296,814,050         -                            296,814,050         -                            
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 32,400,000           27,600,000           32,400,000           27,600,000           
จ่ายตน้ทุนทางการเงินส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
   ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง -                            (2,805,164)            -                            -                            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,080,521,065)     986,472,883         (3,401,151,315)     1,108,096,815      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (544,789,275)        (522,494,325)        -                            -                            
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (32,043,457)          (29,613,703)          (23,640,694)          (21,238,396)          
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า (9,667,062)            (9,330,200)            (2,517,969)            (2,641,997)            
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 6,000,000,000      5,600,000,000      6,000,000,000      4,000,000,000      
ช าระคืนหุ้นกู้ (5,000,000,000)     (2,100,000,000)     (4,000,000,000)     -                            
ตน้ทุนในการท ารายการท่ีเกิดจากการออกหุ้นกู้ (6,911,454)            (7,974,321)            (6,911,454)            (4,616,366)            
จ่ายดอกเบ้ีย (986,329,240)        (918,385,734)        (328,361,589)        (204,458,630)        
จ่ายเงินปันผล (284,525,282)        (243,881,461)        (284,525,282)        (243,881,461)        
จ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย (539,503,422)        (530,035,913)        -                            -                            
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั -                            4,140                    -                            4,140                    
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,403,769,192)     1,238,288,483      1,354,043,012      3,523,167,290      
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 309,849                (547,133)               -                            -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,816,803,898)     4,684,886,338      (2,058,831,705)     4,555,511,783      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 8,899,070,502      4,214,184,164      6,095,137,056      1,539,625,273      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7,082,266,604      8,899,070,502      4,036,305,351      6,095,137,056      

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

194 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด 
   โอนตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารและอุปกรณ์ 14,186,000           105,133,922         -                            -                            
   โอนสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 255,000                -                            255,000                -                            
   อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน 274,244                -                            -                            -                            
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน 1,284,000             -                            1,284,000             
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 30,879,995           29,709,577           5,414,714             22,374,386           
   ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 43,124                  -                            43,124                  -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 และ      

มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ตามพระราชบัญญัติ             
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยมีบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุนใน
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และให้บริการค าปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิต
ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้ น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย                           
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์                                
มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ) 

    

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
 (รวมส่วนไดเ้สียในบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั) 

ลงทุนในบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั  ไทย 61.33 61.33 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าและ
พลงังานอื่นทุกประเภท 

ไทย 65 65 

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั อพอลโล ่พาวเวอร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั วิส โซลิส จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
 (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ)     
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษทั              
เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ในอตัราร้อยละ 75) 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

46 46 

(1) ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจการคา้ 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ                         
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุม่บริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  
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ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ   
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกันและ 
บริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมี              
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้
ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                     
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
4.1 การรวมธุรกจิ 
 บริษทัฯบนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทัฯ (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซ้ือ

ธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจ านวนของส่วน
ของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจ
ควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วน
ของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและเม่ือไดรั้บ
บริการ 

4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ ารับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบไฟฟ้าและไอน ้า รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าคิดจากปริมาณไฟฟ้าท่ีตกลงขายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (ปริมาณไฟฟ้าท่ีจ่ายจริง และปริมาณไฟฟ้าท่ีพร้อมจ่าย ซ่ึงรอค าสั่งผลิตไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  

 รายได้จากการขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยร์วมถึงเงินส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าและ                       
การปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (ค่า Ft) สุทธิจากค่าด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 รายได้ค่าบริหารโครงการ 

 รายไดค้่าบริหารโครงการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงานตามจ านวนเงิน
ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกใบแจง้หน้ี เน่ืองจากจ านวนดงักล่าวสอดคลอ้งโดยตรงกบัมูลค่าท่ีใหก้บัลูกคา้ 

 รายได้ดอกเบีย้  

 รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าด้าน
เครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนตามเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภาระท่ีจะตอ้งจ่าย 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง

สูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้  
4.4 อะไหล่และวัสดุคงเหลือ 
 อะไหล่และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 
4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม 
 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน  

4.6 สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าและค่าตัดจ าหน่าย 
 บริษทัฯบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า)                                    

ท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ                 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

 บริษัทฯคิดค่าตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า                                                  
ท่ีเหลืออยู่ของบริษทัย่อย นบัจากวนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมบริษทัย่อย หรือในกรณีท่ีบริษทัย่อยยงัไม่เร่ิม
ด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ณ วันท่ีบริษัทฯมีอ านาจควบคุมบริษัทย่อยนั้ น บริษัทฯจะเร่ิมคิด                                               
ค่าตดัจ าหน่ายนบัจากวนัท่ีบริษทัย่อยเร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (ประมาณ 
10 ถึง 27 ปี) เเละจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า 
บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสิทธิในการด าเนินการผลิตเเละ
จ าหน่ายไฟฟ้าทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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4.7 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 บริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพย  ์

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างรวมถึงค่าบริหารและจดัการโครงการ ค่าท่ีปรึกษา ค่าออกแบบ ดอกเบ้ียจ่าย 
และค่าใชจ่้ายทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเกิดขึ้นในระหวา่งการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 

4.8 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน 
 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั บนัทึกตน้ทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงั

น ้า น ้างึม 2 เป็นสินทรัพยภ์ายใตห้ัวขอ้ “สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทาน” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน  

 สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม เเละ   
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าภายใต้สัญญา
สัมปทานค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ตามสัญญาสัมปทาน
โดยประมาณ 6 ปี และ 27 ปี ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม เเละค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์  5 ปี 20 ปี และ 25 ปี 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนและอุปกรณ์  5 ปี ถึง 29 ปี 
อาคาร  10 ปี และ 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   10 ปี  
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าของบริษทัยอ่ย  10 ปี ถึง 24 ปี 
อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 ปี 5 ปี 6 ปี 10 ปี และ 20 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 8 ปี และ 10 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 
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4.10 สัญญาเช่า 
 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการ
ใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิ                              
การใช ้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิง  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบด้วย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน    19 ถึง 24 ปี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร      9 ถึง 10 ปี 
  ยานพาหนะ       1 ถึง 5 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร                              
ท่ีขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา                                 
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น 
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 กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีด้วย
จ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะ
ได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีไม่ได้รับการประกัน หลงัจากนั้นจะรับรู้
รายไดท้างการเงินตลอดอายสุัญญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุน
สุทธิตามสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า ขอ้ตกลงภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) อยู่ภายใตห้ลกัการของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า บริษทัดงักล่าวยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของส่วนใหญ่ของสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้างึม 2 ดงันั้น จึงพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน 

 และเน่ืองจากเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ไม่ไดมี้การก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี กฟผ. ตอ้ง
จ่ายใหแ้ก่บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั บริษทัดงักล่าวจึงรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าตามท่ีเกิดขึ้นจริง ซ่ึงคิด
จากปริมาณไฟฟ้าท่ีขาย ตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
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4.11 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจากเงินกูย้มืท่ีน าไปใชใ้นการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ

แปลงสภาพให้พร้อมใช ้ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อม
ท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืม
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดของกลุ่มบริษัท  คือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์                             
มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ10 ปี 

4.13 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน                            
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  
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4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ 
ดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ
ค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพ
ตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุด                                     
ซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์                            
หกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั รางวลัประจ าปีและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทั และพนักงานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง                                    
กลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.18 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                             

โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรและสัญญาสัมปทาน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.19 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า

รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 กลุ่มบริษทัจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหล ังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไว้
เท่านั้น  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    
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 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้   
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ 

และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและ
การตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคา
ทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย 
ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน 

 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น   

 กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่า                           

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของ     
กระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ 
และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

 ในกรณีท่ีความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการ
เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั
นับตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 
เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา
วา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดย
พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตาม 
การเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า จะเกิดขึ้น
ตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน  

 การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นขา้งต้นอา้งอิงจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีครบ
ก าหนดช าระส าหรับลูกคา้แต่ละราย ความสามารถในการช าระหน้ี แผนการช าระหน้ีและภาระหนา้ท่ีตาม
สัญญาของลูกคา้ 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการ
มีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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4.20 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 
 บริษทัร่วมไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์เป็นเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                    

ในอตัราดอกเบ้ีย คือ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  

 ตราสารอนุพนัธ์จะบันทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวัดมูลค่า                             
ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการก าหนดให้ตราสารอนุพนัธ์นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงใน                               
กระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิผล ทั้งน้ี บริษทัร่วมแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่า
ยติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 การบัญชีป้องกนัความเส่ียง - การป้องกนัความเส่ียงของกระแสเงินสด 
 บริษทัร่วมรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลเป็นส ารอง

ส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และรับรู้ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลเขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที ทั้งน้ี ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงิน
สดจะมีการปรับปรุงให้เท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของผลก าไรหรือขาดทุนสะสมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความ
เส่ียง หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 

 การรับรู้รายการในภายหลงัของส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนขึ้นอยู่กับลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงอา้งอิง กล่าวคือ ในกรณีท่ี
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงไดรั้บรู้เป็นรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะ
โอนส ารองท่ีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนเร่ิมแรกหรือมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่และไม่ตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
ในกรณีอ่ืนๆ กิจการจะโอนส ารองท่ีสะสมอยูใ่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงส่งผลกระทบต่อส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

 เม่ือการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดไดยุ้ติลง ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสดท่ีสะสมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป  หากกิจการคาดว่า
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้นจะยงัคงเกิดขึ้นอยู ่มิฉะนั้น ส ารองดงักล่าวจะตอ้งถูก
โอนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ ทั้งน้ี 
หลงัจากการยุติการบญัชีป้องกนัความเส่ียง บริษทัร่วมจะรับรู้ส ารองท่ียงัคงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น
โดยขึ้นอยูก่บัลกัษณะของรายการอา้งอิงท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เม่ือกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
ไดเ้กิดขึ้นจริง 
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4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกัน
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้                                          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้การ

ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ   
งบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้
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6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 204 196 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 669 643 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดท้างการเงิน - - 9 9 อตัราเฉล่ียตน้ทนุทางการเงินของ

บริษทัฯบวกส่วนต่างท่ีก าหนด 
รายไดอ้ื่น - - 7 7 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั      
เงินปันผลรับ - - 32 28 ตามท่ีประกาศจ่าย 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดค้่าบริหารโครงการ 288 163 288 163 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 297 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดท้างการเงิน 159 104 159 167 ตามท่ีก าหนดในสัญญา  
รายไดอ้ื่น 4 3 4 3 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3,427 1,730 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 5 5 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดท้างการเงิน 352 

 
345 

 
- 
 

- 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง                       
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 

รายไดอ่ื้น 1 - - - ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 3,827 3,401 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 24 6 3 3 ราคาตามสัญญา  
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย 540 530 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 8) 
     

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย  - - 20,144 19,556 
บริษทัร่วม  15,327 14,328 15,327 14,328 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุน้

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
456,200 131,541 - - 

-   บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 1,203 1,128 - - 
  472,730 146,997 35,471 33,884 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ก) ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
บริษทัร่วม  7,200 - 7,200 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
-   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุน้ 

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
99 107 - - 

-   บริษทั น ้าเทิน 1 พาวเวอร์ จ ากดั มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 1,185 - - - 
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 21,799 
 

184,299 
 

- 
 

- 
 

  30,283 184,406 7,200 - 
ข) รายได้ค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
บริษทัร่วม  125,807 5,000 125,807 5,000 
  125,807 5,000 125,807 5,000 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  628,820 336,403 168,478 38,884 
      
เงินประกัน/เงินมัดจ า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
-   บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 2,711 2,615 2,711 2,615 
-   บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 10 690 - - 
  2,721 3,305 2,711 2,615 

  

213แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



 

19 

 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชีระหวา่ง บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 

จ ากดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย)   
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4,121,488 3,831,182 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (547,661) (153,746) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                        

สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,573,827 3,677,436 

 ยอดดงักล่าวเป็นตน้ทุนการก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงของบริษทั 
ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด โดยตามข้อก าหนดภายใต้สัญญาสัมปทานได้ระบุให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผูรั้บผิดชอบในภาระตน้ทุนการก่อสร้าง และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 
บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับรัฐบาล                              
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562
บริษทัยอ่ยจึงโอนตน้ทุนการก่อสร้างดงักล่าวไปเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนส าหรับสถานีไฟฟ้า
ย่อยนาบงและสายส่ง 500 กิโลโวลต ์โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการ
ไฟฟ้าพลงังานน ้ า น ้ างึม 2 และคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 860,341 1,665,156 4,856,705 7,382,202 
รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (312,680) (1,149,157) (1,798,877) (3,260,714) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 547,661 515,999 3,057,828 4,121,488 
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ 
ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2563 

เพิ่มขึ้น  
ระหวา่งปี 

ลดลง   
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2564 

เงินให้กู้ยืม:     
- บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 281,300 - (14,790) 266,510 
ดอกเบีย้ค้างรับ:     
- บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 49 8,636 (8,638) 47 
 281,349 8,636 (23,428) 266,557 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (14,839)   (15,417) 
เงินให้กูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 266,510   251,140 

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯให้เงินกู้ยืมเงินแก่                                          
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงินประมาณ 290 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการเขา้
ลงทุนโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาหรือพื้นดิน เงินให้กูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียใน
อตัราเฉล่ียตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ บวกส่วนต่างท่ีก าหนด และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียใหแ้ก่บริษทัฯ
ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือน เงินให้กู ้ยืมน้ีมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินตน้ทุกส้ินปี และช าระคืน                                      
ใหเ้สร็จส้ินในปี 2577  

 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมัติให้บริษทัฯขยายก าหนด
ระยะเวลาช าระคืนเงินตน้ให้เสร็จส้ินในปี 2580 โดยจะเร่ิมช าระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัท าการสุดทา้ยของ
เดือนธนัวาคม 2563 และบริษทั บางเขนชยั จ ากดั สามารถช าระคืนเงินตน้ก่อนก าหนดโดยจดัท าหนงัสือ
มายงับริษทัฯล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัช าระคืนเงินตน้ดงักล่าว 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้มืดงักล่าวจากบริษทัฯครบถว้นแลว้ 

  

215แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



 

21 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบีย้ค้างรับ 
 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหวา่งบริษทัฯและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 และ 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2563 

เพิ่มขึ้น  
ระหวา่งปี 

ลดลง   
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2564 

เงินให้กู้ยืม:     
- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 3,000,000 - (62,790) 2,937,210 
ดอกเบีย้ค้างรับ:     
- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 221,229 159,083 (24,977) 355,335 
 3,221,229 159,083 (87,767) 3,292,545 

 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 และ 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัฯให้เงินกูย้ืมแก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงิน 2,000 ลา้นบาท 
และ 2,400 ล้านบาท ตามล าดับ และให้เข้าท าสัญญาเงินกู้กับบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด  ตาม
รายละเอียดเง่ือนไขเดิมท่ีก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement)                       
เงินกูย้ืมน้ี คิดดอกเบ้ียส าหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าบวกส่วนต่าง                    
ท่ีก าหนด (MLR + margin) ต่อปี และส าหรับช่วงระยะเวลาท่ีโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้                      
อตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจะมีการปรับลดลง โดยให้ช าระคืนเงินกูใ้นอตัราเดียวกบัอตัราการช าระคืนเงินกู ้                     
ของธนาคาร ผูใ้ห้สินเช่ือโครงการดังกล่าว ทั้งน้ี บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จะช าระคืนเงินกู้และ
ดอกเบ้ียจากเงินสดคงเหลือภายหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของธนาคาร
ผูใ้หสิ้นเช่ือครบถว้นแลว้ 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวจากบริษทัฯ
แลว้เป็นจ านวนเงิน 3,000 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ได้ช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียคงค้าง            
งวดแรกใหก้ลุ่มผูใ้หกู้ ้ 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 20) 
     

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 22,216 21,716 - - 
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น          

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
1,699 1,176 - - 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

17,479 16,417 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 214,428 31,905 - - 

-   บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 361,526 230,480 - - 
-   บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 139 141 - - 
-   บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 4,339 4,359 - - 

  621,826 306,194 - - 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 587 673 534 619 
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 48 1,510 - - 
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น            

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
- 
 

21 
 

- 
 

- 
 

  635 2,204 534 619 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  622,461 308,398 534 619 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                

(หมายเหตุ 17) 
     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 27,197 25,161 - - 

- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 79,402 88,372 79,402 88,372 
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 105,649 105,941 - - 

  212,248 219,474 79,402 88,372 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (13,008) (12,350) (9,170) (8,969) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                                
สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
199,240 207,124 70,232 79,403 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
เงินประกันผลงาน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      

- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 724 724 - - 
      
หนี้สินระยะยาวอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                       

(หมายเหตุ 24) 
     

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

331,506 
 

309,857 
 

- 
 

- 
 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (331,506) - - - 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                                
สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 309,857 - - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 146.6 131.8 110.6 96.5 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9.4 6.0 7.4 5.3 
รวม 156.0 137.8 118.0 101.8 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 1,159 745 285 177 
เงินฝากธนาคาร 7,081,108 8,898,326 4,036,020 6,094,960 
รวม 7,082,267 8,899,071 4,036,305 6,095,137 

บริษัทย่อยได้จ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี                            
31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนประมาณ 946 ลา้นบาท (2563: 1,150 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม 
บริษทัย่อยสามารถถอนเงินฝากในบญัชีธนาคารเพื่อน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติได้
ตามวตัถุประสงคข์องแต่ละบญัชี 
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 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 
0.50 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.03 ถึง 1.25 ต่อปี)  

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 472,730 146,997 35,471 33,884 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 927,725 717,249 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,283 184,406 7,200 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125,807 5,000 125,807 5,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 732 788 48 100 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,557,277 1,054,440 168,526 38,984 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเป็นยอดท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
9. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 
 บริษทัย่อยไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 เป็นจ านวน 460 ล้านบาท (2563: 460 ล้านบาท) ไวก้ับธนาคารผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค  ้ าประกัน
หนังสือค ้าประกนัธนาคารและเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกันเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยดังกล่าวตาม
เง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ เพื่อกนัไวเ้ป็นเงิน
ส ารองส าหรับจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้ยืม ในกรณีท่ีบริษทัย่อยไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบ้ียไดต้รงตามงวดท่ีครบก าหนดช าระ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยแห่งหน่ึงสามารถถอนเงินฝากในบญัชี
ธนาคารไดต้ามเง่ือนไขในสัญญาหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 
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10.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

ในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้             
กบัส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน
ระหว่างปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย            
เอนเนอร์จี จ ากดั 

38.67 38.67 9,961 9,884 408 (406) 166 166 

บริษทั บางปะอิน                    
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

35 35 1,336 1,380 164 199 208 199 

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวียน 3,161 2,142 1,883 1,900 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 21,310 22,476 7,899 8,288 
หน้ีสินหมุนเวียน 1,266 1,249 995 867 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,398 13,185 5,407 5,842 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2564 2563 2564 2563 
รายได ้ 3,813 2,088 4,904 4,655 
ก าไร (ขาดทุน) 1,217 (289) 496 594 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - 5 - 3 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 1,217 (284) 496 597 
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 สรุปรายการกระแสเงินสด 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2564 2563 2564 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,504 1,112 1,009 1,268 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 39 607 (24) (10) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,094) (1,615) (1,229) (1,212) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 449 104 (244) 46 

11. เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 
11.1 รายละเอยีดของกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั  

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน 
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั นครราชสีมา  
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 85,388 85,388 166,563 168,401 

บริษทั เชียงราย   
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 107,551 107,551 198,170 188,427 

รวม     192,939 192,939 364,733 356,828 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน 
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั นครราชสีมา  
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 85,388 85,388 (15,975) (2,925) 69,413 82,463 

บริษทั เชียงราย   
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 107,551 107,551 (18,000) (6,750) 89,551 100,801 

รวม     192,939 192,939 (33,975) (9,675) 158,964 183,264 
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11.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนและเงินปันผลรับ 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินรวม และรับรู้

เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในระหว่างปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหว่างปี 
 2564 2563 2564 2563 

บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 15,561 15,876 17,400 10,500 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 24,744 24,816 15,000 17,100 

รวม 40,305 40,692 32,400 27,600 

11.3 ข้อมูลทางการเงินของกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั โดยสรุปมีดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี   
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 188 188 566 612 9 58 113 117 61 62 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 277 277 730 773 78 162 154 150 91 91 

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 
 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) กบับริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั และ

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษทัดังกล่าวตามสัดส่วนท่ีระบุไวใ้นสัญญา      
(ร้อยละ 30) รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 12.6 ลา้นบาท กรณีท่ีบริษทัดงักล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็น
ระยะเวลานานติดต่อกนัตามเง่ือนไขของสัญญา 

 บริษัทฯได้น าใบหุ้นทั้ งหมดของบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากัด ไปจ าน าไว้กับธนาคารเพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 

 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 
 บริษทัฯไดน้ าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั ไปจ าน าไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพย ์            

ค  ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
12.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม  

(หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งขึ้นใน  มูลค่าตามบญัชี  

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุนของเงินลงทุน 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ไซยะบุรี    
พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

42.5 37.5 14,522,226 12,340,965 13,412,474 11,585,927 

บริษทั หลวงพระบาง 
พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

42.0 42.0 2,688,146 12,825 2,687,385 12,825 

รวม     17,210,372 12,353,790 16,099,859 11,598,752 

(1) ไม่มีมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากหุ้นของบริษทัดงักล่าวไม่ไดท้ าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัขยาย
การลงทุนโดยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 134,305,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.0 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จากบริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มูลค่ารวม
ประมาณ 1,826.55 ลา้นบาท ซ่ึงจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.5 ทั้งน้ี บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัและช าระค่าหุ้นดงักล่าวเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 29 
มิถุนายน 2564 
มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ณ วนัท่ี
ลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,603,297 2,603,297 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 371,005 371,005 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,245,317 3,245,317 
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 3,318 3,318 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 128,112 128,112 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 3,901,950 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 4,418,209 4,418,209 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 120,510,669 120,510,669 
อาคารและอุปกรณ์ 169,957 169,957 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 80,941 80,941 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 40,329 40,329 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 749 749 
รวมสินทรัพย์ 135,473,853 131,571,903 
หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 152,718 152,718 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 85,234 85,234 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 81,590,085 81,590,085 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21,489,989 21,489,989 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6,441 6,441 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 590,624 395,532 
รวมหนีสิ้น 103,915,091 103,719,999 
สินทรัพย์สุทธ ิ 31,558,762 27,851,904 
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ (ร้อยละ 42.5) 13,412,474  
   

(หน่วย: พนับาท) 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ณ วันท่ีลงทุนเพิม่เติม ประกอบด้วย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียเดิม (ร้อยละ 37.5)  11,585,927 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมส่วนท่ีซ้ือเพิ่มเติม (ร้อยละ 5.0)  1,826,547 
รวม  13,412,474 

บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2563 ไดมี้มติอนุมติัเขา้ซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั จากบริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว ตามนโยบายขยายการลงทุน
ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเ ชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุน                                             
จดทะเบียนของบริษทัร่วมดงักล่าว คิดเป็นจ านวนหุน้ 1,743,000 หุน้ มูลค่ารวมประมาณ 0.42 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 12.8 ลา้นบาท โดยไดด้ าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 

ต่อมาท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัร่วมจากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 2,000 กีบ หรือเทียบเท่า 7.711 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ส่งผลให้บริษทัร่วมมีจ านวน                              
หุ้นสามญัเร่ิมแรกเปล่ียนแปลงจาก 4,150,000 หุ้น เป็น 3,200,000 หุ้น ดงันั้นจ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียน                                         
ท่ีบริษทัฯลงทุนจึงเปล่ียนแปลงจาก 1,743,000 หุน้ เป็น 1,344,000 หุน้ 
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 ในเดือนมกราคม 2564 บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบริษทัฯเป็นจ านวน 
2,170.56 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวร้อยละ 42 โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นแลว้
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 

 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 บริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 504 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 50 ของมูลค่าท่ีตราไวใ้นแต่ละหุ้น ตามสัดส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว
ร้อยละ 42  

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 
 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผล

รับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน            
ในบริษทัร่วมในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                   

ในระหว่างปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ               

ในระหว่างปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 1,486,674 366,702 (835,146) 65,595 296,814 - 
บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั 761 - - - - - 
รวม 1,487,435 366,702 (835,146) 65,595 296,814 - 

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมท่ีมีสาระส าคัญ 
 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ                         
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 134,480 131,465 105,602 103,550 14,245 12,080 3,783 968 
บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั 3,510 35 788 5 4 - 2 - 

            บริษทัฯได้น าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ไปจ าน าไวก้ับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็น 
            หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ท่ีมีต่อกลุ่มธนาคารดงักล่าว 

  

226 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

 

32 

13. สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 13,203,679 13,203,679 
หกั: สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่ายสะสม (5,000,819) (4,479,535) 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ 8,202,860 8,724,144 
   
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ ประกอบดว้ย   
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,865,260 4,126,196 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,337,600 4,597,948 
รวม 8,202,860 8,724,144 

14. ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการ

ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาและพื้นดินของบริษทัยอ่ย  
15. สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 28,085,987 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,085,987 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 28,085,987 
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 8,977,588 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,025,794 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,003,382 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,025,793 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 11,029,175 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 18,082,605 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 17,056,812 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  สินทรัพย ์  
 สินทรัพยเ์ช่า ส านกังาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 51,116 38,882 471 10,213 100,682 
ซ้ือเพ่ิม 7,784 7,097 - 255 15,136 
โอนเขา้ (ออก) 6,994 3,219 - (10,213) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (554) (471) - (1,025) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 65,894 48,644 - 255 114,793 
ซ้ือเพ่ิม 848 7,225 - 7 8,080 
โอนออก - - - (255) (255) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (1,121) - - (1,121) 
31 ธนัวาคม 2564 66,742 54,748 - 7 121,497 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 12,242 25,378 471 - 38,091 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,492 6,635 - - 11,127 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ 
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/  
   ตดัจ าหน่าย - (554) (471) - (1,025) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,734 31,459 - - 48,193 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,909 7,180 - - 12,089 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ 
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/  
   ตดัจ าหน่าย - (1,116) - - (1,116) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 21,643 37,523 - - 59,166 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 49,160 17,185 - 255 66,600 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 45,099 17,225 - 7 62,331 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
2563     11,127 
2564     12,089 
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 ในเดือนกันยายน 2563 และ 2564 บริษทั บางเขนชัย จ ากัด บนัทึกรายการโอนตน้ทุนโครงการระหว่าง
ก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จมาอยูภ่ายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียานพาหนะ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงานจ านวนหน่ึง                           
ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 84 ลา้นบาท (2563: 82 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 21 ลา้นบาท 
(2563: 19 ลา้นบาท)) 

 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวนประมาณ 528 ลา้นบาท (2563: 564 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรของโครงการ
โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 7,480 ลา้นบาท (2563: 
7,860 ลา้นบาท) ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารผูใ้หกู้เ้พื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร  

17. สัญญาเช่า 
17.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  
 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 24 ปี  

  ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 259,579 88,679 47,866 396,124 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 4,165 8,113 14,990 27,268 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (12,997) (9,322) (14,851) (37,170) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 250,747 87,470 48,005 386,222 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 21,399 - 9,480 30,879 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (12,786) (9,719) (18,135) (40,640) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 259,360 77,751 39,350 376,461 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 88,679 40,215 128,894 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 8,113 11,819 19,932 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (9,322) (12,685) (22,007) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 87,470 39,349 126,819 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - 5,415 5,415 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (9,719) (14,845) (24,564) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 77,751 29,919 107,670 

 ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 495,868 486,258 118,013 138,442 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (100,145) (92,105) (8,173) (10,375) 
รวม 395,723 394,153 109,840 128,067 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (31,609) (31,554) (22,696) (23,183) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 364,114 362,599 87,144 104,884 

 ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 40,640 37,170 24,564 22,007 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,667 9,330 2,517 2,642 

 ง) อ่ืน ๆ   
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 
42 ลา้นบาท (2563: 39 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 26 ลา้นบาท (2563: 24 ลา้นบาท))  
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ราคาทุน 112,612 109,575 60,953 58,161 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (46,034) (34,628) (24,957) (18,751) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 66,578 74,947 35,996 39,410 
ค่าตดัจ าหน่ายท่ีรวมอยูใ่นก าไร               
หรือขาดทุนส าหรับปี 11,406 11,297 6,206 6,043 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 74,947 83,721 39,410 42,930 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 2,782 2,523 2,537 2,523 
โอนเขา้  255 - 255 - 
ค่าตดัจ าหน่าย (11,406) (11,297) (6,206) (6,043) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 66,578 74,947 35,996 39,410 

19. วงเงินสินเช่ือ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 9,500 

ลา้นบาท โดยบริษทัฯยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด มีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ                                 
แห่งหน่ึงจ านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว  

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของวงเงินสินเช่ือดังกล่าว กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
เช่นเดียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของหุ้นกู้หรือหน้ีท่ีมีกบัสถาบนัการเงินอ่ืนของกลุ่มบริษทัและปฏิบติั
ตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
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20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 621,826 306,194 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 101,025 108,106 - - 
เจา้หน้ีค่าโครงการ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 525 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 635 2,204 534 619 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,353 16,804 4,557 11,289 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 28,911 29,369 16,461 18,157 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินคา้งจ่าย 165,978 156,798 38,993 19,538 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 926,728 620,000 60,545 49,603 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
เงินกูย้ืมระยะยาว 5,641,589 6,182,393 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (499,784) (544,789) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,141,805 5,637,604 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับ ปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือต้นปี 6,224,514 6,747,008 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (544,789) (522,494) 
 5,679,725 6,224,514 
หกั: ตน้ทุนการท ารายการ (38,136) (42,121) 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,641,589 6,182,393 
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 บริษัท บางเขนชัย จ ากดั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืจ านวน 42 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืท่ีบริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงินรวมประมาณ  703 ล้านบาท                                
เงินกูย้มืน้ี คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่าหกัส่วนต่างท่ีก าหนด (MLR - margin) ต่อปี และมีการ
ปรับลดอตัราส่วนต่างท่ีก าหนดสองคร้ัง คือในเดือนพฤศจิกายน 2557 และพฤศจิกายน 2559 เงินกู้ยืม
ดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวด 3 เดือนรวม 40 งวด ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้
โดยจะเร่ิมช าระหน้ีเงินตน้งวดแรกในเดือนกนัยายน 2555 เงินกูย้มืน้ีค  ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทัย่อย การจ าน าและการโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด

ประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืสองสัญญาจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจ านวน 2,281 ลา้นบาท เป็นเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมซ่ึงประกอบด้วย 
วงเงินสินเช่ือ 3 ส่วนดงัน้ี 

1) วงเงินสินเช่ือส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 4,110 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจ่ายช าระตน้ทุนโครงการ เงินกูย้ืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
บวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างท่ีก าหนด นับตั้งแต่วนัท่ีเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวดหกเดือนรวม 26 งวด ตาม
อตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยจะเร่ิมช าระหน้ีเงินตน้งวดแรกในเดือนมีนาคม 2557 
หลงัจากนั้นช าระคืนในเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของทุกปี โดยจะช าระคืนงวดสุดทา้ยในเดือน
มิถุนายน 2569 

 ในเดือนมิถุนายน 2557 ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดอ้นุมติัการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืม        
ระยะยาวน้ี จากเดิมช าระคืนทุกงวดหกเดือนรวมจ านวน 26 งวด เป็นช าระคืนทุกงวดหกเดือน
รวมจ านวน 33 งวด ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยจะช าระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ย
ในเดือนธนัวาคม 2572  

2) วงเงินสินเช่ือส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะสั้นซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืใน
รูปตัว๋สัญญาใช้เงิน วงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 120 ลา้นบาท            
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน  
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3) วงเงินค ้าประกนัส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค ้าประกนัจ านวน 803 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชค้  ้าประกนัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และการค ้าประกนัอ่ืนๆ 

ข) ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมจ านวน 3,319 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้ขา้ท าสัญญาเงิน
กูย้มือีกฉบบัหน่ึง เพื่อใชส้ าหรับโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ย
วงเงินสินเช่ือ 3 ส่วนดงัน้ี 

1) วงเงินสินเช่ือส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 4,005 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจ่ายช าระตน้ทุนโครงการ เงินกูย้ืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
บวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างท่ีก าหนด นับตั้งแต่วนัท่ีเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวดหกเดือนรวม 33 งวด                       
ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยจะเร่ิมช าระหน้ีเงินตน้งวดแรกในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2561 หลงัจากนั้นช าระคืนในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยจะช าระคืนงวดสุดทา้ยใน
เดือนธนัวาคม 2576 

2) วงเงินสินเช่ือส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นซ่ึงประกอบด้วยวงเงินกูย้ืม                                 
ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน วงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 250 ลา้นบาท 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน  

3) วงเงินค ้าประกนัส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค ้าประกนัจ านวน 686 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ค  ้าประกันตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                           
แห่งประเทศไทย และการค ้าประกนัอ่ืน ๆ 

 วงเงินกูย้ืมดงักล่าวน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน เคร่ืองจกัร การจ าน าและ
การโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
ของโครงการ และการโอนสิทธิและภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ และอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
สัญญาเงินกู ้ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การเพิ่มทุน                       
จดทะเบียน และการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 
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22. หุ้นกู้ 
(หน่วย: พนับาท) 

   วนัท่ีครบ อตัรา   
หุ้นกู ้ อายหุุ้นกู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้ ก าหนดไถ่ถอน ดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    (ร้อยละต่อปี) 2564 2563 2564 2563 
1 7 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2567 3.48 1,400,000 1,400,000 - - 
2 10 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2570 3.69 3,600,000 3,600,000 - - 
3 12 ปี 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2573 3.98 3,000,000 3,000,000 - - 
4 3 ปี 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2564 2.56 - 4,000,000 - 4,000,000 
5 10 ปี 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2571 4.06 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
6 3 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2565 3.18 500,000 1,500,000 - - 
7 4 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2566 3.44 800,000 800,000 - - 
8 8 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2570 3.88 2,000,000 2,000,000 - - 
9 5 ปี 5 มีนาคม 2563 5 มีนาคม 2568 2.45 600,000 600,000 - - 
10 3 ปี 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2566 3.20 400,000 400,000 - - 
11 5 ปี 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2568 3.60 600,000 600,000 - - 
12 2 ปี 25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2565 2.31 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
13 3 ปี 25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2566 2.62 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
14 7 ปี 25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2570 3.76 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
15 3 ปี 28 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2567 1.74 1,500,000 - 1,500,000 - 
16 5 ปี 28 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2569 2.45 1,000,000 - 1,000,000 - 
17 7 ปี 28 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2571 3.02 1,500,000 - 1,500,000 - 
18 10 ปี 21 ตุลาคม 2564 21 ตุลาคม 2574 3.58 2,000,000 - 2,000,000 - 

รวม     25,400,000 24,400,000 12,500,000 10,500,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  (63,225) (76,956) (11,034) (7,409) 
หกั: หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (1,499,508) (4,999,362) (999,508) (3,999,362) 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  23,837,267 19,323,682 11,489,458 6,493,229 

ในเดือนมีนาคม 2564 และกนัยายน 2564 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูว้งเงิน 3,200 ลา้นบาท 
เป็นจ านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี โดยเป็นการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ตาม
ก าหนดช าระ 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2564 ดงัน้ี 

ก) ชุดท่ี 1 จ านวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.74 ต่อปี และมีอาย ุ3 ปีจากนบัวนัท่ีออกหุน้กู ้ 

ข) ชุดท่ี 2 จ านวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.45 ต่อปี และมีอาย ุ5 ปีจากนบัวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
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ค) ชุดท่ี 3 จ านวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 ลา้นบาท โดย
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.02 ต่อปี และมีอายุ 7 ปี นับจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอน                            
หุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 

 ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัฯไถ่ถอนหุ้นกู้วงเงิน 4,000 ลา้นบาท ซ่ึงมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.56 ต่อปี โดยเป็นไถ่ถอนหุน้กูต้ามก าหนดช าระ 

 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2564 บริษทัฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ คร้ังท่ี 2/2564 จ านวน 2,000,000 หน่วย              
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.58 ต่อปี                
มีอาย ุ10 ปีจากนบัวนัท่ีออกหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

 หุ้นกู้ของบริษทัฯทั้ งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทน                
ผูถื้อหุน้กู ้ยกเวน้หุน้กูท่ี้ออกเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 จ านวนรวม 2,500 ลา้นบาท ท่ีไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ส่วนหุ้นกูข้องบริษทัย่อยทั้งหมดเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทน                            
ผูถื้อหุน้กู ้โดยกลุ่มบริษทัจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดบางประการ เช่น 
กลุ่มบริษทัจะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอน สินทรัพยท์ั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เวน้แต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเวน้ตามข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

23. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน                

แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 83,123 64,539 50,634 39,332 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  17,023 12,630 10,687 8,772 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,329 1,597 825 1,072 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 10,907 - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - (1,895) - 5,999 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (4,655) - (4,541) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 101,475 83,123 62,146 50,634 
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 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไม่มีการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ (2563: จ านวน 
1.29 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2563: ไม่มี))  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 9.7 - 18.0 ปี (2563: 9.7 - 18.0 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14.1 ปี (2563: 14.1 ปี)) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.24 - 1.90 1.24 - 1.90 1.63 1.63 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต - ถวัเฉล่ีย 
 (ขึ้นกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 

6.5 6.5 6.5 6.5 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน - ถวัเฉล่ีย 0 - 13.0 0 - 13.0 0 - 10.0 0 - 10.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (12.05) 14.47 (7.50) 8.90 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  15.09 (12.78) 9.38 (8.03) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (12.59) 5.06 (7.87) 3.79 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (10.24) 12.37 (6.44) 7.69 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  11.98 (10.17) 7.52 (6.45) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (10.72) 4.57 (6.76) 3.43 
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24. หนีสิ้นระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 หน้ีสินระยะยาวอ่ืนเป็นเงินท่ีบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดรั้บจากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินของ

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้างึม 2 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีภาระผูกพนั                                
ท่ีจะตอ้งช าระคืนในเดือนธนัวาคม 2565 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั ไดบ้นัทึกหน้ีสินระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายคืน โดยใชอ้ตัราคิดลดอา้งอิง
กับอัตราต้นทุนทางการเงินของบริษทัดังกล่าว และบันทึกหักจากรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงาน
ส่วนเกินดังกล่าว ทั้งน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในแต่ละงวดตามเวลาท่ีผ่านไป                   
ซ่ึงบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั จะรับรู้การเพิ่มขึ้นดงักล่าวเป็นตน้ทุนทางการเงิน 

25. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

26. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

(บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลจาก                

ผลการด าเนินงานปี 2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                      
เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 244 0.030 

  244 0.030 
เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 285 0.035 
  285 0.035 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนเช้ือเพลิง 3,216,387 2,948,421 - - 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1,570,747 1,560,759 42,859 39,656 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า         
และระบบส่งไฟฟ้า 

507,793 465,936 - - 

เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 378,939 374,609 245,844 239,290 
ค่าตอบแทนสัมปทาน 120,109 59,592 - - 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 115,779 92,515 1,597 1,487 
ค่างานส่ิงแวดลอ้มและประชาชน 2,640 7,435 - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 6,313 9,131 1,820 3,023 
ค่าท่ีปรึกษา 64,501 52,262 27,838 18,364 
ค่าตอบแทนกรรมการ 22,967 22,712 7,500 6,800 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 50,638 27,910 
ค่าผา่นสาย 229,664 119,178 - - 

28. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 43,545 4,141 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ                           
ผลแตกต่างชัว่คราว 17,637 (20,053) - - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                     
ก าไรขาดทุน 61,182 (15,912) - - 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,812,435 181,794 871,540 623,326 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลของประเทศไทย ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 562,487 36,359 174,308 124,665 
ขาดทนุทางภาษท่ีีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจบุนัแต่ไม่
เคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี (5,470) - - - 

ขาดทนุทางภาษท่ีีไม่ไดใ้ช ้ 12,111 15,122 10,733 1,203 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
   การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29) (93,422) (133,385) - - 
   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ (14,942) (11,072) (199,631) (134,152) 
   ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 110,013 108,101 15,046 8,617 
   ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (725) (450) (456) (333) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วม     
 และบริษทัร่วม (305,548) (81,479) - - 
   ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีของ     
 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (203,322) 50,892 - - 
รวม (507,946) (67,393) (185,041) (125,868) 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 61,182 (15,912) - - 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 20,053 - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,873 - - - 
รวม 3,873 20,053 - - 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,457 - - - 
รวม 1,457 - - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 2,416 20,053 - - 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช ้จ านวน 875 ลา้นบาท (2563: 888 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 811 ลา้นบาท (2563: 801   
ลา้นบาท)) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้
เห็นวา่ กลุ่มบริษทัอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้มีจ านวนเงิน 353 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 290 ลา้นบาท) ซ่ึงจะ
ทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2568 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องบริษทัไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ค  านวณจากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดคู้ณดว้ย
อตัราภาษีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขาย
ไฟฟ้าช่วงตน้ (วนัท่ี 26 มีนาคม 2554) จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 
ส าหรับปีปัจจุบันบริษัทย่อยเสียภาษีในอัตราร้อยละ  3 ในเดือนมกราคม 2564 ถึงมีนาคม 2564 และ
เปล่ียนเป็นอตัราร้อยละ 4 ในเดือนเมษายน 2564 ตามท่ีก าหนดในสัญญาสัมปทาน ซ่ึงผลขาดทุนทางภาษี
ของบริษทัยอ่ยสามารถยกไปใชเ้ป็นเครดิตภาษีได ้5 ปี 

29. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการลงทุน

ในกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อไปน้ี 

เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน วนัท่ีออกบตัร วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
1089(1)/2555 23 มกราคม 2555 10 สิงหาคม 2555 
61-1228-1-00-1-0 16 ตุลาคม 2561 1 กุมภาพนัธ์ 2562 
61-1292-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 4 กรกฎาคม 2562 
61-1293-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 12 มิถุนายน 2562 
61-1294-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 12 มิถุนายน 2562 
61-1295-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 1 พฤษภาคม 2562 
62-0417-1-00-1-0 25 เมษายน 2562 29 กนัยายน 2563 

โดยบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั ทั้งหมดอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ 
สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ                         
ท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นและได้รับ
ลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติซ่ึงมี
ก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

  

243แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



 

49 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1565(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 
18 พฤษภาคม 2554 ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้                                        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 23 มิถุนายน 2556) และตามบตัรส่งเสริมการลงทุน
เลขท่ี 1132(2)/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม                                        
เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560) 

 ส าหรับบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1565(2)/2554 ของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั บริษทั
ดงักล่าวไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแลว้นับจากวนัท่ีครบ
ก าหนด (วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564) 

 รายไดข้องกลุ่มบริษทัจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย 
ไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์ 188,062 157,799 - - 188,062 157,799 

รายไดจ้ากการขาย 
ไฟฟ้าจากพลงังาน                   
ความร้อนและไอน ้า 3,505,951 4,652,586 1,396,808 - 4,902,759 4,652,586 

รายไดจ้ากการขาย 
ไฟฟ้าจากพลงังานน ้า - - 3,414,344 1,716,597 3,414,344 1,716,597 

รวมรายได ้ 3,694,013 4,810,385 4,811,152 1,716,597 8,505,165 6,526,982 

30. ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
 ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 690 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 690 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 6 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 4,140 บาท และบริษทัฯได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
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 ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 ครบก าหนดอายุเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ีใชสิ้ทธิ                                    
คร้ังสุดทา้ย โดยมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหมดอายไุปเป็นจ านวน 1,111,148,462 หน่วย 

31. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทั และพนักงานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญติั

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือน 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพเหล่าน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากดัและ
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษทัหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากดั) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่
ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวน
เงิน 8.4 ลา้นบาท และ 7.8 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6.5 ลา้นบาท และ 6.0 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

33. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด

ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือประธานกรรมการบริหาร ทั้งน้ี เกณฑก์ารวดัมูลค่าของก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
ในงบการเงิน 

 บริษทัฯด าเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษทัอ่ืน และด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง คือ        
การให้บริการค าปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า  ส่วนบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการใน
ส่วนงานทางธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจหลกัตามประเภท
โครงการโรงไฟฟ้าทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ไดแ้ก่ (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์และ (3) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์                                    
สองแห่ง คือ ในประเทศไทย (ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานความร้อน) และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า) ซ่ึงด าเนินงานโดยบริษทัย่อยของบริษทั เซาทอี์สท์ 
เอเซีย เอนเนอร์จี จ ากดั  

 ส่วนหน่วยธุรกิจดา้นการลงทุนและการใหบ้ริการค าปรึกษาไดมี้การรวมเป็นส่วนงานการด าเนินงานอ่ืน ๆ   
 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
34.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญา สัญญาจา้งเหมางาน

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและสัญญาซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานผลิตไฟฟ้าส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์                        
แบบติดตั้งบนหลงัคากบับริษทัอ่ืน เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.5 ลา้นบาท (2563: 1.3 ลา้นบาท) 

34.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ สัญญาอ่ืน ๆ และภาระผูกพนัอ่ืน

ดงัต่อไปน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากสัญญาบริการเป็นจ านวนเงินรวม 0.1 ลา้นบาท และ 1.5 ลา้นบาทต่อเดือน 
(2563: 0.2 ลา้นบาท และ 1.4 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการสนบัสนุนทางการเงินแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหน่ึงแห่งตามเง่ือนไข                                 
ท่ีระบุไวใ้นสัญญา (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11) 

ค) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาท่ีปรึกษา บริหารงานและบริการอ่ืนๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน
และบริษทัอ่ืนเป็นจ านวนเงินรวม 10.8 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาทต่อเดือน (2563: 12.7 ลา้นบาท 
และ 0.4 ลา้นบาทต่อเดือน) 

ง) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั
กิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2                              
ตามอตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2565            
มีค่าบริการคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 10.0 ลา้นบาทต่อเดือน (2564: 9.7 ลา้นบาทต่อเดือน) 

จ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญางานบ ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตาม
อตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับปีละคร้ัง ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2565 มีค่าบริการคิดเป็น
จ านวนเงินประมาณ 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน (2564: 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                                 
ต่อเดือน) 

ฉ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาให้บริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาทต่อปี 
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ช) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ให้แก่รัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้นจนถึงวนัท่ี
ส้ินสุดอายสุัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 โดยค านวณจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าคูณดว้ยอตัรา
ค่าตอบแทนสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้า 

ซ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงจากสัญญาซ่อมบ ารุงใหญ่โรงไฟฟ้า
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 จนถึงเดือนธันวาคม 2569 ตามอตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับปีละ
คร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2565 มีค่าบริการคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.9 ลา้นบาท
ต่อเดือน (2564: 3.8 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ฌ) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าผา่นสาย ใหแ้ก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้างึม 2 โดย
ค านวณจากพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัย่อยส่งผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงคูณด้วยอัตราค่าผ่านสายใน                
แต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่ือมต่อและผา่นสาย 

ญ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งกับบริษทั                                      
แห่งหน่ึงในการจ่ายค่าบริการเป็นจ านวนเงิน 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เร่ิมตั้งแต่                                      
ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2557 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2569 และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตร
มาส เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2560 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2572 ตามล าดบั โดยค่าบริการราย
ไตรมาสดงักล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

ฎ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน                        
สองสัญญา ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษทัย่อยตามจ านวนและ
ราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะส้ินสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2581 และ                 
ในเดือนพฤษภาคม 2585 ตามล าดบั 

ฏ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายน ้ าประปากับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จ านวน                
สองสัญญาส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษทัย่อยตามจ านวนและ
ราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 1 ปี 

ฐ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนักับบริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาบ ารุงรักษากังหันไอน ้ าส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าแห่งหน่ึง ถึงปี 2574 เป็นจ านวนเงินรวม 1.2 ลา้นยโูร (2563: 1.6 ลา้นยโูร) 

ฑ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อช าระเงินค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน ้ าท่วมในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวม  5.3 ล้านบาท                                     
(2563: 6.2 ลา้นบาท) 

ฒ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาจ้างด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์เป็นจ านวนเงิน 14.3 ลา้นบาท (2563: 21.9 ลา้นบาท) 
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34.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยจ านวน 25 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (2563: 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน  459 ล้านบาท (2563: 459 ล้านบาท) เพื่อค ้ า
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การเช่าท่ีดินเพื่อวางท่อก๊าซ และการได้รับอนุญาตให้ใช้
กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน  
35.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์

ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หุ้นกู ้หน้ีสินตามสัญญาเช่า และหน้ีสินระยะยาวอ่ืน- 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน เงินให้กูย้ืม

ระยะยาวแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เงินฝากธนาคาร และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ โดยจ านวนเงิน
สูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

 ลูกหน้ีการค้า 
 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหเ้ครดิตอยา่งเหมาะสม  

 บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นการให้เครดิตกบับริษทัใดบริษทัหน่ึงเน่ืองจาก
บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้ท่ีมีความสามารถในการช าระหน้ี 

 บริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นการให้เครดิตกบัลูกหน้ีรายใดรายหน่ึง เน่ืองจากมีลูกหน้ี
การคา้รายหลกัเพียงสองรายคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค ภายใต้
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกบับริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 
และกับบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด และสัญญาระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษทั 
บางเขนชยั จ ากดั นอกจากน้ีลูกหน้ีการคา้รายอ่ืนๆเป็นลูกหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีดี 
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 กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกคา้
แต่ละราย ความสามารถในการช าระหน้ี แผนการช าระหน้ี และภาระหน้าท่ีตามสัญญาของลูกคา้ โดยใช้
เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและวีธีการค านวนอ่ืนตามความเหมาะสม การค านวณผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั มูลค่าของเงินตาม
เวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต    

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

เงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นลูกหน้ีท่ีมี
ความสามารถในการช าระหน้ี นอกจากน้ี กลุ่มบริษทับริหารจดัการความเส่ียงเพิ่มเติมโดยออกแบบสัญญา
เช่าใหมี้การก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการกระแสเงินสดภายใตส้ัญญาเช่าใหมี้ความรัดกุม 

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้กู ้ยมืแก่บริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วม โดยบริษทัมีการก าหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้
ไปลงทุนเพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ
ของผูถื้อหุ้นอ่ืนโดยรวม ซ่ึงการก ากบัดูแลกิจการรวมถึงการสอบทานผลการด าเนินงานและความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในการช าระคืนเงินกูแ้ก่บริษทัฯทั้งก่อนการท ารายการกูย้ืม 
และตลอดระยะเวลาการกูย้มืโดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯอยา่งสม ่าเสมอ 

 เงินฝากธนาคาร  

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการของกลุ่มบริษทั และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี
ขึ้นอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการของกลุ่มบริษทั การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความ
เส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผิดนดัช าระของคู่สัญญา 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดับ
ความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต
ระหวา่งประเทศ 
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 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะ

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตามสัญญา                      
เช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย
และบริษทัร่วม เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูท่ี้มีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด
ในปัจจุบนั ส่วนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เป็นสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่มีอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากเป็นรายการท่ีจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น และเป็นรายการ
ตามปกติของธุรกิจ 

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
อย่างสม ่าเสมอ การบริหารสัดส่วนของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัและหุ้นกูแ้บบอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ มีการบริหารจดัการปรับปรุงตน้ทุนทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง
รวมถึงการพิจารณาเขา้ท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเม่ือมี
ความเหมาะสมตามสภาพตลาด 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ียท่ีส าคญั สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีใน          
งบแสดงฐานะการเงินถึงวนัท่ีครบก าหนด ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 - - 7,076 1 7,082 0.05 ถึง 0.50 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2 - - - - 2 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,557 1,557  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน -  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

547 516 3,058 - - 4,121 อตัราดอกเบ้ียตามนยัของ
สัญญาเช่า 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั    
ระยะยาว 

460 - - - - 460 0.13 ถึง 0.38 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วม           
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,293 
 

- 
 

3,293 
 

MLR 

 1,014 516 3,058 10,369 1,558 16,515  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
        
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 927 927  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
- - - 5,642 - 5,642 MLR - margin, FDR             

6M + margin และ 
THBFIX 1M + margin 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี 

32 97 267 - - 396 0.77 ถึง 3.64 

หุ้นกู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

1,499 11,354 12,484 - - 25,337 1.74 ถึง 4.06 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

332 
 

332 
  

 1,531 11,451 12,751 5,642 1,259 32,634  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 - - 8,894 1 8,899 0.03 ถึง 1.25 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1 - - - 1 2 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,054 1,054  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน -  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

154 474 3,203 - - 3,831 อตัราดอกเบ้ียตามนยัของ
สัญญาเช่า 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั    
ระยะยาว 

460 - - - - 460 0.25 ถึง 1.10 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วม           
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,221 
 

- 
 

3,221 
 

MLR  

 619 474 3,203 12,115 1,056 17,467  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
 
        
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 620 620  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
- - - 6,182 - 6,182 MLR - margin, , FDR 6M 

+ margin และ THBFIX  
1M + margin 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี 

32 97 265 - - 394 0.77 ถึง 3.64 

หุ้นกู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

4,999 12,396 6,928 - - 24,323 2.31 ถึง 4.06 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

310 
 

310 
  

 5,031 12,493 7,193 6,182 930 31,829  
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน                    

1 ปี 
มากกว่า 1 
ถึง 5 ปี 

มากกว่า              
5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 4,036 - 4,036 0.13 ถึง 0.50 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1 - - - - 1 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 169 169  
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

16 251 - - - 267 อตัราเฉลี่ยตน้ทุน
ทางการเงินของ
บริษทัฯ บวกส่วน
ต่างท่ีก าหนด 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วม
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,293 
 

- 
 

3,293 
 

MLR 

 17 251 - 7,329 169 7,766  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน                    

1 ปี 
มากกว่า 1 
ถึง 5 ปี 

มากกว่า              
5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
 
        
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 61 61  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี 

23 56 31 - - 110 0.77 ถึง 3.64 

หุ้นกู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

999 
 

3,997 
 

7,493 
 

- 
 

- 
 

12,489 
 

1.74 ถึง 4.06 

 1,022 4,053 7,524 - 61 12,660  
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน                    

1 ปี 
มากกว่า 1 
ถึง 5 ปี 

มากกว่า              
5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6,095 - 6,095 0.25 ถึง 0.60 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1 - - - - 1 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 39 39  
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

15 266 - - - 281 อตัราเฉลี่ยตน้ทุน
ทางการเงินของ
บริษทัฯ บวกส่วน
ต่างท่ีก าหนด 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วม
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,221 
 

- 
 

3,221 
 

MLR  

 16 266 - 9,316 39 9,637  
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 50 50  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี 

23 63 42 - - 128 0.77 ถึง 3.64 

หุ้นกู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

3,999 
 

4,996 
 

1,498 
 

- 
 

- 
 

10,493 
 

2.31 ถึง 4.06 

 4,022 5,059 1,540 - 50 10,671  
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 รายละเอียดของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูร้ะยะยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และขอ้ 21 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

 ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ี
ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี 
แสดงไดด้งัน้ี 

 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง 
ผลกระทบต่อ
ก ำไรก่อนภำษี เพิ่มขึ้น / ลดลง 

ผลกระทบต่อ
ก ำไรก่อนภำษี 

 (ร้อยละ) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 
บำท + 0.25 (6,856) + 0.25 (8,061) 

 - 0.25 6,856 - 0.25 8,061 

 การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดท าขึ้ นโดยใช้สมมติฐานว่าจ านวนเงินให้กู ้ยืมแก่บริษัทย่อยและ                     
บริษทัร่วมและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนวา่อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้มืดงักล่าวไม่ไดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไว้
แลว้ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระตลอด 12 
เดือนเตม็ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า และเจา้หน้ีอ่ืนเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
โดยการวางโครงสร้างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โครงสร้างสัญญาเงินกู ้และการบริหารจดัการกระแสเงินสด                        
ใหก้ระแสเงินสดรับในแต่ละสกุลเงินให้เพียงพอกบักระแสเงินสดท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานและการช าระ
คืนเงินตน้และดอกเบ้ียในแต่ละสกุลเงิน รวมถึงการพิจารณาเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ในจ านวนและระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ และความจ าเป็นในการใชเ้งินในสกุลต่างๆ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.8 4.9 2.2 2.4 33.4199 30.0371 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่ได้เข้าท าสัญญาเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศดงักล่าว 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 

 ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมด
คงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง 
ผลกระทบต่อ
ก าไรก่อนภาษี เพิ่มขึ้น / ลดลง 

ผลกระทบต่อ
ก าไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา + 5.0 7,711 + 5.0 3,755 

 - 5.0 (7,711) - 5.0 (3,755) 
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 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยกลุ่มบริษทัจดัท าประมาณการกระแสเงิน

สดและปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทับริหารสัญญาเงินกูย้ืมและประสานงาน
กบัธนาคารผูใ้ห้กูอ้ย่างใกลชิ้ดเพื่อลดโอกาสในการผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้และวางแผนโครงสร้าง
เงินทุนในระยะยาวรวมถึงการวางแผนการออกและเสนอขายตราสารหน้ี เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมี
ความคล่องตวัและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดย
ลงทุนในเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงมีสภาพคล่องสูงกบัสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ
อีกทั้งจดัเตรียมวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยต์่างๆกรณีมีความตอ้งการใชเ้งิน  

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 11 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปีเม่ือเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2563: ร้อยละ 19)                    
(งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 9 (2563: ร้อยละ 38)) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า 
โดยกลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ  

 รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564                     
และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 926,728 - - 926,728 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 41,154 123,377 331,296 495,827 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 654,248 2,685,190 3,434,115 6,773,553 
หุ้นกู ้ 2,343,577 14,022,374 14,346,244 30,712,195 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(หมายเหตุ 24) 

354,708 
 

- 
 

- 
 

354,708 
 

รวม 4,320,415 16,830,941 18,111,655 39,263,011 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 620,000 - - 620,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 40,492 127,324 318,524 486,340 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 713,972 2,666,413 4,104,394 7,484,779 
หุ้นกู ้ 5,753,926 10,940,930 12,697,494 29,392,350 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(หมายเหตุ 24) 

- 
 

354,708 
 

- 
 

354,708 
 

รวม 7,128,390 14,089,375 17,120,412 38,338,177 
  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 60,545 - - 60,545 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 24,821 60,598 32,594 118,013 
หุ้นกู ้ 1,385,522 5,238,105 9,038,906 15,662,533 
รวม 1,470,888 5,298,703 9,071,500 15,841,091 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 49,603 - - 49,603 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 25,633 69,435 43,374 138,442 
หุ้นกู ้ 4,267,713 3,227,145 5,357,511 12,852,369 
รวม 4,342,949 3,296,580 5,400,885 13,040,414 
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35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอ่ืน จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ส่วนเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
และบริษทัร่วม เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูมี้อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย                        
ในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ยุติธรรมซ่ึงใช้ล าดับชั้ นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 เป็นจ านวน 0.4 ล้านบาท  (2563: 0.4 ล้านบาท)                    
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.3 ลา้นบาท (2563: 0.3 ลา้นบาท))  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

36. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น รวมถึง                   
การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินและเง่ือนไข
ของหุน้กู ้โดยกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีรายงาน 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 บริษทัฯ :  

 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2565 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลประกอบการของปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็น 
650.35 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯจะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณา
อนุมติัต่อไป 

 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั คร้ังท่ี 1/2565 ไดมี้
มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 และก าไรสะสม
ให้แก่ ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 220.20 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทั
ย่อยดงักล่าวจะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติั
ต่อไป 
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 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั คร้ังท่ี 
1/2565 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 และ
ก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 297.55 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีบริษทัย่อยดังกล่าวจะน าเสนอมติข้างต้นต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจ าปี 2565 
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั คร้ังท่ี 1/2565 ไดมี้มติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัย่อยดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 11.71 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษทัย่อยดังกล่าวจะ
น าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัต่อไป 

38. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็น 
บริษัทต่างประเทศ

กรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามา  
ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

•    หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์  

2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ 
  - กรรมการอิสระ  

• บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
 2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ 
• บมจ. ทีทีดับบลิว 
 2551 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ 

  - กรรมการอิสระ  
• บมจ. สแกน อินเตอร์  

2555 - 2563 - ประธานกรรมการ 
  - กรรมการอิสระ

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์ 
 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์  

2553 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ 
  

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
23 สิงหาคม 2555

ดร.ทนง พิทยะ
อายุ
74 ปี 

สัญชาติ
ไทย

01

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

01
DETAILS OF DIRECTORS, EXECUTIVES, CONTROLLING PERSONS,  
THE PERSON ASSIGNED TO TAKE THE HIGHEST RESPONSIBILITY  
IN ACCOUNTING AND FINANCE, THE PERSON ASSIGNED TO TAKE  
DIRECT RESPONSIBILITY FOR ACCOUNTING SUPERVISION,  
THE COMPANY’S SECRETARY AND THE REPRESENTATIVE FOR 
CONTACT AND COORDINATION IN CASE OF A FOREIGN COMPANY 

263แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

•   ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนครพนม

•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

•  ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัโอซาก้า ประเทศญ่ีปุน่
•  ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัโอซาก้า ประเทศญีปุ่น่

ประวัติการอบรม

•   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10/2560 
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

•   หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 366  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

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

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

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

•   หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ท่ี 13/2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.062

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บิดา ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ และนายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบรษัิท
ท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิท
- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ (รักษาการ) 

2558 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ  
  - ประธานกรรมการบริหาร 

   - กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   - กรรมการ 
• บมจ. ช.การช่าง 
 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง
 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 2537 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
   - กรรมการ
• บมจ. ทีทีดับบลิว 
 2549 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
   - กรรมการ

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์ 
 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร 
   - กรรมการ
• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์
 2553 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร 
   - กรรมการ
• บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น
 2550 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2
 พ.ย. 2564  - รักษาการประธานกรรมการ 

- ปัจจุบัน 
 2549 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร 
    - กรรมการ
• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
 พ.ย. 2564  - รักษาการประธานกรรมการ
 - ปัจจุบัน
 2547 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร 
   - กรรมการ
• บจ. ที่ดินบางปะอิน
 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการ 

กรรมการ
3 มิถุนายน 2554

ประธานกรรมการบริหาร
23 สิงหาคม 2555

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
อายุ
76 ปี 

สัญชาติ
ไทย
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264 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ประวัติการศึกษา

•  ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัดุก๊ ประเทศสหรฐัอเมริกา
•  ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัดุก๊ ประเทศสหรฐัอเมรกิา
•  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรอืเก่ียวเนือ่งกับธรุกจิบรษัิท 
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ 
   -  หัวหน้าฝ่าย Investment Solutions  

สายงานที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล  
 2562 - 2564 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
   -  หัวหน้าฝ่าย Investment Solutions  

สายงานที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล  
 2553 - 2562 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
   -  หัวหน้าฝ่ายเฮดจ์ฟันด์   

สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์ 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
  

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
24 ธันวาคม 2561

ดร.จอน วงศ์สวรรค์
อายุ
46 ปี 

สัญชาติ
ไทย

03

265แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ช.การช่าง
 2559 - ปัจจุบัน - ผู้บริหารอาวุโส
 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง
   - กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร 
 2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
 2544 - 2559 -  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

กลุ่มงานปฏิบัติการ
• บมจ. ทีทีดับบลิว
 2543 - 2559 - ประธานกรรมการบริหาร 

  - กรรมการ

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2
 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการ
• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการ
• บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น
 2524 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
 2552 - 2559 - ประธานกรรมการ   

กรรมการ
26 กันยายน 2554

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบริหารความเสี่ยง
14 มกราคม 2556

นายณรงค์ แสงสุริยะ
อายุ
77 ปี 

สัญชาติ
ไทย

04

266 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียโคสต์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

•     หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ที ่34/2562 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 6/2561 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร Role of Compensation Committee รุ่นที่ 19/2557 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

•  หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี “Chemical Risk Assessment Method” 
The Oversea Human Resource & Industry Development  
Association (HIDA), Japan สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. แปซิฟิกไพพ์
 2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   - กรรมการอิสระ    

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ไดก้า (ไทย)
 2553 - ปัจจุบัน - ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
23 สิงหาคม 2555

กรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง 
14 มกราคม 2556

05
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล

อายุ
73 ปี 

สัญชาติ
ไทย

267แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

•  ปริญญาโท วิศวกรรม (โยธา) มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•    หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

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

•    หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่34/2562 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•    หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
 รุ่นที่ 18/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ช.การช่าง
 พ.ย. 2564 - กรรมการตรวจสอบ 
 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
• บมจ. ทีทีดับบลิว
 2561   -  ประธานกรรมการสรรหา
 -  ธ.ค. 2564   และกำาหนดค่าตอบแทน  
   - กรรมการตรวจสอบ 
   - กรรมการอิสระ 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ประปาปทุมธานี
 2561 - 2563 - กรรมการ  
• กรุงเทพมหานคร
 2559 - 2561 - ปลัดกรุงเทพมหานคร 

2558 - 2559  - รองปลัดกรุงเทพมหานคร
• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 2556 - 2559 - กรรมการ  

06
ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
21 กุมภาพันธ์ 2562

อายุ
63 ปี 

สัญชาติ
ไทย

268 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ประวัติการศึกษา

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

•  ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•    หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
รุ่นที่ 5/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 7/2561
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 20 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 
สถาบันพระปกเกล้า

• ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ 
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า

• ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรภมูพิลงัแผ่นดนิ สำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  
รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ซีวิลเอ็นจิเนียริง
 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
• บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล
 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
• บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป
 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
• บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
 2561 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   - กรรมการอิสระ
• บมจ. ทีทีดับบลิว 
 2561 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2557 - 2561 - กรรมการบรรษัทภิบาล 
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการ 
   - กรรมการผู้จัดการ
• บมจ. ทีบีเอสพี
 2562 - 2564 - ประธานกรรมการ
• บมจ. ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
 2559 - 2562 - กรรมการตรวจสอบ 

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   - กรรมการ

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. MDCUS
 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ  
• บจ. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น
 2562 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
 2559 - 2564 - กรรมการ
• แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC)
 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา
• มลูนธิิพระบรมราชานสุรณ์  

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลยั ในพระบรมราชปูถัมภ์
 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
• สภากาชาดไทย
 2561 - 2564 - ผู้อำานวยการสำานักงานการคลัง 

07
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
กรรมการบริหาร
9 มิถุนายน 2558

กรรมการ
9 เมษายน 2558

อายุ
68 ปี 

สัญชาติ
ไทย

269แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

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

•    หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ช.การช่าง
 2559 - ปัจจุบัน - ผู้บริหารอาวุโส
 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 
     และสิ่งแวดล้อม 
 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร 
 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
 2552 - 2559 -  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

กลุ่มงานบริหาร

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น
 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2
 2551 - 2564 - กรรมการ
• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
 2547 - 2564 - กรรมการ

กรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน 
14 มกราคม 2556

กรรมการบริหาร
23 สิงหาคม 2555

กรรมการ
24 มิถุนายน 2554

08
นายประเสริฐ มริตตนะพร

อายุ
65 ปี 

สัญชาติ
ไทย

270 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยดุ๊ก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•    หลกัสตูร Executive Program on the Rule of Law and Development
 (RoLD) รุน่ที ่1/2560 สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย
•  หลักสูตร Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law 

and Policy ปี 2560 สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
The Institute for Global Law and Policy Harvard Law School 

•  หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุน่ที ่22     
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

•  หลกัสูตร Company Secretary Forum (R-CSF) รุน่ท่ี 1/2556 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•  หลกัสูตร Special Seminar (RSS) รุน่ท่ี 1/2554  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•  หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 37/2553  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•  หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ที ่16/2553  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•  หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุน่ท่ี 3/2553  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•  หลกัสูตร Current Issue Seminar (R-CIS) รุน่ท่ี 2/2553 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 106/2551  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•  หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy ปี 2551 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
พี่ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ช.การช่าง
 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการ
   - กรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. ช.การช่างเรียลเอสเตท
 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น
 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. มหาศิริ สยาม
 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. ช.การช่าง โฮลดิ้ง
 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์
 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. ที่ดินบางปะอิน
 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. ชลเวทย์โยธา
 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. บางเขนชัย
 2554 - 2559 - กรรมการ  

การดำารงตำาแหน่งในสมาคม
• สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ ชุดที่ 23 
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 2562 - 2564 - กรรมการ

09
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์
กรรมการบริหาร / กรรมการ 
23 สิงหาคม 2555

อายุ
47 ปี 

สัญชาติ
ไทย
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ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ

•  ปริญญาโท การต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

•  หลกัสตูรวิทยาการประกันภัยระดบัสงู (วปส.) รุ่นที ่9  
สำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย (คปภ.)

•  หลกัสตูรการบรหิารความมัน่คงสำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (สวปอ.มส.)  
รุน่ท่ี 10 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ

•  หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นท่ี 24 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
•  หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำาปี 2556 รุ่นที่ 9
 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
•  หลกัสตูร Developing Corporate Governance Policy รุ่นท่ี 1/2551
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย
•  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 25/2551 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย
•  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 61/2548 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย
•  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 10/2548
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล    
 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ  
   - กรรมการอิสระ

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ยูโรเอเซีย โทเทิล โลจิสติกส์ 
 พ.ค. 2564  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
   - กรรมการผู้จัดการ
• บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์ 
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการ
• บจ. บางเขนชัย
 2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
• บจ. เชียงราย โซล่าร์
 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. นครราชสีมา โซล่าร์
 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2 
 2559 - 2563 - กรรมการบริหาร
   - กรรมการ 
   - กรรมการผู้จัดการ
• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
 2559 - 2563 - กรรมการบริหาร
   - กรรมการ 
   - กรรมการผู้จัดการ

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

10
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
กรรมการ 
1 มีนาคม 2559

อายุ
60 ปี 

สัญชาติ
ไทย
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ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเอมอรี่ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 173/2563  
(หลักสูตรภาษาองักฤษ) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
2.473

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น
 2564 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      
   - กรรมการบริหาร
   - กรรมการ

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2 
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการ
• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการ 
• บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์ 
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
 2561 - 2563 - กรรมการผู้จัดการ
• บจ. ลาว โคคาโคลา บอทลิ่ง 
 2558 - ปัจจุบัน  - กรรมการ
• บจ. พีที จำากัดผู้เดียว
 2553 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์
 2563   - กรรมการบริหาร
 - ก.ค. 2564 - กรรมการ

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

11
นายเดวิด แวน ดาว
กรรมการ 
1 มีนาคม 2559

อายุ
38 ปี 

สัญชาติ
อเมริกัน
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12 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการผู้จัดการเลขานุการบริษัท 
1 กรกฎาคม 2558

กรรมการบริหาร
23 สิงหาคม 2555

กรรมการ
3 มิถุนายน 2554

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
อายุ
43 ปี 

สัญชาติ
ไทย

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

•  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 116/2552
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
น้อง ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
   - กรรมการบริหาร
   - กรรมการผู้จัดการ
• บจ. บางเขนชัย
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
   - รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
• บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
 2559 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์
 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร    

  - กรรมการ
 2553 - 2563 - กรรมการผู้จัดการ
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2
 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
   - กรรมการ

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

274 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ผู้บริหารบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาเอก Geology and Paleontology
 มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
•  ปริญญาโท Geology and Paleontology
 มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
•  ปริญญาตรี Geology and Paleontology
 มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประวัติการอบรม
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.0017

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 2556 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
• บจ. เพอรี่ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย)
 2556  - ผู้อำานวยการโครงการ 
 2553 - 2556 -  ที่ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย 

และความปลอดภัย 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

01
ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์
รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม 
1 กรกฎาคม 2560

อายุ
54 ปี 

สัญชาติ
เยอรมัน

275แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

•   หลักสูตรพลังงานสำาหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3/2560  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

•    หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 1/2558  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

•   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 173/2556 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

•   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

•   โครงการอบรมประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 4/2548  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต

•   ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
 ก.พ.    - กรรมการ
 -  เม.ย. 2560
 2557   - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ก.พ. 2560        
 2554   - กรรมการบริหาร
 - เม.ย. 2560 - ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการเงนิ
 
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
   - กรรมการบริหาร
• บจ. ไทคูณ แทรคเตอร์
 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการ 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

02
นางมัณทนา เอื้อกิจขจร
รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ 
2 พฤษภาคม 2560

อายุ
55 ปี 

สัญชาติ
ไทย

276 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•   หลักสูตรเลขานุการบริษัท คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•   หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)  
รุ่นที่ 2/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•   หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 17/2553 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•   หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 3/2553 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์
 2555 - 2560 - ผู้อำานวยการสำานักกรรมการ 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

03
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำานักกรรมการผู้จัดการ 
1 มีนาคม 2557

อายุ
49 ปี 

สัญชาติ
ไทย

277แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

•   หลักสูตร GRI Standards Certified Training Course พ.ศ. 2563
 สถาบันไทยพัฒน์
•   หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 43/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•   หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 237/2560 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•   หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2559  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•   หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2559  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•   โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 19/2558 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•   ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร และการบัญชีภาษีอากร 

ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ. 2553
•   หลักสูตรมาตรฐานบัญชีทุกฉบับ รุ่นที่ 7/2550  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. บางเขนชัย
 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์
 2555 - 2560 - ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 
 2555 - 2560 - ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2
 2555 - 2560 - ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

04
นางสาวรุจิรา ช่วยบ�ารุง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำากับดูแลธุรกิจ
1 มีนาคม 2557

อายุ
46 ปี 

สัญชาติ
ไทย

278 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

•   หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
•   หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 7/2561
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประวัติการอบรมปี 2564

•   ประเด็นบัญชีเกี่ยวกับ M&A และเครื่องมือทางการเงิน
•   Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives
•   แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำาข้อมูลเพื่อการรายงาน
•   ESG Integration in Sustainable Investing
•   TCFD & SDGs Workshop: TCFD in Finance
•   Debt Securities: Regulatory Update & Case Study 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
 2558 - 2560 - ผู้อำานวยการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี -

05
นายธิติพัฒน์ นานานุกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายงานการเงินและบัญชี
5 มิถุนายน 2560

ผู้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
•  Master of Information Technology, Bond University  

ประเทศออสเตรเลีย
•  ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
- ไม่ม ี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. อาร์ ซี แอล
 2560 - 2561 - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. กู๊ดวิล เลินนิ่ง โซลูชั่น
 2560 - 2561 - Co-Founder 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี -

06
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล 
1 มีนาคม 2561

อายุ
43 ปี 

สัญชาติ
ไทย

อายุ
48 ปี 

สัญชาติ
ไทย

279แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 มหาวิทยาลัยกุเวมปุ ประเทศอินเดีย
•  ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการวัสดุ MIT    

ประเทศอินเดีย

ประวัติการอบรม

•  หลกัสตูร Design of Oil Hydraulic Equipment Particular  
Specialization for Welding Work, Corrosion Protection Work.  
NDT – Level II ASNT, มมุไบ ประเทศอนิเดยี

•  สมาชกิ International Association of Engineers (IAENG)
•  สมาชกิ American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบรษิทัไม่จดทะเบยีนอืน่
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี -

07
นายราเจช รัซดาล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า  
1 มกราคม 2563

อายุ
47 ปี 

สัญชาติ
อินเดีย

ประวัติการศึกษา

•  MINI MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
•  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

ประวัติการอบรม
- ไม่ม ี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. สยามพิวรรธน์ 
 2561 - 2563 -  ผู้บริหารสายงานจัดซื้อและอำานวยการกลาง
 2558 - 2561 -   ผูบ้ริหารกลุม่งานจดัซือ้และอำานวยการกลาง 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี -

08
นางสาวเพ็ญพีรยา ความเพียร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
5 พฤษภาคม 2563

อายุ
53 ปี 

สัญชาติ
ไทย

280 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- ไม่ม ี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
 2561 - 2562 - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
• บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
 2553 - 2561 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการตลาดกลาง 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. เซนิท ในกลุ่มบริษัท ปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย
 2563 - 2564 - ผู้จัดการทั่วไป   

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
บริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

•  นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยน็อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร 
•  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชาโท จิตวิทยา
•  หลักสูตรภาคปฏิบัติประกาศนียบัตรขั้นสูง การเจรจาสัญญาและ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแองเกลีย แคมบิช  
สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

•  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่181/2564  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•  หลกัสตูรเลขานกุารบรษิทั สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต

•  ใบอนญุาตว่าความ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
•  ใบอนญุาตผูร้บัรองลายมอืชือ่ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
• บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 
 2562 - 2564 -  ผู้อำานวยการฝ่ายเลขานกุารบรษิทัและกฎหมาย
• บมจ. ไทยออฟติคอลกรุ๊ป
 2561 - 2562 - หัวหน้าสำานักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
• บมจ. บ้านปูเพาเวอร์
 2559 - 2561 - ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายอาวุโส 

การดำารงตำาแหน่งในบรษิทัไม่จดทะเบยีนอืน่
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี -

10
นางเรวดี จันทมณีโชติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย
1 กันยายน 2564

9
นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
5 พฤษภาคม 2563

อายุ
44 ปี 

สัญชาติ
ไทย09

นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนขององค์กร
1 มีนาคม 2564

อายุ
44 ปี 

สัญชาติ
ไทย

อายุ
47 ปี 

สัญชาติ
ไทย
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ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม ปี 2564

•  การวิเคราะห์งบการเงิน
•  ทฤษฎีบัญชีต้นทุน 
•  สารสนเทศทางการบัญชี 1 และ 2
•  บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 
•  การรับรู้รายได้: ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี
•  การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล
•  รายงานความยั่งยืนและการจัดทำารายงานของกิจการ
•  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบเรื่องการกำาหนดราคาโอน 
• แนวโน้มตลาดทุนในปัจจุบัน
•  ข้อมูลที่ต้องมีในเอกสารประกอบราคาโอน
•  การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 มาใช้เป็นครั้งแรก 

(ปรับปรุงเพิ่มเติมภายหลังมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 
ประกาศใช้)

•  แผนการพัฒนาธุรกิจขนาดเลก็ / บรษิทัสตาร์ทอพั
•    ร่างกฎหมายฟอกเงินฉบับแก้ไขเพิ่มเติม: ผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี

ไม่รู้ไม่ได้
• การปฏริปูอัตราดอกเบีย้อ้างองิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 9: ระยะที่ 2 และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์
 2554 - 2559 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บัญชีและ

การเงิน

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี -

11
นางสาววิไลพร ภาณุมาศตระกูล
ผู้อำานวยการอาวุโส-ฝ่ายบัญชี
1 พฤศจิกายน 2559

ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี
1 มกราคม 2562

อายุ
45 ปี 

สัญชาติ
ไทย
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อบริษัท
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ดร.ทนง พิทยะ X, ID    X X    X, ID    

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

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ /, AC, ID              

นายณรงค์ แสงสุริยะ /  /, //  /, //       /, //, O    /

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล /, AC, ID             

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ /, AC, ID         /, AC, ID    

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ /, //              

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

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

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ /   / X /, // /, /// / /      

นายเดวิด แวน ดาว / /, // /, //   /, //      /// 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ /, //, ///   /, // X /, /// /, //, /// /, //         

ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ O     / O        

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร O     /, //         

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล O              

นางสาวรุจิรา ช่วยบำารุง O    /          

นายธิติพัฒน์ นานานุกูล O              

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา O              

นายราเจซ รัซดาล O              

นางสาวเพ็ญพีรยา ความเพียร O              

นางสาวตวงพร บณุยะสาระนันท์ O

นางเรวดี จันทมณีโชติ O

นางสาววิไลพร ภาณุมาศตระกูล O

หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการ หรือ รักษาการประธานกรรมการ     V = รองประธานกรรมการ     AC = กรรมการตรวจสอบ       

  ID = กรรมการอิสระ     / = กรรมการ     // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร    

  /// = กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     O = ผู้บริหาร
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 กรรมการบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาเอก นิติศาสตร์ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)  
มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•    หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

2558 - 2563 - ประธานกรรมการ  
• บมจ. มติชน
 2556  - กรรมการอิสระ
 - พ.ย. 2564
• บมจ. ฟินันซ่า 
 2548  - ประธานกรรมการ
 - พ.ย. 2564
• บมจ. โพลีเพล็กส์ (ประเทศไทย) 

2547  - กรรมการตรวจสอบ 
- พ.ย. 2564 - กรรมการ 

• บมจ. ดับเบิ้ล เอ (1991)  
2538  - ประธานกรรมการบริหาร 

 - พ.ย. 2564 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2 
 2551  - ประธานกรรมการ
 - พ.ย. 2564  

ประธานกรรมการ / กรรมการ  
7 กุมภาพันธ์ 2549 ถึง 7 พฤศจิกายน 2564

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร1

อายุ
78 ปี 

สัญชาติ
ไทย

01

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

02
DETAILS OF THE DIRECTORS OF SUBSIDIARIES
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

หมายเหตุ : 1 ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

284 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ประวัติการศึกษา

•  กรูฟ ซิตี้ คอลเลจ เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบรษัิท
ท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิท
- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2 
 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์
 2534 - ปัจจุบัน - ประธาน    

กรรมการ
3 พฤษภาคม 2547

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค
อายุ
87 ปี 

สัญชาติ
อเมริกัน

02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

285แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
•  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) 
 มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า)
 มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

•  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ 
และกฎหมายมหาชนสำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3  
สถาบันพระปกเกล้า

•  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10  
 สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
 สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/2546 สถาบันพระปกเกล้า  
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2544
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบรษัิท
ท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิท
- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
 2558 - ปัจจุบัน -  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   - กรรมการ
• บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ  
   - กรรมการ 
• บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
 2558 - 2563 - กรรมการบริหาร
• บมจ. ซีเค พาวเวอร์
 2554 - 2559 - กรรมการ 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์
 2557 - 2563  - กรรมการ
• บจ. แบงคอก เมโทรเนทเวิร์ค
 2552 - 2560 - ประธานกรรมการ
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2
 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 2549 - ปัจจุบัน - นายกสภาสถาบัน
• บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
 2539 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
    - กรรมการ

กรรมการ
15 กันยายน 2550

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
อายุ
80 ปี 

สัญชาติ
ไทย

03

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

286 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ประวัติการศึกษา

•   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

•  ประกาศนียบัตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 21 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.13) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 15/2561
 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน.13)
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2563
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบรษัิท
ท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิท
- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ราช กรุ๊ป
 2562  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารสินทรัพย์ 

- ธ.ค. 2564

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
 2563  - กรรมการ
  - ธ.ค. 2564
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2
 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
   - กรรมการ
• บจ. ไฟฟ้าหงสา 
 2561  - กรรมการ
 - ธ.ค. 2564
• บจ. โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3, 4, 7)
 2560 - 2562 - กรรมการ
• บจ. สงขลาไบโอแมส
 2560 - 2562 - กรรมการ
• บจ. ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วิส 
 2559 - 2560 - กรรมการ
• บจ. ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น 
 2562  - ประธานกรรมการ
 - ธ.ค. 2564 
 2558 - 2560 - กรรมการ

กรรมการบริหาร / กรรมการ 
20 กุมภาพันธ์ 2561

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข
อายุ
60 ปี 

สัญชาติ
ไทย

04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

287แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

•   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม

•  Director Diploma Examination (DDE) รุ่นที่ 71/2562
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 276/2562 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Corporate Governance for Executives  

(CGE SCCC/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Senior Development Program, Duke C.E. 
• หลักสูตร STARS Switzerland Symposium 
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certificate Program  

สภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Project Management Program, Davao

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบรษัิท
ท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิท
- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•  บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ    
•  บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 2564 - ปัจจุบัน  - กรรมการ      
• บมจ. ราช กรุ๊ป
 2562 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
 2560 - 2561 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• An Binh Energy and Infrastructure Fund
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• An Binh Energy Group Joint Stock Company
 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2 
 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. ราชบุรีอัลลายแอนซ์ 
 2562 - ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการ
• บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ 
 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น 
 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น 
 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
• บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น 
 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ

กรรมการ 
14 กุมภาพันธ์ 2562

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
อายุ
47 ปี 

สัญชาติ
ไทย

05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

288 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ซีเค พาวเวอร์

ประวัติการศึกษา

•   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล
 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี่ เมืองรอลล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28/2562  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 189/2557
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  การพัฒนาและดำาเนินธุรกิจปิโตรเลียม  

(Petroleum Development and Operations) 
เมืองสตาวังเกอร์ ประเทศนอร์เวย์

•  การบริหารกิจการพลังงานไฟฟ้า 
(Management of Electric Power Utilities)

 กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
 2559   - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - มี.ค. 2563 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2
 มี.ค. 2563  - กรรมการบริหาร 
 - ปัจจุบัน - กรรมการ
   - กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
1 มีนาคม 2563

นายวิเศษ จูงวัฒนา
อายุ
54 ปี 

สัญชาติ
ไทย

06

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความ 
น่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ืองกับ 
ธุรกิจบรษัิทท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ต่อบรษัิท
- ไม่ม ี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

หมายเหตุ :   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ด้วย ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันท่ีเข้าดำารงตำาแหน่ง 

ใน SEAN ดังนี้

  -  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์        รักษาการประธานกรรมการ / 8 พฤศจิกายน 2564 

               ประธานกรรมการบริหาร / 3 พฤษภาคม 2547

  - นายณรงค์ แสงสุริยะ        กรรมการบริหาร / กรรมการ / 3 พฤษภาคม 2547

  - นายประเสริฐ มริตตนะพร        กรรมการบริษัท / 3 พฤศจิกายน 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2564

  - นายเดวิด แวน ดาว        กรรมการบริหาร / กรรมการ / 1 มีนาคม 2563
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ตารางการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ
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ดร.วีรพงษ์ รามางกูร X       X

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

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ /   /    /

นายณรงค์ แสงสุริยะ /, // / /, //, O     /, //

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

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข /, //   O /  /, //

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ /    O  /

นายเดวิด แวน ดาว /, // /      /, // ///

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค /      X /

นายวิเศษ จูงวัฒนา /, //, ///      /, //, ///

หมายเหตุ : •    X = ประธานกรรมการ หรือ รักษาการประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร    

/// = กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   O = ผู้บริหาร 

  •    ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
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 กรรมการบริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยคยองฮี ประเทศเกาหลี
•  ประกาศนียบัตรการจัดการมหาวิทยาลัย สปป.ลาว 

ประวัติการอบรม

•    Certificate of Economic Policy, Japan 
•    Certificate of Economic Analysis and Policy, Austria
•    Certificate of Budget Reform, Korea 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• State Owner Enterprises Management and 

Insurance Department. Ministry of Finance
 2563 - ปัจจุบัน - Deputy Director General
• Fiscal Policy and Law Department, 
 Ministry of Finance
 2559 - ปัจจุบัน - Deputy Director General

กรรมการ  
22 กันยายน 2564

ท่านปะสมเพ็ด ค�าตัน
อายุ
51 ปี 

สัญชาติ
ลาว

01

291แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

ประวัติการอบรม
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบรษัิท 
ท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• กรมนโยบายการเงิน กระทรวงการเงิน สปป.ลาว
 2559 - ปัจจุบัน - ผู้อำานวยการ 
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2 
 2551  - กรรมการ
 - ก.ย. 2564
• สำานักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
 2559  - เลขานุการนายกรัฐมนตรี 
• กรมงบประมาณแห่งรัฐ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว
 2557 - 2559 - ผู้อำานวยการ 

กรรมการ  
25 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 21 กันยายน 2564

ดร.บุนเหลือ สินไซวอละวง
อายุ
55 ปี 

สัญชาติ
ลาว

02
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ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาไฟฟ้าพลังนำ้าและระบบปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเครื่องกล (อดีตสหภาพโซเวียต)

ประวัติการอบรม

• พลังงานสะอาดขนาดย่อม (พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม)
 TEPCO JAPAN (2550)
• การจัดการบัญชี (2544) สถาบันการจัดการไฟฟ้าพลังนำ้า 
• การจัดการเศรษฐศาสตร์การตลาด 
 Price Water House Coppers (2544)
• หลักสูตรการซ่อมและบำารุงรักษาไฟฟ้าพลังนำ้า
 มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเครื่องกล (อดีตสหภาพโซเวียต)  

(2534-2536)
• หลักสูตรซ่อมปั๊มนำ้า ปั๊มลมวาล์ว และท่อปรับสมดุลของเพลาไฟฟ้า

และเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าการขุดเจาะและการหล่อลื่น (เครื่องยนต์)    
 มหาวิทยาลัย IKATAM ประเทศมาเลเซีย (2538)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน
 ต.ค. 2564  -  รองผู้อำานวยการใหญ่
 - ปัจจุบัน   สายงานพัฒนาธุรกิจและสายงานการผลิต
 2563  - รองผู้อำานวยการใหญ่ สายงานผลิต
 - ต.ค. 2564

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. นำ้าพูนพาวเวอร์ 
 2563 - ปัจจุบัน - รองประธานสภาบริหาร  
• บจ. นำ้าเงี้ยบ 2 พาวเวอร์ 
 2563 - ปัจจุบัน   - กรรมการสภาบริหาร  
• บริษัท บริการคุ้มครองการผลิตและบำารุงรักษา
 2563 - ปัจจุบัน - ประธานสภาบริหาร   
• บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว พลังงานแสงอาทิตย์     
 2563 - ปัจจุบัน - ประธานสภาบริหาร  
• ฝ่ายก่อสร้างเขื่อนและคุ้มครองโครงการร่วมทุน
 2554 - 2563     - รองหัวหน้าฝ่าย    
• ฝ่ายก่อสร้างเขื่อน 
 2556 - 2560  - รองหัวหน้าฝ่าย    
• โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้านำ้างึม 3 
 2556 - 2560  - หัวหน้าโครงการ      

กรรมการ  
28 สิงหาคม 2563

ท่านวงสะกุน ยิ่งยง
อายุ
57 ปี 

สัญชาติ
ลาว

03

หมายเหตุ : •     รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการของบรษิทัท่ีดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการใน  NN2 ด้วย ปรากฏข้อมลูตามเอกสารแนบ 1 ซึง่มรีายนามและวันท่ีเข้าดำารงตำาแหน่งใน NN2 ดงัน้ี
   - นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รักษาการประธานกรรมการ / 8 พฤศจิกายน 2564
       ประธานกรรมการบริหาร / 29 เมษายน 2549
   - นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549
   - นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2564
   - นายเดวิด แวน ดาว  กรรมการบริหาร และ กรรมการ / 1 มีนาคม 2563
   - นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549

  •     รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ NN2 ซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ด้วย ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการของ SEAN ดังมีรายนามและ 
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งใน NN2 ต่อไปนี้

   - ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 7 พฤศจิกายน 2564
   - นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการบริหาร / 20 กุมภาพันธ์ 2561
   - นายมลิตนั วลิเลยีม ชลาภคั กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551
   - นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการ / 14 กุมภาพันธ์ 2562
   - นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551
   - นายวิเศษ จูงวัฒนา  กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / 1 มีนาคม 2563
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 ผู้บริหารบริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการอบรม

•    หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ไฟฟ้า นำ้างึม2  

2562 - ปัจจุบัน - ผู้อำานวยการโรงไฟฟ้า
 2560 - 2562 - รองกรรมการผู้จัดการ
 2559 - 2560 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
• บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
 2553 - 2559 - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

ผู้อำานวยการโรงไฟฟ้า
1 มีนาคม 2562

นายทศพร ทิพย์วรธรรม
01 อายุ

69 ปี 
สัญชาติ
ไทย
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ตารางการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ
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ดร.วีรพงษ์ รามางกูร X   X  X   

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

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ /   / /   

นายณรงค์ แสงสุริยะ /, // / /, //, O  /, //   

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

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ /, // /, //, ///      

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข /, //    /, // O  

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ /    / O  

นายเดวิด แวน ดาว /, // /   /, //  /// 

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค /    /   

ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง /        

ท่านวงสะกุน ยิ่งยง /      O  

นายวิเศษ จูงวัฒนา /, //, ///    /, //, ///   

นายทศพร ทิพย์วรธรรม O        

หมายเหตุ :  •      X = ประธานกรรมการ หรือ รักษาการประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร     

       /// = กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     O = ผู้บริหาร

  •    ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
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 กรรมการบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

ประวัติการศึกษา

•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม

•    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2558 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  Natural Gas Engineering Brussels, Belgium
•  PTT Group Leader Development Program
•  PTT – Harvard Business School รุ่นที่ 2 
 เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่   

2559 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม  

2558 - 2563  - ประธานกรรมการ
• บจ. โกลว์  

มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
• บจ. โกลว์ เอสพีพี 2  

มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
• บจ. โกลว์ เอสพีพี 3  

มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
• บจ. โกลว์ เอสพีพี 11  

มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
• บจ. โกลว์ ไอพีพี  

มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
• บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง  

มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
• บจ. เก็คโค่-วัน 
 มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. ไฟฟ้าห้วยเหาะ  

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
 

กรรมการ
 4 มกราคม 2559

นายสมรชัย คุณรักษ์
01 อายุ

60 ปี 
สัญชาติ
ไทย
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ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1/2545 
 สถาบันพระปกเกล้า
• Senior Executive Program 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

กรรมการ
 24 กุมภาพันธ์ 2552

นายค�าผุย จีราระรื่นศักดิ์
02 อายุ

75 ปี 
สัญชาติ
ไทย
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ประวัติการศึกษา

•  Master of Industrial Engineering,
 University of New South Wales, Australia

ประวัติการอบรม

•    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 177/2556 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
•  บจ. ที่ดินบางปะอิน 
 2539 - ปัจจุบัน - กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป 

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
 24 กุมภาพันธ์ 2552

นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี
03 อายุ

58 ปี 
สัญชาติ
ไทย

หมายเหตุ :  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการใน BIC ด้วย ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำารงตำาแหน่งใน BIC ดังนี้

      - นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการ / 19 กุมภาพันธ์ 2559 

      - นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ / 24 กุมภาพันธ์ 2552
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 ผู้บริหารบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

ประวัติการศึกษา

•  ปรญิญาโท รฐัศาสตร์ (รฐัประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ผู้จัดการโครงการ 
13 กรกฎาคม 2552

นายชุมพล เวสสบุตร
01 อายุ

74 ปี 
สัญชาติ
ไทย
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ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต

•  ใบอนุญาตคณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย (คปอ.)
•  ใบอนุญาตผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
•  ใบอนุญาตผู้ควบคุมหม้อไอนำ้า
•  ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
•  ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

ประวัติการอบรม

•  General System Description the Cogeneration Power Plant
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•  Leadership Skills for Supervisors 
•  Internal Auditor Management System as per ISO 14001:2015, 

9001:2015, OHSAS 18001:2007
•  Internal Auditor Energy Management and Legal
•  Power Plant Risk Management
•  Power Plant KPI Technical Management
•  ABB Bailey Conductor VMS 4.2 DCS Operation Course
•  Yokogawa DCS Centum CS3000 Fundamental Course
•  Maintenance of Electrical Equipment and Relay Protection
 for Industrial Power ABB 115 KV GIS Substation
•  ALSTROM 115 KV GIS Substation
•  Outward Mindset และ Growth Mindset

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- ใช่ -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
1 กันยายน 2560

นายเดชา จันทวี
02 อายุ

54 ปี 
สัญชาติ
ไทย
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กรรมการบริษัท บางเขนชัย จ�ากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท BKC

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการใน BKC ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำารงตำาแหน่งใน BKC ดังนี้
- นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการ / 2552 
- นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ / 2 มกราคม 2563 
- นางสาวรุจิรา ช่วยบำารุง กรรมการ / 2559

ตารางการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

ตารางการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ
บจ. บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชั่น

บมจ.  
ซีเค พาวเวอร์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บมจ. โกลบอล 
เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่

บมจ.  
ไฟฟ้าน�้างึม 2

บมจ.  
ที่ดินบางปะอิน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ X /, //, ///  /, //

นายคำาผุย จีราระรื่นศักดิ์ /     

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ / /    

นายสมรชัย คุณรักษ์ /  O   

นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี /, ///    /, /// 

นายชุมพล เวสสบุตร O     

นายเดชา จันทวี O     

รายชื่อกรรมการ บจ. บางเขนชัย บมจ. ซีเค พาวเวอร์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์  X, / / /

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ /, /// /, //, ///

นางสาวรุจิรา ช่วยบำารุง / O

หมายเหตุ :  •    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = กรรมการผู้จัดการ     O = ผู้บริหาร   

  •     ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับ 

คณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 

หมายเหตุ :  •    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = กรรมการผู้จัดการ     O = ผู้บริหาร   

  •    ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามหัวข้อโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ  

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

301แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซีเค พาวเวอร์



ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

•  หลักสูตร Audit Working Paper and Audit Evidence
•  หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายใน
•  หลักสูตร IT Audit for Non-IT
•  หลักสูตรการตรวจสอบภายในรองรับ New Normal Business 
•  หลักสูตร Control Self-Assessment 
•  หลักสูตร Introduction Data Analytics for IA
•  หลกัสตูร Adopting Data Science & Automation in Internal Audit
•  หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

สำาหรับงานตรวจสอบภายใน” (PDPA for Internal Audit) 
•  หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017
•  หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
•  หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน

ประกาศนียบัตรและใบอนุญาต

•  ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 
 (Certified Professional Internal Auditor of Thailand)  
•  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• บมจ. ซีเค พาวเวอร์
 2564 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการอาวุโส - แผนกตรวจสอบภายใน 
 2561 - 2563 - ผู้จัดการ - แผนกตรวจสอบภายใน
 2560 - 2561 - ผู้ชำานาญการ - แผนกตรวจสอบภายใน
• บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
 2559 - 2560 -  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส- ฝ่ายตรวจสอบ 

ภายใน 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัท
- ไม่มี -

01
นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ
ผู้จัดการอาวุโส-แผนกตรวจสอบภายใน
1 มกราคม 2564

อายุ
42 ปี 

สัญชาติ
ไทย

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

03
DETAILS OF THE HEADS OF THE INTERNAL AUDIT AND  
COMPLIANCE UNITS 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

•  หลักสูตร GRI Standards Certified Training Course พ.ศ. 2563
 สถาบันไทยพัฒน์
•  หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 43/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 237/2560 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2559  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2559  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 19/2558 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•  ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร และการบัญชีภาษีอากร 

ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ. 2553
•  หลักสูตรมาตรฐานบัญชีทุกฉบับ รุ่นที่ 7/2550  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
• บจ. บางเขนชัย
 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ
• บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์
 2555 - 2560 - ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 
 2555 - 2560 - ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• บจ. ไฟฟ้านำ้างึม 2
 2555 - 2560 - ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

02
นางสาวรุจิรา ช่วยบ�ารุง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานควบคุมและกำากับดูแลธุรกิจ 
1 มีนาคม 2557

อายุ
46 ปี 

สัญชาติ
ไทย
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ATTACHMENT
เอกสารแนบ

04
ASSETS FOR BUSINESS UNDERTAKING AND DETAILS OF  
ASSET APPRAISAL 
รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการประเมินราคาทรัพย์สิน

บรษิทัได้เปิดเผยรายละเอยีดทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจและการประเมนิราคาทรพัย์สนิไว้ในหัวข้อ	การประกอบธุรกจิ
และผลการด�าเนนิงาน	-	โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	-	ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Link:	https://www.ckpower.co.th/th/investor-relations/downloads/annual-report-and-form-56-1

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

05
UNABRIDGED POLICY AND GUIDELINES ON  
CORPORATE GOVERNANCE AND UNABRIDGED CODE OF  
BUSINESS CONDUCT PREPARED BY THE COMPANY 
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบายอื่น	 ๆ	 จรรยาบรรณ	กฎบัตร	 และแนวปฏิบัติ	 ฉบับเต็ม	 
บนเว็บไซต์ของบริษัทตามลิงก์ด้านล่างนี้	

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

06
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษิทัได้เปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในหวัข้อ	การก�ากับดแูลกิจการ	-	รายงานผลการด�าเนินงานส�าคญั
ด้านการก�ากับดแูลกจิการ
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เลขที่	587	อาคารวิริยะถาวร	ชั้น	19	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงรัชดาภิเษก	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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