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วตัถุประสงค์:  

เพื่อให้กำรปฏิบติังำนทำงดำ้นกำรบญัชี กำรเงิน งบประมำณ และภำษี ภำยในบริษทั ซีเค พำวเวอร์ 
จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ เป็นไปในมำตรฐำนเดียวกนั มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยของ
บริษทั รวมถึงสอดคลอ้งกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) กฎหมำย และระเบียบ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอ ถูกตอ้งครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอบเขต 

1.  การจดัท างบการเงินถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการใช้
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวงั
รอบคอบ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง และครบถว้น 

2.  การบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจดัหาเงินดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าและมีเง่ือนไขท่ีดีมีสภาพ
คล่องและมัน่คง 

3.  การจดัท างบประมาณเป็นไปตามแผนงานของบริษทั และเป็นเคร่ืองมือของระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี และเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

4.  การบริหารจดัการด้านภาษีอากรด้วยความยึดมัน่ในการปฏิบติัอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายและ
สัญญาสัมปทานก าหนด เพื่อประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง  

ค านิยาม 

บริษทั  บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 

บริษทัในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและก ำกับดูแลของ
บริษทัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะตั้งข้ึนในอนำคต 

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรของบริษทัและบริษทัในเครือ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงคณะกรรมกำรของบริษทัได้แต่งตั้ งข้ึนโดยมี
องค์ประกอบ คุณสมบติั และหน้ำท่ีตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก ำหนด 
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คณะกรรมกำรบริหำร กรรมการชุดยอ่ยของบริษทัหรือบริษทัในเครือท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารจดัการและควบคุมกิจการของบริษทั
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

กรรมกำร กรรมกำรของบริษทัและบริษทัในเครือ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร บุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร เพื่อก ำกบัให้มีกำรปฏิบติังำน
ใหถู้กตอ้งตำมระเบียบ ขอ้บงัคบักำรท ำงำน รวมถึงมีหนำ้ท่ีอนุมติั และ/หรือ 
ลงนำม ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่ง ก ำหนด
หลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวธีิปฏิบติังำนตำมควำมเหมำะสม 

บุคคลท่ีคณะกรรมกำรมอบอ ำนำจ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
กำรบญัชี พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 หรือท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนั้น 

มำตรฐำนกำรบญัชี หลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยท่ีก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
กำรบญัชี พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 หรือท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนั้น 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย (TFRS : Thai Financial Reporting 
Standards) และ/หรือ มำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงินระหวำ่งประเทศ (IFRS : 
International Financial Reporting Standards) 

นโยบำยบญัชี มำตรฐำนกำรบญัชีเฉพำะเร่ือง และวธีิกำรใชม้ำตรฐำนกำรบญัชี ซ่ึงบริษทั
พิจำรณำแลว้เห็นวำ่เหมำะสมท่ีจะน ำมำใชจ้ดัท ำงบกำรเงิน 
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หมวดการบัญชี 

1. รอบระยะเวลำบญัชี

ก ำหนดรอบเวลำบญัชีเร่ิมตั้งแต่ 1 มกรำคม และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของแต่ละปี

2. กำรจดัท ำงบกำรเงิน

จดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดข้ึนภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547  หรือท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น โดยงบกำรเงินประจ ำปีน้ีต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์และขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือขอ้ก ำหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบัญชีท่ีส ำคัญจำกท่ีได้มีกำรก ำหนดไวแ้ล้ว ต้องเสนอบุคคลท่ี
คณะกรรมกำรมอบอ ำนำจเพื่อพิจำรณำเห็นชอบก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั

3. กำรปิดบญัชี

ก ำหนดใหมี้กำรปิดบญัชีและจดัท ำงบกำรเงินประจ ำเดือน ประจ ำไตรมำส และประจ ำปี

4. กำรน ำเสนองบกำรเงิน

ก ำหนดให้น ำเสนองบกำรเงินประจ ำรำยไตรมำสท่ีผ่ำนกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีแล้วต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรหรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรมอบอ ำนำจ เพื่อพิจำรณำอนุมติัภำยใน 45 วนั
นบัแต่วนัส้ินสุดของแต่ละไตรมำส ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี
แลว้ให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำ
อนุมติัภำยใน 120 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี

ในกรณีงบกำรเงินประจ ำปีของบริษทัมหำชนจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบก่อนน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรเห็นชอบภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำ
บญัชีเพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป
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5. กำรเผยแพร่งบกำรเงิน

กำรเผยแพร่งบกำรเงินตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมกำรมอบอ ำนำจ

6. กำรเก็บรักษำเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชี

บริหำรจดักำรและกำรเก็บรักษำเอกสำรทำงบญัชีตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง

หมวดการเงิน 

1. กำรจดัหำเงินทุน

จดัหำเงินทุนเพื่อน ำมำใช้ในกำรลงทุนโครงกำรใหม่ กำรขยำยธุรกิจ กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและเหมำะสมในกำรจดัหำเงินทุน
ให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใช้เงิน และตอ้งจดัหำแหล่งเงินทุนท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัสภำพ
ธุรกิจ สภำวะตลำดทุนและตลำดเงิน โดยค ำนึงถึงตน้ทุนทำงกำรเงินและควำมเส่ียงของกำรจดัหำ
เงินทุนดงักล่ำวเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทั

2. กำรบริหำรสินเช่ือ

บริหำรจดักำรสินเช่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประโยชน์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดหน้ีท่ีมีปัญหำหรือ
เสียหำยแก่บริษทั โดยใหมี้กำรรำยงำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบ

3. กำรบริหำรดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงิน

บริหำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงินให้มีสภำพคล่องในระยะสั้ นอย่ำงมีประสิทธิภำพ และวำงแผน
ระยะกลำง ถึงระยะยำว ไวอ้ยำ่งระมดัระวงัและเหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนและกำรลงทุน ตลอดจน
บริหำรเงินส่วนเกินให้ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมำะสม ภำยใตค้วำมเส่ียงท่ียอมรับได้ นอกจำกน้ี
ตอ้งส ำรองวงเงินหมุนเวยีนระยะสั้นใหเ้พียงพอและเหมำะสมต่อควำมตอ้งกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ

4. กำรบริหำรดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน

บริหำรด้ำนอตัรำแลกเปล่ียนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปิดหรือลด ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้และไม่หวงัสร้ำงก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน โดยกำร
บริหำรควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียนจะปรับเปล่ียนวิธีกำรบริหำรให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
สภำพแวดลอ้ม และเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
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หมวดงบประมาณ 

1. กำรจดัท ำงบประมำณ  

ก ำหนดใหปี้งบประมำณเร่ิมตั้งแต่ 1 มกรำคม และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของแต่ละปี  

2. งบประมำณประจ ำปี  

ประกอบดว้ย งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำนและงบประมำณลงทุน โดยงบประมำณประจ ำปีตอ้ง
น ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม ของทุกปี 

 งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำน หมำยถึง ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริหำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ 1 ปี และรวมถึงประมำณกำร 
งบส ำรอง เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนและพฒันำธุรกิจส ำหรับโครงกำรในอนำคต   

 งบประมำณลงทุน แบ่งเป็น 
งบลงทุนโครงกำร คือ งบท่ีแสดงท่ีมำของกำรใช้ไปของเงินทุน และแหล่งท่ีมำของเงินทุน 
เป็นรำยปี ส ำหรับกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ หรือกำรซ้ือกิจกำร ตลอดระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

งบลงทุนท่ีเป็นสินทรัพยถ์ำวร คือ งบประมำณส ำหรับรำยกำรท่ีประมำณกำรวำ่จะจ่ำย เพื่อให้
เกิดสินทรัพยถ์าวร รวมทั้งเพื่อขยายงานหรือการทดแทนสินทรัพยเ์ดิมหรือปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

3. การควบคุมงบประมาณ  

ก ำหนดให้มีกำรจดัท ำรำยงำนค่ำใช้จ่ำยจริงเปรียบเทียบกบังบประมำณเสนอคณะกรรมกำรเป็น 
รำยไตรมำส กรณีมีควำมจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงแก้ไขงบประมำณท่ีได้รับอนุมติัแล้วให้ผูรั้บผิดชอบ 
แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นและขออนุมติัต่อคณะกรรมกำร 

หมวดภาษี 

1. กำรวำงแผนดำ้นภำษีอำกร 

 ก าหนดให้มีการบริหารจัดการด้านภาษี การวางแผนด้านภาษีอากร และการเสียภาษีอากร  
ตามแนวทางท่ีกฎหมายและสัญญาสัมปทานก าหนดไว ้เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ท่ีเหมาะสมและสร้างมูลค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสูงสุด 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเงนิ งบประมาณ และภาษ ี

หน้าที ่6/6 

แก้ไขคร้ังที ่00 

มผีลบังคบัใช้วนัที ่  
21 พฤศจกิายน 2562 

 

 ก ำหนดใหมี้กำรน ำส่งภำษี หรือขอคืนภำษีอยำ่งถูกตอ้ง ภำยในก ำหนดเวลำท่ีกฎหมำยหรือสัญญำ
สัมปทำนก ำหนด 

 ก ำหนดให้มีกำรวำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ผลกระทบทำงภำษี ส ำหรับโครงกำรลงทุนใหม่หรือ
เม่ือมีธุรกรรมใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจและถูกตอ้งตำมกฎหมำย และไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2. การประสานงานดา้นภาษีอากร 

ก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบด้านภาษีอากรในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาษีของรัฐบาล 
เพื่อให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั และปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

3. การตรวจสอบการปฏิบติัการดา้นภาษีอากร 

 ก าหนดให้มีการติดตามการแก้ไข เพิ่มเติมข้อก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวกับกฎหมายภาษีอากร  
เพื่อน ามาตรวจสอบการปฏิบติังานทางด้านภาษีอากรให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมาย 
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 ก าหนดให้มีการด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุงการปฏิบติังานตามค าแนะน าจากส่วนงานก ากบัดูแล 
และ/หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. ท่ีปรึกษำดำ้นภำษีอำกร 

พิจำรณำจำ้งท่ีปรึกษำดำ้นภำษีอำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญเพื่อให้ค  ำปรึกษำหรือติดต่อประสำนงำนกบั
หน่วยงำนภำษีของรัฐบำลตำมท่ีบริษทัมอบหมำย เพื่อลดควำมเส่ียงทำงภำษีและปฏิบติัถูกตอ้งตำม
กฎหมาย 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                      (ดร.ทนง พิทยะ) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 
    


