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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 

สารสนเทศของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั )มหาชน(  
เร่ือง การได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเกีย่วกบั 

การซ้ือหุ้นบริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จากบริษัท ช.การช่าง จ ากดั )มหาชน( 
)ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ข้อ 17 และตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ข้อ 16 และข้อ 20( 

 

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บัญชี 1 และตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ข้อ 16 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 
17.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 23 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้น บริษทั
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) จาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) และการเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น 
XPCL ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ และการรับภาระผูกพนั
เดิมที่ CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL มีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

เ ม่ือวันที่  21 มกราคม 2558 บ ริษัทได้รับอ นุมัติจ ากที่ ประ ชุมคณะกรรมการ บริษัท ให้ เ ข้า ซ้ื อ หุ้น 
XPCL จ านวน 805,830,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน  คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 
4,344 ล้านบาท จาก CK รวมทั้งไดรั้บอนุมติัการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะ
ก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5,512 ลา้นบาท และการรับภาระผูกพนัเดิมที่ CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนั
การเงินของ XPCL โดยจะน าเสนอเร่ืองน้ีต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั
ไดพ้ิจารณาก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว  และกรณีที่ประชุมผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท ารายการ บริษทัคาดว่าการท ารายการจะแลว้เสร็จภายใน
ไตรมาส 3/2558 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: สารสนเทศฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีข้อมูลสารสนเทศตามบัญชี (1) และบัญชี (2) ข้อ 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8  ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตลุาคม 2547 และข้อมูลสารสนเทศตามข้อ 16 และข้อ 20 ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7. 
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 คู่กรณีที่เก่ียวข้อง 

ผูซ้ื้อ  : บริษทั  

ผูข้าย : CK ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ดงัน้ี 

- CK เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ในสัดส่วนร้อยละ 29.87 (ขอ้มูล ณ วนัที่ 16 มีนาคม 
2558) ดงันั้น CK จึงจดัเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั และถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กนัของบริษทั 

- กรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน CK และกรรมการบริษทัที่เป็น
ผู ้เกี่ยวข้องกับกรรมการดังกล่าว ซ่ึงเข้าข่ายเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่         
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์  นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร                
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์นายอลัวิน จี และดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ 

- ณ วนัที่ 21 มกราคม 2558 มีกรรมการ CK จ  านวน 3 ราย ที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ   
ในคณะกรรมการของบริษทั ไดแ้ก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย  ์นายณรงค์ แสงสุริยะ และ 
นายประเสริฐ มริตตนะพร  

 ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

บริษทัเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จ  านวน 805,830,000 หุน้หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนจาก CK ซ่ึงเป็น   
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซ่ึงผลจากการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้บริษทัเป็นผูถ้ือหุ้นใน  XPCL แทน CK 
ทั้งหมด โดยบริษทัจะท าการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษทัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมที่มีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าว เพื่อน าเงิน
จากการเสนอขาย ส่วนหน่ึงมาช าระเป็นค่าตอบแทนตามสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL ให้แก่ CK รวมทั้งเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ  เป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ 5,512 ลา้นบาท ตลอดจนเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนต่างๆ ของ
บริษทัในอนาคต 

การซ้ือหุน้ XPCL และการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ ถือเป็น
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม  และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์  แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม  (ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 37.34 ของมูลค่า
สินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษทั ตามงบการเงินรวม ส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2557 (ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ) เขา้ลกัษณะเป็นรายการประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 

ดงันั้น บริษทัมีหน้าที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ตลาด
หลกัทรัพยฯ์) และจดัส่งสารสนเทศการท ารายการใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทัภายใน 21 วนันบัจากวนัที่เปิดเผยรายการ
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ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในการน้ีบริษทัจะจดัส่งสารสนเทศการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์ห้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทั
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทั้งจะน าเสนอเร่ืองดงักล่าวเพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นซ่ึงจะจัดให้มีข้ึนเพื่อพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัอนัเน่ืองมาจากการซ้ือหุ้น XPCL      
ในคราวเดียวกนั 

ภายหลงัจากที่บริษทัเป็นผูถ้ือหุน้ใน XPCL แทน CK แลว้ บริษทัจะตอ้งรับมาซ่ึงภาระผูกพนัเดิมที่ CK มีกบัเจ้าหน้ี
สถาบนัการเงินของ XPCL อนัประกอบดว้ย  

(1)  การช าระเงินเพิ่มทุนแทนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และ บริษทั พีที จ  ากดัผูเ้ดียว (บริษทั พีที) ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นราย
ดงักล่าวไม่สามารถช าระเงินเพิ่มทุนได ้ภายใตส้ัญญา Equity Contribution เป็นจ านวนเงินรวมสูงสุดประมาณ 
4,594 ลา้นบาท (ค  านวณบนสมมติฐานท่ีว่าผูถ้ือหุ้นทั้งสองรายไม่สามารถใส่เงินเพิ่มทุนในส่วน Base Equity1 
ไดต้ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และไม่สามารถใส่เงินเพิ่มทุนในส่วนของ Standby Equity2 ไดใ้นกรณีที่เข้า
เง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาเงินกู)้ และ  

(2)  การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกูย้มืจากผูถ้ือหุน้ ภายใตส้ัญญา Sponsor Support เป็นจ านวนเงิน
รวมสูงสุดประมาณ 11,506 ลา้นบาท ในกรณีที่การจัดหาเงินไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการให้แลว้เสร็จ 
(Cost Overrun) ไดเ้กิดข้ึนก่อน Unit Operation Period และผูถ้ือหุ้นไดด้  าเนินการเพิ่มทุนในส่วนของ Base 
Equity ครบถว้นตามสัญญา Equity Contribution แลว้ หรือ เม่ือ Cost Overrunไดเ้กิดข้ึนหลงั Unit Operation 
Period  และผูถ้ือหุน้ไดด้  าเนินการเพิ่มทุนในส่วนของ Standby Equity ครบถว้นตามสัญญา Equity Contribution 
แลว้ (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี บริษทัไม่ตอ้งรับภาระในการใหเ้งินกูย้มืจากผูถ้ือหุน้เพิ่มเติม หากคู่สัญญาภายใตส้ัญญา 
Sponsor Support รายอื่นไม่ใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกูย้มืจากผูถ้ือหุน้ในส่วนของตน  

ทั้งน้ี ภาระผูกพนัทั้งสองส่วนคิดเป็นจ านวนเงินรวมสูงสุดประมาณ 16,100 ลา้นบาท 

ในการน้ีการรับภาระผูกพนัเดิมที่ CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL นั้น ยงัไม่มีความแน่นอนว่าบริษทัตอ้ง
ช าระเงินเพิ่มทุนแทนหรือใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินหรือไม่ เม่ือไร และเป็นจ านวนเท่าไร ดงันั้น บริษทัจึงไม่ได้
น ารายการดงักล่าวเขา้มาค านวณขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี โดยบริษทัจะพิจารณาน าเร่ืองดงักล่าวเขา้
ขออนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ (แลว้แต่กรณีข้ึนอยูก่บัขนาดรายการ) อีกคร้ัง เม่ือ
มีความแน่นอนว่า   บริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ตามภาระผูกพนัดงักล่าว อย่างไรก็ตาม หากน าภาระผูกพนัดงักล่าวไป
รวมในการค านวณขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์จะพบว่าขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 57.18 ของมูลค่า
สินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษทัตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2557 (ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) และหากรวมกับรายการไดม้าซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาแลว้พบว่ามีขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 64.82  

นอกจากน้ี การเขา้ซ้ือหุน้ XPCLในคร้ังน้ีเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบริษทักบั CK ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั และเขา้ข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทั จึงถือเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบริษทัจดทะเบียนกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเข้าท า

                                                   
1  Base Equity คือ จ านวนเงินส่วนทุนรวม 26,861 ลา้นบาท ท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งทยอยเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เพ่ือด ารงสัดส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีกลุ่มเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL ก  าหนด 

2  Standby Equity คือจ านวนเงินส่วนทุนส ารองรวม 1,959 ลา้นบาท ท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เพ่ือด ารงสัดส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีกลุ่มเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL ก  าหนด ในกรณีท่ีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาติดตั้ง ทดสอบ 
และเดินเคร่ือง (Unit Operation Period) ท่ีเกดิข้ึนจริงไม่เพียงพอกบัท่ีประมาณการไว ้
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม (ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั) และเม่ือ
พิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวภายใตป้ระกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัแลว้ รายการดงักล่าวมีขนาดรายการเท่ากบั
ร้อยละ 68.13 ของ NTA ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ซ่ึงขนาดรายการดงักล่าวเกินกว่าร้อย
ละ 3 ของ NTA ดงันั้น บริษทัจึงมีหน้าที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการท ารายการ ความเป็น
ธรรมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการ เพื่อเสนอต่อผูถ้ือหุน้ของบริษทั และจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัเพื่ออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยต้องไดรั้บมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติัการเข้าท ารายการดงักล่าว         
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย    
ไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

อน่ึง การเขา้ท ารายการซ้ือหุ้น XPCL ดงักล่าวไม่ถือเป็นรายการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นมาเป็นของ
บริษทั ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535  

 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไป  

สินทรัพยท่ี์จะไดม้าในกรณีน้ี คือ หุน้สามญัของ XPCL จ านวน 805,830,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียน รวมทั้งหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจะจองซ้ือตามสัดส่วนการถือหุ้น เม่ือมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคต
จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ  

ปัจจุบนั XPCL มีทุนจดทะเบียนจ านวน 26,861,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 2,686,100,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีทุนช าระแลว้จ านวน 9,324,500,000 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามญั 675,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และหุน้สามญั 950,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2.71 บาท 

XPCL ด าเนินธุรกิจหลกัเป็นผูด้  าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ซ่ึงตั้งอยู่บนแม่น ้ าโขง ห่างจากตวัเมืองหลวง
พระบางประมาณ 100 กิโลเมตร โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าแบบฝายน ้ าล้น 
ด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยสร้างฝายทดน ้ าบนแม่น ้ าโขง เพื่อยกระดบัน ้ าให้สูงข้ึน โดยไม่มีการผนัน ้ าออกจาก
แม่น ้าโขงและไม่มีการกกัเกบ็น ้าเหมือนเข่ือนท่ีมีอ่างเกบ็น ้าทัว่ไป มีก  าลงัผลิตติดตั้งทั้งส้ิน 1,285 เมกะวตัต์ สามารถ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าไดเ้ฉลี่ยปีละ 7,370  ลา้นหน่วย 

ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีอยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดย ณ ส้ินเดือนมกราคม 2558 โครงการมีความ
คืบหนา้ในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 41.87 ของมูลค่างานทั้งหมด ทั้งน้ีเม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จ จะส่งไฟฟ้าให้
ประเทศไทยจ านวน 1,220 เมกะวตัต ์ที่จุดส่งมอบไฟฟ้าชายแดนไทย-ลาว เป็นระยะเวลา 29 ปี ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย ์ซ่ึงมีก  าหนดการในเดือนตุลาคม 2562 โดยมีสรุปขอ้มูลเกี่ยวกบั XPCL ดงัน้ี 
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(4.1) ข้อมูลทั่วไปของ XPCL 

 

)4.2( รายช่ือผู้ถือหุ้นของ XPCL ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
จ านวนหุ้น 
จดทะเบียน 

ร้อยละ 
ของจ านวนหุ้น

ทั้งหมด 
1. บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 805,830,000 30.00 
2. บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั 671,525,001 25.00 
3. รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 537,220,000 20.00 
4. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 335,762,500 12.50 
5. บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 201,457,499 7.50 
6. บริษทั พีที จ  ากดัผูเ้ดียว  134,305,000 5.00 

รวม 2,686,100,000 100.00 

 

)4.3( รายช่ือคณะกรรมการของ XPCL ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 
3. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายแวน ฮวง เดา  กรรมการ 
5. นายวิเศษ จูงวฒันา กรรมการ 
6. นายสหสั ประทกัษนุ์กูล กรรมการ 
7. นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการ 
8. นายจกัรชยั บาล ี กรรมการ 
9. ท่านบุนโจม อุบนปะเสิด กรรมการ 

10. ท่านทองเพด็ ดว้งเงิน กรรมการ   

ช่ือบริษทั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั ประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงั

น ้ามีขนาดก าลงัการผลิต 1,285 เมกะวตัต ์
ท่ีตั้งบริษทั เลขที่ 215 ถนนล้านช้าง (Lane Xang Avenue) บ้านเชียงยืน (Ban 

Xieng Yuen) เมืองจันทบุรี (Chantabouly) นครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบี ยนตามกฎหมาย  สปป.ลาว  เลขรหัสวิส าหกิ จ เลขที่ 
0100013169 442 56 (F/1) 

วนัจดทะเบียนบริษทั 22 มิถุนายน 2553  
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)4.4( ข้อมูลทางการเงิน  

หน่วย : พันบาท ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2554 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม

2555 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม

2556 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม

2557 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     
สินทรัพยห์มุนเวียน 50,728 240,483  448,859 667,885 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 964,827 9,424,035 23,507,116 37,261,641 
รวมสินทรัพย์ 1,015,555 9,664,518 23,955,975 37,929,526 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน 76,700 2,096,163 1,015,546  772,940 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 241 5,792,343 17,310,636 28,805,057 
รวมหน้ีสิน 76,940 7,888,506 18,326,181 29,577,997 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 938,615 1,776,013 5,629,794 8,351,529 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,015,555 9,664,518 23,955,975 37,929,526 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 
2554 

ส าหรับปี 
2555 

ส าหรับปี 
2556 

ส าหรับปี 
2557 

รายไดร้วม  378 512 7,227 1,416 
ค่าใชจ่้ายรวม 55,160 129,114  173,237 125,722 
ขาดทุนสุทธิ (54,783) (128,602)  (166,010)  (124,305)  

5) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

(5.1) มูลค่าส่ิงตอบแทน 

 บริษทัจะช าระเงินเป็นจ านวนรวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ CK ในการเขา้ซ้ือ
หุน้ XPCL จ  านวน 805,830,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน  

 บริษทัมีภาระผูกพนัในการช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้จนกว่าโครงการจะก่อสร้าง
แลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5,512 ลา้นบาท   

(5.2) วิธีการช าระเงิน 

 บริษัทจะท าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อน าเงินจากการเสนอขายบางส่วน มาช าระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ CK 
ส าหรับค่าหุน้ XPCL จ  านวน 805,830,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน โดย
ช าระเป็นแคชเชียร์เชค็ โอนเงินผ่านระบบธนาคารในวนัท่ีซ้ือขาย หรือวิธีการที่คู่สัญญาจะตกลงกนัเป็น
อยา่งอื่นในภายหลงั 

 บริษทัจะช าระค่าหุน้เพิ่มทุนใน XPCL เป็นแคชเชียร์เชค็ โอนเงินผ่านระบบธนาคารในวนัที่มีการช าระ
ค่าหุน้เพิ่มทุน หรือวิธีการที่คู่สัญญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื่นในภายหลงั 



 7 

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะมีการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

(6.1) มูลค่าของสินทรัพยท์ี่บริษทัจะไดม้าจากการเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จ  านวน 805,830,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน เท่ากบัประมาณ 4,344 ลา้นบาท 

(6.2) มูลค่าของสินทรัพยท่ี์บริษทัจะไดม้าจากการช าระค่าหุน้เพิ่มทุนของ XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้น เม่ือมีการ
เพิ่มทุนในอนาคตจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5,512 ลา้นบาท  

7) เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

(7.1) มูลค่าส่ิงตอบแทนของการซ้ือหุน้ XPCL จ  านวน 805,830,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียน จ านวนรวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท เป็นมูลค่ารวมที่ไดจ้ากการเจรจาต่อรอง ซ่ึงพิจารณามาจาก
หลกัเกณฑต่์างๆ ในการประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป เช่น วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด  

(7.2) มูลค่าส่ิงตอบแทนของการช าระค่าหุน้เพิ่มทุนของ XPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้ เม่ือมีการเพิ่มทุนในอนาคต
จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ จ านวนเงินรวมประมาณ 5,512 ลา้นบาท เป็นมูลค่าที่ก  าหนดไวใ้น
สัญญาระหว่าง XPCL และเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 

8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท 

บริษทัคาดว่าการลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จ  านวน 805,830,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนของ XPCL ซ่ึงเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ี CK ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถืออยูใ่น XPCL และการเพิ่ม
ทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้จนกว่าโครงการจะก่อสร้าง แลว้เสร็จจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

(8.1) สามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ของ
บริษทัที่จะเป็นผูล้งทุนหลกัในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่ม บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และ
จะเพิ่มมูลค่าของบริษทัและเพิ่มความน่าสนใจท่ีนกัลงทุนมีต่อบริษทั อนัจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนต่อไป
ในอนาคต 

(8.2) ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได ้และอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อเน่ือง และเพิ่มศกัยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจในระยะยาวใหก้บับริษทั 

9) แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย 

บริษทัจะท าการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรา 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 0.34 หุ้นสามญั
เพิ่มทุน ท่ีราคาเสนอขายหุน้ละ 3 บาท พร้อมออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทัจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษทัดงักล่าว ในอตัรา 1 หุน้สามญั   เพิ่มทุนท่ีไดรั้บการจดัสรร ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ่ึงเป็นการ
เสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า และใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุน้ ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะช าระค่าหุน้ของ XPCL   ใหแ้ก่ 
CK รวมทั้งใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอนาคตจนกว่าโครงการจะ
ก่อสร้างแลว้เสร็จ ตลอดจนส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และส าหรับการลงทุนต่างๆ ของบริษทัในอนาคต 
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10) เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

เง่ือนไขในการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จ  านวน 805,830,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ 
XPCL จาก CK และการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จจะเป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุน้แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน โดยสรุปเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ส าคญัซ่ึงบริษทัตอ้งไดรั้บ
มติอนุมติัก่อนเขา้ท ารายการ มีดงัน้ี 
ก) CK ไดรั้บอนุมติัขายหุน้ XPCL ใหแ้ก่บริษทัจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ือหุน้(หากมี)   
ข) การไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัในส่วนท่ีเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจอง
ซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

ค) การไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัรวมทั้งส้ิน 5,610,000,000 บาท 
(1,870,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3 บาท) ครบตามจ านวนที่เสนอขาย ซ่ึงเพียงพอต่อการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL 
จ านวน 805,830,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL จาก CK และ 

ง) การไดรั้บความยินยอมจากกลุ่มผูใ้ห้สินเช่ือของ XPCL ภายใตส้ัญญาให้สินเช่ือ และคู่สัญญาต่างๆ ของ 
XPCL ภายใตส้ัญญาที่มีขอ้ก  าหนดเร่ืองการหา้มโอนหุน้ XPCL 

ในกรณีที่บริษทัไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัไม่ครบตามจ านวนท่ีเสนอ
ขาย บริษทัหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบอ านาจจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นอาจพิจารณาที่จะเลื่อนการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัและการเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จาก CK ออกไปตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(นอกจากน้ี หากจ าเป็นตอ้งมีการเลื่อนการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัและการ
เขา้ซ้ือหุน้ XPCL จาก CK ออกไป บริษทักมี็ความจ าเป็นตอ้งเลื่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษทัออกไปดว้ยเช่นกนั) 

11) ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันในคร้ังน้ี 

เน่ืองจาก CK เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั การที่บริษทัเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จาก CK ซ่ึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั
ของบริษทั จึงถือเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบริษทัจดทะเบียนกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และเขา้ข่ายเป็นการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

12) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

ล าดบัท่ี กรรมการ ส่วนไดเ้สีย 
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และประธาน

กรรมการบริหารใน CK ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารในบริษทั และเป็นบิดา    นายธนวฒัน์ ตรีวิศว
เวทย ์และ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ 

2. นายณรงค ์แสงสุริยะ ด ารงต าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มงานปฏิบติัการใน CK และด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
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ล าดบัท่ี กรรมการ ส่วนไดเ้สีย 
3. นายประเสริฐ มริตตนะพร ด ารงต าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส 

กลุ่มงานบริหารใน CK และด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการบริหารในบริษทั  

4. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงานบริหารในบริษทั และเป็นบุตร นายปลิว ตรีวิศว
เวทย ์และญาติสนิทของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

5. นายอลัวิน จี ด า รงต า แหน่งกรรมการในบริษัท  และ เ ป็นคู่ สมรส  ของ               
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงเป็นบุตรของนายปลิว ตรีวิศวเวทย ์

6. ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ
ในบริษทั โดยเป็นบุตร  นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และเป็น  ญาติสนิท
ของ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์และเป็นคู่สมรสของ นายอลัวิน จี 

ทั้งน้ี กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียขา้งตน้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการพิจารณาอนุมติั
การเขา้ท ารายการซ้ือหุน้ XPCL จาก CK และการเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ XPCL 

13) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนั ไดพ้ิจารณาขอ้มูลต่างๆ ประกอบกบัรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการตกลงท ารายการ
แลว้ มีความเห็นว่าการเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จะท าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1. สามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ของ
บริษทัที่จะเป็นผูล้งทุนหลกัในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และ
จะเพิ่มมูลค่าของบริษทัและความน่าสนใจท่ีนักลงทุนมีต่อบริษทั อนัจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนต่อไปใน
อนาคต 

2. ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได ้และอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อเน่ือง และเพิ่มศกัยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจในระยะยาวใหก้บับริษทั 

นอกจากน้ี การท่ีบริษทัเขา้ซ้ือหุน้ XPCL ในช่วงที่โครงการยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จแต่พน้ช่วงก่อสร้างที่มีความเส่ียง
สูงมาแลว้ ท าให้ไดร้าคาที่สมเหตุสมผลอยู่ในช่วงที่ท  าให้บริษทัไดอ้ตัราผลตอบแทนในเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ โดย
สามารถบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหลืออยู่จนกระทัง่โครงการก่อสร้างแลว้เสร็จได ้ดงันั้น เม่ือพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผล รวมถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และเปรียบเทียบกบัการท ารายการเช่นเดียวกนัน้ีกบับุคคลภายนอกที่
เป็นอิสระและไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัแลว้ เห็นว่าการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กนั และการเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ XPCL มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
โดยขอ้ตกลงในการ      เขา้ท  ารายการนั้นมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบั
คู่สัญญาทัว่ไป (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
จึงมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จ  านวน 805,830,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ของ XPCL จาก CK  
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14) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ตามข้อ 13 

- ไม่มี - 

15) ข้อมูลอ่ืนๆ  

 เน่ืองจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรียงัมีระยะเวลาในการก่อสร้างคงเหลือประมาณ 4 ปี จึงยงัคงมีความเส่ียงจาก
ปัจจยัต่างๆ ทั้งในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการก่อสร้าง การล่าชา้ของการก่อสร้าง การเกิด Cost Overrun และ
ความส าเร็จของการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นความเส่ียงทัว่ไปของโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และอยู่ในระดบัที่บริษทั
สามารถบริหารจดัการได ้ดงันั้น มูลค่า ท่ีบริษทัจ่ายซ้ือเงินลงทุนเม่ือเทียบกบัความเส่ียงของโครงการจึงอยู่ในระดบั
ที่ยอมรับได ้

 นอกจากน้ี เน่ืองจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรีเป็นโครงการขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นแม่น ้าโขง จึงมีความเป็นไปได้
ท่ีจะมีการปรับแบบเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงในกรณีท่ีสปป.ลาว 
ไดร้้องขอใหมี้การปรับปรุงแบบก่อสร้างดงักล่าว สปป.ลาว  เจา้ของโครงการยนิดีที่จะดูแลผลตอบแทนโครงการให้
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมกบัผูล้งทุน 

16) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  

บริษทัไดด้  าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงจะประชุมในวนัที่ 9 เมษายน 2558 
และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนส่งใหผู้ถ้ือหุน้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ และไดด้  าเนินการส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุ้น
เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม 
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2. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ข้อ 17 และตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ข้อ 20 

1) สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บัญชี 1 และตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ข้อ 16 

โปรดพิจารณาข้อมูลในขอ้ 1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป บญัชี 1 และตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั ขอ้ 16 

2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในขอ้มูลท่ีไดร้ะบุไวใ้นสารสนเทศน้ี และขอรับรองว่าขอ้มูลในสารสนเทศ
ฉบับน้ีถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิด ตามความสามารถรับรู้ท่ีดีท่ีสุดและข้อมูลที่มี ต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการ  

บริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัการเขา้ซ้ือหุ้น 
XPCL จาก CK ซ่ึงถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดถ้ือหุ้นในบริษทั และไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระยนิยอมใหเ้ผยแพร่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2558 

โปรดดูรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 

4) ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเก่ียวกับบริษัท 

)4.1( ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ บริษทัด าเนินธุรกิจในลกัษณะ Holding Company ดว้ยการถือหุ้น

ในบริษทัต่างๆ ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกั    ในการผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

หมวดธุรกิจ พลงังานและสาธารณูปโภค 
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร 
ท่ีตั้งบริษทั เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย      

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล 0107556000167  
วนัจดทะเบียนบริษทั 8 มิถุนายน 2554 
วนัจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั 

6 กุมภาพนัธ์ 2556 
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)4.2( การประกอบธุรกิจของบริษัท 

 บริษทัประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า โดยบริษทัถือหุ้นในบริษทัที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า    จากพลงังานประเภท
ต่างๆ ดงันั้น บริษทัจึงมีรายไดห้ลกัมาจากเงินปันผลที่ไดรั้บจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 ปัจจุบนับริษทัลงทุนถือหุ้นในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลงังานต่างๆ       
3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. โรงไฟฟ้าพลังน ้า )Hydroelectric Power Plant) 

  บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพฒันาธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว รวมถึงให้
ค  าปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า  โดย SEAN ถือหุ้นในบริษทัที่ผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า คือ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั (NN2) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ของ NN2 ซ่ึง NN2 เป็นบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
โดยไดรั้บสัมปทานจาก  สปป.ลาว ตามสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ซ่ึงมี
ระยะเวลาของสัมปทาน 25 ปี นับจากวันเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ NN2 มีก  าลังการผลิตไฟฟ้า       
615  เมกะวตัต์ และไดท้  าสัญญาขายไฟฟ้าทั้งหมดกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)              
มีระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์(วนัที่ 1 มกราคม 2556) 

2. โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ )Solar Power Plant) 

  2.1 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้ BKC เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย ์
(Solar Power) โดยมีพื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ในจังหวดันครราชสีมา มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 8 เม
กะวตัต์ และไดท้  าสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีระยะเวลา 5 ปีและ    
ต่อสัญญาอตัโนมติัทุก 5 ปี 

2.2 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั (CRS) ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว CRS เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย ์(Solar Power) โดยมีพื้นท่ีโครงการตั้งอยูใ่นจงัหวดัเชียงรายมีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า  
เมกะวตัต ์และไดท้  าสัญญาขายไฟฟ้ากบั กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาอตัโนมติัทุก 5 ปี 

2.3 บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั (NRS) ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ NRS  เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย ์(Solar Power) โดยมีพื้นท่ีโครงการตั้งอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา มีก  าลงัการผลิต
ไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ และได้ท  าสัญญาขายไฟฟ้ากับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญา
อตัโนมติัทุก 5 ปี 

3. โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration )Cogeneration Power Plant) 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC) ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ BIC เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Cogeneration 
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โดยใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง พื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา โดยโครงการที่ 1 (BIC-1) มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต์และไอน ้ า 19.6 
ตนัต่อชัว่โมง BIC ได้ท  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาก BIC-1 กับ กฟผ. จ านวน 90 เมกะวัตต์ เป็น
ระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 28 มิถุนายน 2556) ส่วนไฟฟ้าที่เหลือ 
และไอน ้ าขายให้กับผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ส าหรับ
โครงการที่ 2 (BIC-2) อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและมีก  าหนดเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2560 

 นอกจากน้ี บริษัทยงัมีการถือหุ้นในบริษทัที่ด  าเนินการพฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซ่ึงยงัไม่เร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ไดแ้ก่ บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จ ากดั บริษทั วิส โซลิส จ ากัด 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั และบริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั  

 )4.3( รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
3. ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการ 
4. นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการ 
5. นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการ 
6. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
7. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 
8. นายอลัวิน จี กรรมการ 
9. นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

10. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  
11. นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  

)4.4( รายช่ือผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร 

3. 
นายอาสา อรรถยกุติ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานวศิวกรรมไฟฟ้าและ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
4. ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานวศิวกรรมโยธา 
5. นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - พฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - ก  ากบัดูแล 
7. นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - บริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัใน

เครือ 
8. นายวรท ศกัดิ์ สุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - บริหาร 
9. นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   
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)4.5( รายช่ือผู้ ถือ หุ้นของบ ริษัท ณ วันที่ มี การปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นคร้ัง ล่ าสุด เ ม่ือวันที่  
16 มีนาคม 2558  

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
จ านวนหุ้น 
จดทะเบียน 

ร้อยละ 
ของจ านวนหุ้น

ทั้งหมด 
1. บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 328,600,000  29.87 
2. บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 275,000,001  25.00 
3. บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 213,425,499  19.40 
4. นางวรพรรณ  จึงทรัพยไ์พศาล 17,764,000  1.61 
5. นางสาวสุรีรัตน์  เตชะกมลสุข 13,735,200  1.25 
6. นายวิชยั เอกอุดมสิน 13,500,000  1.23 
7. นายก าพล  วิระเทพสุภรณ์ 10,000,000  0.91 
8. นายวิชยั  วชิรพงศ ์ 7,091,600  0.65 
9. นายสมบติั  พาณิชชีวะ 6,300,000  0.57 

10. นายเจริญ  เอกอุดมสิน 6,300,000  0.57 
11. อื่นๆ 208,283,700   18.94 

รวม 1,100,000,000   100.00 
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)4.6( ข้อมูลทางการเงิน  
งบแสดงฐานะการเงิน  งบการเงินรวม  

(หน่วย: บาท( 2555 2556 2557 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 572,833,322  1,791,473,304 1,830,132,583 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั 295,264,210  464,831,748 516,133,527 
เงินลงทุนชัว่คราว        20,335,951  64,348,124 235,048,767 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 953,363,063  1,002,307,606 1,483,177,493 
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ - 20,397,163 44,947,155 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        45,970,239  158,659,539 53,309,293 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,887,766,785  3,502,017,484 4,162,748,818 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนัระยะยาว 1,245,832,048  1,360,617,411 1,194,900,016 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,008,332,517  219,147,179 235,817,892 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,299,218,426 5,494,228,856 5,251,881,839 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
- ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

    
6,922,338,646  

 
6,878,902,004 

 
6,599,965,198 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง 342,717,965  366,650,526 464,900,336 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ญัญาสมัปทาน 27,525,851,467  26,458,463,976 25,385,664,684 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  918,680,875  5,993,207,108 5,830,294,634 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน          3,138,646  208,277,334 201,177,454 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 43,266,110,590  46,979,494,394 45,164,602,053 

รวมสินทรัพย์    45,153,877,375  50,481,511,878 49,327,350,871 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 205,573,108  674,111,183  427,731,675 
หน้ีสินตามสญัญาการเช่าทีถึ่งก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี          4,289,310  4,867,485  6,124,535 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,829,248,307  60,000,000  71,333,690 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัที่เก ีย่วขอ้งกนัที่และดอกเบี้ยคา้งจ่าย 341,908,765  -  -  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก  าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี 1,082,594,475       1,713,605,080        1,671,794,820 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย          1,219,086  626,153  228,383 
เงินประกนัผลงาน          3,640,699  4,544,373  2,361,526 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน          6,275,503  50,610,445  41,564,075 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,474,749,253  2,508,364,719  2,221,138,704  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13,200,917  9,830,195 3,705,659 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19,297,925,715  22,420,476,393 20,821,320,392 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - 20,207,730 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน          1,628,709  6,477,690 10,829,805 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั        93,611,705  122,743,625 146,570,112 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 19,406,367,046  22,559,527,903  21,002,633,698 

รวมหนีสิ้น 22,881,116,299  25,067,892,622  23,223,772,402 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 9,200,000,000  5,500,000,000 5,500,000,000 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั                         -    5,966,908,660 5,796,908,660 
ก  าไรสะสม      
  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย                         -    - 10,280,115 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร        16,185,486  235,069,281 866,605,141 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น          3,366,523  (112,192,854) (125,668,901) 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 9,219,552,009  11,589,785,087  12,048,125,015 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,053,209,067  13,823,834,169 14,055,453,454 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,272,761,076  25,413,619,256  26,103,578,469 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,153,877,375  50,481,511,878  49,327,350,871 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบการเงินรวม 

(หน่วย: บาท( 2555 2556 2557 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า 2,467,315,797  5,456,624,340  6,829,958,493 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า   45,146,856  111,648,960  112,183,680 
รายไดค้่าบริหารโครงการ   29,836,773    44,048,130  56,856,445 
รายไดอ่ื้น   35,772,951    21,104,802  28,367,068  
รวมรายได้     2,578,072,377      5,633,426,232  7,027,365,686  

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ า 1,118,743,002  2,786,448,353  4,021,671,507 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ  าหน่าย 322,457,837  508,090,538  521,283,824 
ตน้ทุนการบริหารโครงการ - - 68,507,848 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 195,976,053  409,830,054  344,470,312 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - 4,739,447 
รวมค่าใช้จ่าย     1,637,176,892      3,704,368,945  4,960,672,938 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 

 
940,895,485  

     
1,929,057,287  2,066,692,748 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 108,494,623    15,734,753  34,670,713 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     1,049,390,108      1,944,792,040  2,101,363,461 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน   (935,374,204)       (1,340,295,662) (1,218,970,712) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 114,015,904  604,496,378  882,392,749 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    (1,955,371)    (1,887,392) (243,731) 
ก าไรส าหรับปี 112,060,533  602,608,986  882,149,018 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:       
ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    -   148,616  1,857,991 
ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด    -    (275,495,220) (25,443,480) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี   -        (275,346,604) (23,585,489) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 112,060,533  327,262,382  858,563,529 

การแบ่งปันก  าไร (ขาดทุน)        
ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   55,016,440  218,883,795  471,815,975 
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย   57,044,093  383,725,191  410,333,043 
  112,060,533  602,608,986  882,149,018  

การแบ่งปันก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม      
ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   55,016,440  103,324,418  458,339,928 
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย   57,044,093  223,937,964  400,223,601 
  112,060,533  327,262,382  858,563,529  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.06   0.22  0.43  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุ้น) 920,000,000  1,003,835,616  1,100,000,000  
 

 

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม 

(หน่วย: บาท( 2555 2556 2557 

เงินสดสุทธิจากในกจิกรรมด าเนินงาน      2,024,284,571       3,980,778,807  3,263,621,592 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน    (7,979,291,203)    (1,925,156,745) (229,726,189) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน      6,520,705,179        (850,225,429) (2,984,893,423) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          (2,373,157)          13,243,349  (10,342,701) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธ ิ        563,325,390       1,218,639,982  38,659,279 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี            9,507,932         572,833,322  1,791,473,304 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี        572,833,322       1,791,473,304  1,830,132,583  
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รายละเอียดค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

(4.6.1) ภาพรวม 

ก) ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
จากงบการเงินรวมของบริษทัในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วม 7,027.37 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 1,393.94 ลา้นบาท โดยมีรายไดห้ลกั คือ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า
จ านวน 6,942.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.79 ของรายไดร้วม แบ่งเป็นรายไดจ้ากโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้ า 3,976.45 ลา้นบาท รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 2,803.12 ลา้นบาท 
และรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์162.57 ลา้นบาท ในขณะที่ปี 2556 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 5,633.43 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้าจ  านวน  5,568.27 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของรายไดร้วม แบ่งเป็นรายไดจ้ากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 4,115.15 
ลา้นบาท รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 1,292.79 ลา้นบาท และรายไดจ้าก
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์160.33 ลา้นบาท 

บริษทัมีตน้ทุนขายในปี 2557 จ านวน 4,021.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 ของรายได ้ จากการ
ขายไฟฟ้าและไอน ้า ส่งผลใหมี้ก  าไรขั้นตน้ 2,920.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 42.07 ในขณะที่ตน้ทุน
ขายในปี 2556 มีจ านวน 2,786.45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ส่งผล
ใหมี้ก  าไรขั้นตน้ 2,781.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.96 ในปี 2556  

ในปี 2557 บริษทัและบริษัทย่อยมีก  าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 471.82 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 252.94 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 115.56 

ข) เหตุการณ์ส าคญัในปี 2557 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดเ้พิ่มหน่วยงานบริหารโครงการเพื่อให้บริการแก่บริษทัย่อยและ
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัทั้งดา้นเทคนิคและดา้นบริหาร โดยปัจจุบนัไดท้  าสัญญาให้บริการกบั NN2 BIC 
BKC และ XPCL 

 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 ไดอ้นุมติัให้บริษทัน าส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 170 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั 

 เม่ือวนัที่ 14 กรกฎาคม 2557 บริษทัร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงกบั บริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
จ ากัด  เพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ขนาดก าลังการผลิตโครงการละ       
120 เมกะวัตต์ จ  านวน 2 โครงการ รวมก าลงัการผลิต 240 เมกะวตัต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
(สุวรรณภูมิ) 

 ในเดือนกนัยายน 2557  BIC ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเพิ่มเติมกบัผูป้ระกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ในส่วนของก าลงัการผลิตไฟฟ้าที่ยงัเหลืออยู ่5.5 เมกะวตัต ์ 

 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2557 BIC ไดล้งนามในสัญญาว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจอเนอเรชัน่ โครงการ 2  (BIC-2) โดยมีมูลค่าสัญญา
ไม่เกิน 4,310.15 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัที่ 28 
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ตุลาคม 2557 และ BIC ไดล้งนามในสัญญาเงินกูส้ าหรับ BIC-2 เม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยมี
วงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 4,005.00 ลา้นบาท 

(4.6.2) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2557 2556 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า       6,942.14        5,568.27  1,373.87         24.67  

รายไดค่้าบริหารโครงการ            56.86             44.05  12.81         29.08  

รายไดอ่ื้น            28.37             21.10  7.27         34.41  

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      (4,960.67)      (3,704.37) (1,256.30)        33.91  

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            34.67             15.73  18.94       120.34  

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี       2,101.36        1,944.79  156.57          8.05  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1,218.97)      (1,340.30) 121.33         (9.05) 

ภาษีเงินได ้            (0.24)            (1.89) 1.65     (87.09) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด          882.15           602.61  279.54      46.39  

- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ          471.82           218.88  252.94       115.56  

- ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัย่อย 

410.33   383.73  26.60    6.93  

 
ก) รายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการขายไฟฟ้า ซ่ึง
ประกอบดว้ยไฟฟ้าจากพลงัน ้า ไฟฟ้าจากระบบ Cogeneration และไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์                (2) รายไดจ้ากการ
ขายไอน ้า (3) รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการ และ (4) รายไดอ้ื่น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี = 

รายการ 

รายได้ตามงบการเงินรวม 

2557 2556 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 6,862.07 97.65  5,547.67 98.48   1,314.40  23.69  
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 80.07 1.14  20.61         0.37        59.46  288.55  
รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการ 56.86 0.81  44.05         0.78        12.81  29.08  
รายไดอ่ื้น 28.37 0.40  21.1         0.37         7.27  34.41  

รวมรายได้ทั้งหมด 7,027.37 100.00  5,633.43 100.00   1,393.94  24.74  
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(1) รายได้จากการขายไฟฟ้า 

  
ปริมาณไฟฟ้าขาย เปลีย่นแปลง รายได้จากการขายไฟฟ้า เปลีย่นแปลง 

หน่วย: กิกะวัตต์-ช่ัวโมง หน่วย: กิกะวัตต์-ช่ัวโมง หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท 

  2557 2556 เพิ่ม)ลด( ร้อยละ 2557 2556 เพิ่ม)ลด( ร้อยละ 

พลงัน ้า 2,321.37  2,559.80      (238.43)  (9.31)   3,976.45  4,115.15  (138.70)  (3.37) 

ระบบ Cogeneration 760.73  365.07  395.66  108.38    2,723.05  1,272.19 1,450.86 114.04  

พลงัแสงอาทิตย ์ 14.08  14.01              0.07          0.47       162.57  160.33 2.24 1.40  

รวม 3,096.18  2,938.88         157.30        5.35    6,862.07  5,547.67 1,314.40 23.69  
 

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 6,862.07 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
97.65 ของรายไดร้วม โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2556 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 5,547.67 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของ
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 1,314.40 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.69 มีสาเหตุมาจาก 

 การรับรู้รายได้ของ BIC เต็มปีในปี 2557 เทียบกับการรับรู้รายได้เพียงหกเดือนในปี 2556 

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC-1) ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ใน
วนัที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยเป็นการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 90 เมกะวตัต์และส่วนที่เหลือ
ขายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ส าหรับในปี 2557 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BIC 
เต็มปี จ านวน 2,723.05 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39.68 ของรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งหมด เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 
1,450.86 บาท หรือร้อยละ 114.04 โดยในปี 2556 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BIC ส าหรับระยะเวลาหกเดือน 
จ านวน 1,272.19  ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 22.93 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนั้น BIC ไดป้รับปรุง
ประสิทธิภาพ     ในการเดินเคร่ืองอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งไดเ้จรจากบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายไฟฟ้าเพิ่มเติม ส่งผล
ใหร้ายไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนในระหว่างปีอีกดว้ย  

 
 ปริมาณน ้าที่ไหลเข้าสู่โครงการไฟฟ้าพลังน ้า น ้างึม 2 ในปี 2557 น้อยลงเม่ือเทียบกับปี 2556 

 
กราฟดา้นบนแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ขายได้ และระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ า เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2557 และ    

ปี 2556 โดยในปี 2557 NN2 สามารถผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกว่าปี 2556 เน่ืองจากมีปริมาณน ้าท่ีไหลผ่านบริเวณอ่างเก็บน ้ าลดลง
จากปีก่อน ในปี 2557 มีปริมาณน ้ า 6,342 ลา้นลูกบาศก์เมตร เทียบกบัปีก่อนหน้า ซ่ึงมีปริมาณ 7,029 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
ประกอบกบัในปี 2557  ฤดูฝนมาล่าชา้และไม่มีพายุพาดผ่านบริเวณเหนือเขื่อนในช่วงฤดูมรสุม อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจาก 
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NN2 มีบญัชีส ารองไฟฟ้าหลกั (PE Account)3 ซ่ึงยกยอดมาจากปีก่อนหน้า ท าให้ NN2 สามารถบรรลุเป้าหมายตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าไดใ้นส่วนของไฟฟ้าหลกั (Primary Energy หรือ PE) คือ 2,218 ลา้นหน่วย แต่ส าหรับไฟฟ้ารอง (Secondary 
Energy หรือ SE) นั้น NN2 มีบญัชีส ารองไฟฟ้ารอง (SE Account) ไม่เพียงพอเพื่อบรรลุเป้าหมายตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าได ้
จึงสามารถขายไดเ้พียง 15.61 ลา้นหน่วยเท่านั้น นอกจากนั้น ในช่วงเดือนกนัยายนและตุลาคมทีมี่ปริมาณฝนตกค่อนขา้งมาก 
NN2 สามารถผลิตไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE)4 ไดจ้ านวน 87.76 ลา้นหน่วย คิดเป็นรายได ้79.04 ลา้นบาท 
สรุปการขายไฟฟ้าของปี 2557 ดงัน้ี 

ล้านหน่วย 2557 2556 

การผลิต PE  2,115.91 2,313.92 
การใช้ PE Account 102.09 - 
ปริมาณขาย PE 2,218.00 2,313.92 
การผลิต SE 6.84 95.21 
การใช้ SE Account 8.77 - 
ปริมาณขาย SE 15.61 95.21 

ปริมาณขาย EE 87.76 150.67 

รวมปริมาณขาย 2,321.37 2,559.80 

ส่งผลให ้NN2 มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 3,976.45 ลา้นบาท ในปี 2557 ลดลงเป็นจ านวน 138.70 
หรือ ร้อยละ 3.37 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 4,115.15 ลา้นบาท ในปี 2556  

 ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียที่สูงข้ึน 

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2557 เท่ากบั 2.22 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2556 
เท่ากบั 1.89 บาทต่อหน่วย ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนมาจากสัดส่วนของแหล่งพลงังานท่ีเปลี่ยนไปตามโครงสร้างค่า
ไฟฟ้าที่แตกต่างกนัตามแหล่งพลงังาน โดยราคาขายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยสู์งที่สุด ตามดว้ยระบบ Cogeneration และ
พลงัน ้ า ตามล าดบั จึงส่งผลให้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.69 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณไฟฟ้าขายซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.35 

(2) รายได้จากการขายไอน ้า 

BIC มีไอน ้าเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Cogeneration โดยสามารถผลิตไอน ้ าไดท่ี้
ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 19.6 ตนัต่อชัว่โมง ในปี 2557 BIC ขายไอน ้ าจ  านวน  94,328 ตนั คิดเป็นเงิน 80.07 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน  
59.46 ลา้นบาท หรือร้อยละ 288.55 จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจาก BIC  เร่ิมขายไอน ้าให้กบัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
ในเดือนตุลาคม 2556 ส่งผลใหใ้นปี 2556 BIC ขายไอน ้าไดจ้  านวน 24,442 ตนั คิดเป็นเงิน 20.60 ลา้นบาท 

(3) รายได้จากค่าบริหารโครงการ 

รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการตามงบการเงินรวมของบริษทัส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายไดค้่าบริหาร
โครงการภายใตส้ัญญารับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กบั XPCL ซ่ึงเดิม SEAN เป็นผูใ้ห้บริการ และหลงัการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองคก์รของกลุ่มบริษทั จึงไดเ้ปลี่ยนผูใ้หบ้ริการเป็นบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้มา โดยมีมูลค่า

                                                   
3ไฟฟ้าส ารอง หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตไดเ้กนิปริมาณเป้าหมาย (2,310 ลา้นหน่วย) และสามารถบนัทกึปริมาณที่เกนินั้นในบญัชีไฟฟ้าส ารอง เพื่อน าไปเบิกใชใ้น
ปีที่มีน ้ านอ้ยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมาย 
4ไฟฟ้าส่วนเกนิ (Excess Energy) หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้กนิกว่าการคาดการณ์ โดยปกติการขายไฟฟ้าหลกั (Primary Energy) และไฟฟ้ารอง (Secondary Energy) จะตอ้ง
ท าการแจง้ล่วงหนา้ต่อ กฟผ. (Declaration)  ภายในวนัที่ 10 ของเดือนกอ่นหนา้ ในกรณีที่มีปริมาณน ้ ามากกว่าทีค่าดการณ์ ส่วนเกนิดงักล่าวจะถูกขายในรูปแบบไฟฟ้าส่วนเกนิ  
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สัญญาส าหรับปี 2557 ประมาณ 40.33 ลา้นบาท นอกจากนั้น บริษทัยงัมีรายไดจ้ากสัญญา Secondment Service Agreement 
กบั XPCL ซ่ึงมีมูลค่าสัญญาส าหรับปี 2557 ประมาณ 8.80 ลา้นบาทอีกดว้ย  

(4) รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัและเงินลงทุนระยะ
สั้น และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายของบริษทั ประกอบดว้ยตน้ทุนขายไฟฟ้า ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ตดัจ าหน่าย ตน้ทุนบริหารโครงการ ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายการ 

ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม 

2557 2556 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุขายไฟฟ้าและไอน า้ 4,021.67  81.07  2,786.45  75.22  1,235.22  44.33  
ค่าเช้ือเพลิง 1,979.15  39.90  929.33  25.09  1,049.82  112.96  
ค่าเส่ือมราคา 1,312.06  26.45  1,218.87  32.90  93.19  7.65  
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง 462.91  9.33  347.07          9.37  115.84  33.38  
ค่าสัมปทาน 135.42  2.73  139.80           3.77   (4.38)  (3.13) 

อ่ืนๆ 132.13  2.66  151.38           4.09   (19.25)  (12.71) 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย 521.28  10.51  508.09  13.72  13.19  2.60  

ต้นทนุบริหารโครงการ 68.51  1.38                 -                -    68.51   N/A  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 344.47  6.94  409.83  11.06   (65.36)  (15.95) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 4.74  0.10                -                -            4.74   N/A  

รวม 4,960.67  100.00  3,704.37  100.00   1,256.30  33.91  
 

 ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ าทั้งหมด 4,021.67 ลา้นบาท คิดเป็น    
ร้อยละ 57.93 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ ารวม การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายไฟฟ้าจากปี 2556 จ านวน 1,235.22    
ลา้นบาท หรือร้อยละ 44.33 ส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงของ BIC ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

 ค่าเช้ือเพลิง BIC ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า ในขณะท่ีโครงการ
อื่นในกลุ่มไม่ตอ้งเสียค่าเช้ือเพลิง โดยในปี 2557 มีอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) อยู่ที่ 7,777  บีทียูต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง
เทียบเท่า ซ่ึงลดลงจากเม่ือเทียบกบัอตัราดงักล่าวในปี 2556 ซ่ึงเท่ากบั 7,875  บีทียตู่อกิโลวตัต์ชัว่โมงเทียบเท่า แสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

 ค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ทุนหลกัเน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ตอ้งลงทุนสูง โดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลงั
น ้าและโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยใชว้ิธีตดัค่าเส่ือมเป็นเส้นตรงตลอดอายุโครงการ ค่าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มข้ึน 93.19 
ลา้นบาท มาจากการเดินเคร่ืองเตม็ปีของ BIC ในปี 2557 เทียบกบัคร่ึงปีในปี 2556  

 ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงที่เน่ืองจากบริษทัย่อยไดว้่าจ้าง
ผูเ้ช่ียวชาญใหท้  าการดูแลรักษา ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 115.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 33.38 
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ส่วนหน่ึงมาจากการปันส่วนเงินเดือนค่าจ้างพนักงานฝ่ายปฏิบติัการจากค่าใชจ่้ายในการบริหาร การจ้าง J-Power เป็นที่
ปรึกษาในการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาของ NN2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 โดยมีอายสุัญญา 3 ปี และการช าระค่าตอบแทน
แก่ บริษทั จีอี เพาเวอร์แอนดว์อเตอร์ จ ากดั ตามสัญญาบริการระยะยาวเกี่ยวกบัการซ่อมบ ารุงเคร่ืองกงัหนัก๊าซของ BIC  

 ค่าสัมปทาน เป็นค่าตอบแทนรัฐบาลสปป.ลาว ซ่ึงแปรผนัโดยตรงกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
ของ NN2 

 รายการอ่ืนๆ ได้แก่ ค่างานดูแลส่ิงแวดลอ้มและประชาชน ค่าเช่า ค่าเบ้ียประกนัภัยค่ากองทุน
พฒันาไฟฟ้า และตน้ทุนอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตไฟฟ้า 

 ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย เกิดจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงเกิดจากการซ้ือกิจการโดยเป็นรายการท่ีไม่เกี่ยวกบัเงินสด  

 ต้นทุนบริหารโครงการ เกิดจากการปันส่วนค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการให้บริการแก่บริษทัย่อย
และบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และค่าที่ปรึกษา 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายใน
ส านกังาน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเส่ือมราคา 

ข) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในปี 2557 บริษทัมีส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 34.67 ล้านบาท ซ่ึงรวมผล
ประกอบการของ CRS และ NRS ซ่ึงบริษทัลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 18.94 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 120.34 เน่ืองจากในปี 2556 BIC ยงัถือเป็นบริษทัร่วมเป็นเวลาหกเดือนและเปลี่ยนเป็นบริษทัย่อยภายหลงัจากเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ป็นตน้มา 

ค) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินปรับตวัลดลง 121.33 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.05 โดยในปี 2557 มีค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจ านวน 1,218.97 ลา้นบาท ในขณะที่ปี 2556 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,340.30 ลา้นบาท เน่ืองจากไดท้ยอยช าระคืน
หน้ีในระหว่างปี และอตัราดอกเบ้ียปรับตวัลดลง  

ง) ความสามารถในการท าก าไรและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 

รายการ 2557 2556 เปลีย่นแปลง 

อตัราก  าไรขั้นตน้  42.07% 49.96% (7.89%) 
อตัราก  าไรกอ่นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย 

56.34% 65.57% (9.23%) 

อตัราก  าไรสุทธิ 12.55% 10.70% 1.85% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  3.42% 2.53% 0.89% 

อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก  าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายลดลง      
มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของแหล่งพลงังานต่างๆ  เน่ืองจากบริษทัย่อยแต่ละแห่งมีโครงสร้างรายไดแ้ละ
ตน้ทุนที่แตกต่างกนั อยา่งไรกต็าม ผลการด าเนินงานของ ปี 2557 มีก  าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 471.82 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 252.94 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 115.56 
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(4.6.3) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
ก) การวิเคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วม 49,327.35 ล้านบาท ลดลงจาก      
ส้ินปี 2556 จ  านวน 1,154.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.29 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม )ลด( ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        1,830.13        1,791.47  38.66           2.16  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น          516.13           464.83  51.30  11.04  

เงินลงทุนชัว่คราว          235.05             64.35  170.70  265.28  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        1,483.18        1,002.31  480.87  47.98  

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ            44.95             20.40  24.55  120.36  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน            53.31           158.66   (105.35)  (66.40) 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั        1,194.90        1,360.62   (165.72)  (12.18) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม          235.82           219.15  16.67           7.61  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า – บริษทัฯ        5,251.88        5,494.23   (242.35)  (4.41) 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า – ผูอ่ื้น        6,599.97        6,878.90   (278.93)  (4.05) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง          464.90           366.65  98.25  26.80  
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน      25,385.66      26,458.46  (1,072.80)  (4.05) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์         5,830.29        5,993.21   (162.92)  (2.72) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน          201.18           208.28   (7.10)  (3.41) 

รวมสินทรัพย์      49,327.35  50,481.51 (1,154.16)  (2.29) 

 
 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะส้ัน เพิ่มข้ึน 51.30 ลา้นบาท เพื่อส ารองเงินส าหรับการช าระคืน

เงินกูย้มื 
 เงินลงทุนช่ัวคราว เพิ่มข้ึน 170.70 ลา้นบาท จากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น 
 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 480.87 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

2557 สูงกว่ายอดขายในเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2556  ท  าใหมี้ยอดลูกหน้ีคา้งช าระมากกว่า 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 105.35 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการไดรั้บคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลดลง 165.72 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บการอนุมติัจากธนาคารผูใ้ห้กู ้
ใหส้ามารถลดเงินส ารองส าหรับเงินกูย้มืไดบ้างส่วน 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจ านวน 235.82 ลา้นบาท เป็นการลงทุนใน CRS และ NRS ตามรายละเอียด
ดงัน้ี 

บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย )ล้านบาท( เปลีย่นแปลง 

  
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 จ านวนเงิน ร้อยละ 

CRS 30% 124.39 120.21           4.18      3.48  
NRS 30% 111.43 98.94 12.49  12.62  
รวม   235.82 219.15 16.67      7.61  
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 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ลดลง 521.28 ลา้นบาท เน่ืองจากการตัดจ าหน่าย
ระหว่างปี 

 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เพิ่มข้ึน 98.25 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน BIC-2 

 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน  และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงรวม 
1,235.72 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาระหว่างปี 

ข) การวิเคราะห์หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อย มีหน้ีสินรวม 23,223.77 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 
2556 จ  านวน 1,844.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.36 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม)ลด( ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน          427.73           674.11         (246.38)  (36.55) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน              9.83             14.70             (4.87)  (33.12) 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน            71.33             60.00             11.33  18.89  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       22,493.12      24,134.08      (1,640.96)  (6.80) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน            44.15             55.78           (11.63)  (20.84) 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน            20.21                  -               20.21   N/A  
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน            10.83              6.48              4.35  67.19  
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั          146.57           122.74             23.83  19.41  
รวมหนีสิ้น      23,223.77      25,067.89    (1,844.12)  (7.36) 

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน มีจ านวน  427.73 ลา้นบาท ลดลง 246.38 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36.55 
เน่ืองจากปลายปี 2556 มียอดคา้งช าระค่าเช้ือเพลิงของเดือนพฤศจิกายนและเดือนธนัวาคม ในขณะท่ีปลายปี 2557 มียอดคา้ง
ช าระค่าเช้ือเพลิงของเดือนธนัวาคมเท่านั้น 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีจ  านวน 22,493.12 ลา้นบาท (ซ่ึงรวมถึงเงินกูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐฯ จ านวน  152.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 1,640.96 ลา้นบาท เน่ืองจากไดใ้ชค้ืนเงินกูย้มืระยะยาวระหว่างปี 

 หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน มีจ านวน 20.21 ลา้นบาท เกิดจากการเขา้ท า Interest Rate Swap 
ส าหรับเงินกูร้ะยะยาวบางส่วนของ BIC เพื่อเปลี่ยนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดยตอ้งประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทุกส้ินงวด  

ค) การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ  านวน 26,103.58      
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีท่ีผ่านมา 689.96 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.71 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 
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รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม)ลด( ร้อยละ 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้        5,500.00        5,500.00                 -                   -    
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั        5,796.91        5,966.91   (170.00)  (2.85) 
ก  าไรสะสม - ส ารองตามกฎหมาย            10.28                  -    10.28   N/A  
ก  าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร           866.61           235.07  631.54  268.66  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้         (125.67)         (112.19)  (13.48) 12.01  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย      14,055.45      13,823.83  231.62            1.68  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      26,103.58      25,413.62  689.96         2.71  

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ลดลง 170.00 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัลา้งขาดทุนสะสมโดยใชส่้วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญั โดยไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้เม่ือวนัที่ 22  เมษายน 2557 

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น จ  านวน 125.67 ลา้นบาท ส่วนใหญ่คือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยแบ่งเป็น 2 รายการ ไดแ้ก่ 

1) การบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) ของ NN2 เพื่อป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปลี่ยนอนัเกี่ยวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคต ซ่ึงส่วน
หน่ึงอยูใ่นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯโดยก าหนดให้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการที่มี
การป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกูย้ืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ซ่ึงจะสามารถลดความผนัผวนของ
ก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

2) การบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
BIC โดยก าหนดให้กระแสเงินสดเกี่ยวกับดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง 
(Hedged Item) และตราสารอนุพนัธ์ Interest Rate Swap  เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการป้องกนัความ
เส่ียง (Hedging Instrument) ซ่ึงจะสามารถลดความผันผวนของก าไรขาดทุนจากการตีมูลค่า
ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ได ้

โดยส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ที่ใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่าน
ก าไรขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือรายการที่มีการ
ป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน  

(4.6.4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 
ก) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน  1,830.13 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากส้ินปี 2556 ทั้งส้ิน  38.66  ลา้นบาท ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
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รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม)ลด( ร้อยละ 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,263.62  3,980.78   (717.16)  (18.02) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (229.73)  (1,925.15) 1,695.42   (88.07) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน  (2,984.89)  (850.23)  (2,134.66) 251.07  
เงินสดลดลงจากขาดทุนจากผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

 (10.34) 13.24   (23.58)  (178.10) 

เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 38.66  1,218.64   (1,179.98)  (96.83) 
 

กิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 3,263.62 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากการด าเนินงานบวก

กลบัดว้ยค่าใชจ่้ายที่ไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายสิทธิ 
กิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 229.73 ลา้นบาท เกิดจากการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนชัว่คราว 

การลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้าง และการเพิ่มข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
กิจกรรมจดัหาเงิน 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 2,984.89 ล้านบาท  เป็นผลจากการช าระคืนเงินกู ้

ค่าธรรมเนียมตลอดจนดอกเบ้ียจ่าย และเงินปันผลระหว่างปี 
 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: เท่า 2557 2556 
 

งบการเงินรวม              0.89  0.99            (0.10) 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 0.04 0.04                 -    

 

ข) ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: เท่า 2557 2556 
 

งบการเงินรวม 1.87             1.40              0.47  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 21.89 28.98            (7.09) 

 
)4.7( ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน )ถ้ามี( 

-ไม่มี- 

 )4.8( รายการระหว่างกัน )ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด( 

โปรดพิจารณาขอ้มูลตามเอกสารแนบ 

 )4.9( ข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

 -ไม่มี- 
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5) คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม รวมถึงไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

6) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

โปรดดูรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2558 

7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ 

โปรดดูความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในขอ้ 13 ของหัวขอ้ 1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไป บญัชี 1 และตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั ขอ้ 16 

8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ตามข้อ 6 

 -ไม่มี- 

9) แบบหนั งสื อมอบฉั นทะ พ ร้ อมเสนอช่ื อกรรมการตรวจสอบอย่ างน้ อย 1 ราย เป็ น ผู้ มอบ ฉั นทะจาก 
ผู้ถือหุ้น 

โปรดดูแบบหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2558 

10) ข้อความที่ระบุว่าบุคคลที่เก่ียวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี ให้ระบุช่ือ
และจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรือผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย และจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วนัที่มีการปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหุน้คร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 มีดงัน้ี 

ล าดบัท่ี 
รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

และ/หรือผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 
ความสัมพนัธ์/ส่วนไดเ้สีย จ านวนหุน้ที่ถือ 

1. บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซ่ึงถือหุ้น
อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 29.87 ของทุน
ช าระแลว้ของบริษทั 

328,600,000 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการ
ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่  แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหารใน CK ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ในบริษัท และเป็นบิดา นายธนวัฒน์   
ตรีวิศวเวทย์ และดร.สุภามาส ตรีวิศว
เวทย ์ 

ไม่มี 
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ล าดบัท่ี 
รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

และ/หรือผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 
ความสัมพนัธ์/ส่วนไดเ้สีย จ านวนหุน้ที่ถือ 

3. นายณรงค ์แสงสุริยะ ด า ร งต า แห น่งกรรมก ารและ รอ ง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงาน
ปฏิบติัการใน CK และด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษทั 

ไม่มี 

4. นายประเสริฐ มริตตนะพร ด า ร งต า แห น่งกรรมก ารและ รอ ง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงาน
บริหารใน CK และด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการบริหารใน
บริษทั  

ไม่มี 

5. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร 
กรรมการบริหาร และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงานบริหารในบริษทั และ
เป็นบุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ
ญาติสนิทของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

ไม่มี 

6. นายอลัวิน จี ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั และ
เป็นคู่สมรสของ ดร.สุภามาส ตรีวิศว
เวทย ์ซ่ึงเป็นบุตรของ นายปลิว ตรีวิศว
เวทย ์

ไม่มี 

7. ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร 
กร รมก า รบ ริหา ร  และกรรมก า ร
ผู ้จัดการในบริษัท โดยเป็นบุตร นาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย  ์ และเป็นญาติสนิท
ของ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์และเป็น
คู่สมรสของ นายอลัวิน จี  

ไม่มี 

8. นางสาววรลกัษณ์ เตชะทศันสุนทร บุ ตร  น า ย วิ ฑู ร  เ ตช ะทัศน สุนท ร 
กรรมการ CK  

50,000 

9. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย ์ ญาติสนิทของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
กรรมการ CK  

750,000 

10. นางกรกช ตรีวิศวเวทย ์ ญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศว
เวทย ์ผูบ้ริหาร CK  

100,000 

11. นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย ์ บุตรของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์
ผูบ้ริหาร CK  

127,000 

12. นางสาวจนัทร์ทราย สันตอรรณพ บุตรของ  น าย รั ตน์  สั น ตอรรณพ 
กรรมการและผูบ้ริหาร CK  

100,000 
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ล าดบัท่ี 
รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

และ/หรือผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 
ความสัมพนัธ์/ส่วนไดเ้สีย จ านวนหุน้ที่ถือ 

13. นางสาวจินตนา มริตตนะพร ญ า ติ ส นิ ท ข อ ง  น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ          
มริตตนะพร กรรมการและผู ้บริหาร 
CK  

3,500 

14. นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผูบ้ริหารในบริษทั ซ่ึงเป็นบุตรของนาย
ประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและ
ผูบ้ริหาร CK  

ไม่มี 

15. นายภูวเนศวร์ ตรีวิศวเวทย ์ ญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศว
เวทย ์ผูบ้ริหาร CK 

245,000 

16. นายพีรพนัธ์ ตนัติสุวณิชยก์ุล ญาติสนิทของ นายพงษ์สฤษด์ิ ตันติ     
สุวณิชยก์ุล ผูบ้ริหาร CK 

612,000 

17. นายสมศกัดิ์  ตนัติสุวณิชยก์ุล บิดาของ นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชย์
กุล ผูบ้ริหาร CK 

900 

18. นายสมพล  ตรีวิศวเวทย ์ บุตรของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์
ผูบ้ริหาร CK 

1,000 

19. ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการ CK 200,000 
20. นางปราณี ทองกิตติกุล ญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศว

เวทย ์ผูบ้ริหาร CK 
1,170,000 

ทั้งน้ี บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรือผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
เพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัรายการน้ี ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 

 



 

เอกสารแนบ หนา้ที่ 1 

เอกสารแนบ 
 

รายการระหว่างกนั 
ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน)  (บริษัท) 

N/A บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการค าปรึกษาและ
บริการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากัด  (SEAN) 

ถือหุน้ร้อยละ 56 โดยบริษทั SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด  (NN2) ถือหุน้ร้อยละ 75 โดย SEAN NN2 เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
โดยเ ป็นผู ้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว  ตาม
สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 มีก  าลังการผลิต
ไฟฟ้า 615 เมกะวตัต ์

บริษัท บางปะอิน 
 โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด  (BIC) 

ถือหุน้ร้อยละ 65 โดยบริษทั BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration โดยใชก้๊าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิง มีก  าลังการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต์ และ    
ไอน ้า 19.6 ตนัต่อชัว่โมง (ส าหรับโครงการ 1)  โดยโครงการ
ดงักล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (BKC) ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั BKC เป็นผู ้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์ ซ่ึงตั้ งอยู่ ท่ี  อ .ปักธงชัย จ.นครราชสีมา          
มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวตัต ์

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท วิส โซลิส จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

  



 

เอกสารแนบ หนา้ที่ 2 

บริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) (CK) 

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภค             
ขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอยา่งครบวงจร และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก CK เป็นผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 29.87 1ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทัและ CK 
ยงัมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (3) นายประเสริฐ     
มริตตนะพร 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) (TTW) 

TTW ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา เป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก TTW เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัโดยถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 251 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ และมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 2 ราย 
ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และ (2) นายณรงค ์แสงสุริยะ 

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BECL) 

BECL ประกอบธุรกิจเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นท่ี 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และ
ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก BECL เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือ
หุน้สัดส่วนร้อยละ 19.401 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ และมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว 
ตรีวิศวเวทย ์และ (2) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) 

XPCL ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีบนแม่น ้ าโขงท่ีเขตไซยะบุรี สปป.ลาว มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 
1,285 เมกะวัตต์ โดยได้รับสัมปทานในการผลิตไฟฟ้าจากรัฐบาล สปป.ลาว และเป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนักับบริษัท 
เน่ืองจาก XPCL มีผูถ้ือหุ้น คือ CK และ BECL ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 30 และร้อยละ 7.5        
ของ ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วของ XPCL และยงัมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 4  ราย ไดแ้ก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ          
(2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(3) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์และ(4) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (RATCH) 

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนน าของกลุ่มบริษทั RATCH ในการก าหนด    
ทิศทางการด าเนินงาน และแผนกลยทุธ์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา และการขยายกิจการ ที่มุ่งลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

  

                                                
1 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2558  



 

เอกสารแนบ หนา้ที่ 3 

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากัด (ราช-ลาว) 

ราช-ลาว เป็นบริษทัย่อยของ RATCH โดย RATCH ถือหุ้นใน ราช-ลาว ร้อยละ 100 ราช-ลาว จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้
กฎหมายของ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจด าเนินงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 และด าเนิน
โครงการศึกษาส ารวจความเหมาะสมในการพฒันาโรงไฟฟ้าอื่นๆ ใน สปป.ลาว ในฐานะตวัแทนของ RATCH ในสปป.ลาว 
และเกี่ยวขอ้งกบับริษทั เน่ืองจากเป็นบริษทัยอ่ยของ RATCH ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจดา้นกิจการพลงังานภายใตก้ารก  ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั ด  าเนินธุรกิจหลกั
ในการผลิต จัดให้ไดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ผู ้ใชไ้ฟฟ้าตาม
กฎหมายก าหนด และประเทศใกลเ้คียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกบักิจการไฟฟ้าภายใตก้รอบพระราชบญัญติั กฟผ.
และเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก กฟผ.เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ RATCH โดยถือหุน้ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกช าระแลว้และ RATCH เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

บริษัท โกลบอล  เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) (GPSC) 

GPSC เป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้ า และน ้ าอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมและ กฟผ. มีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน)   (ถือหุน้ร้อยละ 30.10) โดย GPSC ไดรั้บโอนหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ใน BIC จาก ปตท.  เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีผลท าให้ GPSC เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และ GPSC เป็น
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) 

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียม ด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุน
ในบริษทัท่ีด  าเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัเน่ืองจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน GPSC 

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ ากัด (BLDC) 

BLDC ประกอบธุรกิจจดัการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นท่ีในนิคม บริหารและให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วน 
รวมเน้ือท่ีนิคม 1,962-1-64 ไร่ ตั้งอยูบ่ริเวณกิโลเมตรท่ี  4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจาก
ถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 ต  าบลคลองจิก และหมู่ท่ี 16 ต าบลบางกระสั้ น อ  าเภอ     
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมีสัญญาร่วมด าเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่าง การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ BLDC ลงนามวนัที่ 22 ธันวาคม 2532 เป็นบริษทัที่เกี่ยวข้องกนักับบริษัท 
เน่ืองจากมีกรรมการร่วมกนั 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL) 

GOL เป็นผูใ้ห้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 แก่ SEAN (ซ่ึงต่อมาไดโ้อนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัตั้งแต่วนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ โดย NN2 มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษี
ใหก้บั GOL ตามระยะเวลาและอตัราที่ก  าหนดในสัญญาสัมปทาน ซ่ึง NN2 ไดเ้ร่ิมจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานให้กบั GOL 
แลว้ นับตั้งแต่วนัท่ีเปิดด าเนินการในช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นตน้มา  GOL ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั 
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เน่ืองจาก GOL เป็นผูถ้ือหุน้ของ EDL ซ่ึงมี บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) เป็นบริษทัย่อยโดย EDL ถือหุ้นใน 
EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุน้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 

EDL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก  ากบัดูแลของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต 
จัดให้ไดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้งน าเขา้และส่งออกพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ี EDL ยงัท า
หน้าท่ีพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าของสปป.ลาว และ EDL เป็นบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนักบั
บริษทัเน่ืองจาก EDL เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุน้ร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 
25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

2. รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับริษทั/บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 สามารถ
สรุปเป็นหวัขอ้หลกัไดด้งัน้ี 
1) รายการเกี่ยวกบัการด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ที่ SEAN และ NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญา

กบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั ไดแ้ก่  

ก. สัญญาว่าจา้ง RATCH ในการบริการใหค้  าปรึกษางานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า 

ข. สัญญาว่าจ้าง ราช-ลาว ในการให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า (Operation and 
Maintenance)2 

ค. สัญญาว่าจา้ง ราช-ลาว ในการบ ารุงรักษาใหญ่โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า (Major Maintenance) 3 

ง. สัญญาว่าจา้ง EDL ส าหรับงานปฏิบติัการของระบบส่งไฟฟ้า ไดแ้ก่ สถานีไฟฟ้านาบง และสายส่งไฟฟ้าจากสถานี
ไฟฟ้านาบง จนถึงจุดซ้ือขายไฟฟ้ากลางแม่น ้าโขง 

จ. สัญญาว่าจา้ง กฟผ. เป็นผูใ้หบ้ริการในงานบ ารุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้านาบง และสายส่งไฟฟ้า   
ทั้งน้ี การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นไปเพื่อลดความเส่ียงของ
ความไม่พร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เน่ืองจาก RATCH  EDL และ กฟผ. มีประสบการณ์ บุคลากร และความช านาญ
ในดา้นการบริหารจดัการโครงการไฟฟ้า อีกทั้ง กฟผ. ยงัเป็นผูจ้ัดการเร่ืองสายส่งไฟฟ้ารายเดียวในประเทศไทย และ 
EDL เป็นผูจ้ดัการเร่ืองสายส่งไฟฟ้าใน สปป.ลาว ดงันั้น ทั้ง กฟผ. และ EDL จึงมีความช านาญดา้นการบริหารจัดการ
สายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า จึงเป็นประโยชน์ส าหรับ NN2 นอกจากน้ี รายการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 และ กฟผ. 
ถือเป็นรายการซ้ือขายไฟฟ้าตามปกติและเหมาะสม เน่ืองจาก กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าน าเขา้รายเดียวในประเทศไทย 

  

                                                
2,3 ส าหรับสญัญาวา่จา้ง ราช-ลาวในการให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า (Operation and Maintenance) และ 
สญัญาวา่จา้ง ราช-ลาว ในการบ ารุงรักษาใหญ่ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า  (Major Maintenance) ราช-ลาวได้ท  าสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผูร้ับ
จา้งช่วงเพื่อให้บริการในงานทางดา้นเทคนิคท่ีส าคญับางส่วน แต่ ราช-ลาว ยงัคงตอ้งรับผิดชอบผลงานของ กฟผ. รวมถึงยงัคงมีหน้าท่ีต้อง
ให้บริการดา้นเทคนิคในส่วนท่ีเหลือและงานดา้นการบริหารจดัการตามสญัญาแกบ่ริษทัต่อไปจนกระทัง่ครบก  าหนดสญัญา 
 



 

เอกสารแนบ หนา้ที่ 5 

2) รายการเกี่ยวกบัการด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการที่ 1 ซ่ึง BIC 
ไดเ้ขา้ท าสัญญากบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั ไดแ้ก่  
ก. สัญญาเช่าที่ดินของ BLDC  เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า โดยเป็นท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมเน่ืองจาก

เป็นพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรมและขนาดเหมาะสมส าหรับการสร้างโครงการโรงไฟฟ้ารวมถึงสามารถขายไฟฟ้า
และไอน ้าใหแ้ก่ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมได ้อีกทั้งการเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและท่อก๊าซมีความเหมาะสม
เน่ืองจากมีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของ BIC 

ข. สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. เพื่อด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 
ของ BIC เป็นรายการที่เหมาะสมเน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไฟฟ้าและ ปตท. เป็น           
ผูจ้  าหน่ายก๊าซธรรมชาติแก่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในประเทศไทย เพียงรายเดียวและมีมาตรฐานสัญญา      
ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติส าหรับลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) ซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงโดยทัว่ไป  

ค. สัญญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อใชใ้นระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า รวมถึงการบริการบ าบดัน ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้ากบั TTW ผูจ้  าหน่ายน ้าประปารายเดียวในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการ
โรงไฟฟ้า  

3) รายการเกี่ยวกบัการจา้งบริหาร 
ก. รายการเกี่ยวกบัการจา้ง CK เพื่อเป็นที่ปรึกษางานดา้นการตรวจสอบภายในใหแ้ก่บริษทั 
ข. รายการเกี่ยวกบัการจา้ง BLDC เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการพฒันาโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)  ใหแ้ก่บริษทั 
ค. รายการเกี่ยวกบัการรับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและสัญญารับจา้งบริหารสัญญาก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินงานฝ่าย

ส านกักรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายการเงินบญัชีกบั XPCL เน่ืองจากบริษทัมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ง. รายการเกี่ยวกบัการจา้ง BLDC  เป็นค่าบริหารงาน ใหแ้ก่ BIC 

4) การเช่าส านกังานในอาคารวิริยะถาวรของ CK เพื่อใชเ้ป็นส านกังานของ บริษทั BIC และ SEAN ซ่ึงเป็นประโยชน์และ
สะดวกต่อการด าเนินงาน 
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3. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 

3.1 รายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

3.1.1  รายการระหว่างบริษทักบั CK 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ /ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การเช่าพื้นที่ส านักงานบริษัทใน
อาคารของ CK  
 ค่าเช่าพื้นท่ีส านกังาน 
 เจา้หน้ีค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 

           

 
 
0.67 
0.33 

 
 
1.97 
0.49 

 
 
บริษทัไดใ้ชพ้ื้นท่ีชั้น CH, ชั้น 20 และชั้น 24 ของอาคาร
วิริยะถาวรของ CK โดยบริษทัตกลงท่ีจะช าระค่าใชพ้ื้นท่ี
ดงักล่าวให ้CK เท่ากบัอตัราค่าเช่าพื้นท่ีส านกังานและจ่าย
สาธารณูปโภคท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นอตัราค่าสาธารณูปโภค
ปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู ้เช่าทั่วไป  โดยสัญญาค่าเช่า
พื้นท่ีแต่ละชั้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     1.ชั้น CH มีพื้นท่ีรวม 642.50 ตารางเมตร สัญญาเช่ามี
ก  าหนดระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึง 
31 สิงหาคม 2560 ในอตัราค่าเช่า 107,940 บาทต่อเดือน 
     2.ชั้ น  20 มีพื้ นท่ีรวม 468.92 ตารางเมตร สัญญามี
ก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึง 
31 พฤษภาคม 2560 ในอตัราค่าเช่า 84,405 บาทต่อเดือน 
     3.ชั้น 24 มีพื้นท่ีรวม 282.91 ตารางเมตร สัญญาเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัรา
ค่าเช่า  45,265 บาทต่อเดือน  

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นท่ี
เพื่ อ ใช้ เ ป็นพื้ น ท่ีส านักงานของบริษัท มีความ
สมเหตุสมผลและราคาค่า เ ช่ าดังกล่ าว มีความ
เหมาะสมเพราะเป็นอตัราค่าเช่าพื้นท่ีท่ี CK ให้เช่ากบั
ลูกคา้ทัว่ไปในอาคารวิริยะถาวร 



 

เอกสารแนบ หนา้ที่ 7 
 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ /ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญา Service Agreement on 
Secondment of Internal Audit 
Duties  
การจ้างบริหารระหว่างบริษัท กับ CK 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 

 
 

   0.30 
   0.32 

 
 
 

 
1.20 
0.11 

 
 
 
 
บริษัทมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู ้ที่มีความรู้และความ
ช านาญเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในโดยตรง และเห็นว่า 
CK มีผูท้ี่มีประสบการณ์ในการท างานทางดา้นตรวจสอบ
ภายใน ดงันั้น จึงเขา้ท าสัญญาจ้างบริหารกบั CK ส าหรับ
บุคลากร 1 ราย เป็นระยะเวลา 4 เดือนเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2556 ถึง วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยบริษทัตกลง
ที่จะจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั CK ในมูลค่า 100,000 บาทต่อ
เดือน และไดต่้อสัญญาทุก 4 เดือน สัญญาปัจจุบนั เร่ิม 1 
ตุลาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558  

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่ าว มีความสมเหตุสมผล เ น่ื องจาก  CK มี
บุคลากรและมีความช านาญในดา้นการบริหารจดัการ 
นอกจากน้ี ราคาค่าจา้งตามสัญญาดงักล่าวยงัค  านวณ
มาจากจ านวนบุคลากร ลกัษณะงาน และค่าตอบแทน
ของพนักงานดังกล่าว ดังนั้ น ราคาดังกล่าวจึงเป็น
ราคาที่สมเหตุสมผล 

  

 

  



 

เอกสารแนบ หนา้ที่ 8 
 

3.1.2 รายไดค้่าบริหารจดัการระหว่างบริษทักบั XPCL  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาระหว่าง 
บริษัทกับ XPCL 

 รายไดค้่าบริหารโครงการ         
 ลูกหน้ีการคา้ (รายไดค่้าบริหาร

โครงการ) 
 

 
 

   - 
- 

 
 

44.09 
4.24 

 
 
XPCL ได้ว่าจ้างบริษัท ภายใต้สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่
ปรึกษา (Owner Engineer Agreement) เพื่อท าหน้าที่
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างและงาน
ทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อประสานงาน
กบั กฟผ. และ EDL เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามขอ้ก  าหนดและมาตรฐานภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
สัญญาดงักล่าวมีค่าบริการรวม 40.26 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบริษทัจะเรียกเก็บค่าบริการในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานที่โครงการ ตามจ านวนวันที่
เดินทางจริง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาตั้ งแต่วันท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก หลงัจากบริษทั 
ปรับโครงสร้างองคก์รไดมี้ผูบ้ริหารและพนักงานซ่ึง
มีประสบการณ์จากการบริหารและการก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า  น ้ า งึม 2 มาแล้ว จึงน า
ความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิด
รายไดอ้ื่นๆ แก่บริษทั นอกจากน้ี ราคาค่าตอบแทน
ดังกล่าวก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็น
ราคาที่ค  านวณจากจ านวนพนกังาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทน
ของพนกังานดงักล่าว 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญา Secondment Service 
Agreement ระหว่างบริษัท และ XPCL  

 รายไดค้่าบริหารโครงการ         
 ลูกหน้ีการคา้  (รายไดค่้าบริหาร

โครงการ) 
 

 

 
 

  - 
- 

 
 

8.80 
0.86 

 
 
XPCL มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผูท้ี่มีความรู้และความ
ช านาญเกี่ยวกบังานบริหารดา้นส านักกรรมการผูจ้ัดการ 
บญัชี การเงิน และวิศวกรรม และเห็นว่าบริษัทมีผู ้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านดังกล่าวอีกทั้ งมีความ
เข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนั้ น จึงเข้าท าสัญญาจ้าง
บริหารกบับริษทั ส าหรับบุคลากร 4  ราย เป็นระยะเวลา 
11 เ ดือน เ ร่ิมตั้ งแต่วันท่ี  1  กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 
ธันวาคม 2557  โดย XPCL ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทน
ใหก้บับริษทั ในมูลค่า 800,000 บาทต่อเดือน  

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากหลงัการปรับ
โครงสร้างองคก์ร บริษทัไดมี้ผูบ้ริหารและพนักงาน
ซ่ึงมีประสบการณ์จากการบริหารและการก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า นอกจากน้ี ราคาค่าจ้างตาม
สัญญาดังกล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร 
ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดงักล่าว 
ดงันั้น ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
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3.1.3  การใหบ้ริการบริหารงานระหว่างบริษทักบั BLDC 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาจา้งบริหารงานระหว่างบริษทั 
และ BLDC 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 

 
 

   - 
- 

 
 

1.44 
0.13 

 
 
บริษัทเข้าท าสัญญาจ้างบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงการ SPP ระบบ Cogeneration โดยให้ BLDC เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และด าเนินการ
ตามท่ีไดรั้บแจ้งจากหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งใน
ภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนรวมถึงการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นค าร้องและ
ข้อเสนอการขายไฟฟ้ายื่น ต่อ  กฟผ.  ให้เ ป็นไปตาม
ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของ 
กฟผ. ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี     
1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 โดยตกลงที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั BLDC เป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท
ต่อเดือน 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก BLDC มี
บุคลากรและมีความช านาญในด้านการบริหาร
จดัการ และมีคุณสมบติัตรงตามวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ราคาค่าจ้างตามสัญญา
ดงักล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร ลกัษณะ
งาน และค่าตอบแทนของพนักงานดงักล่าว ดังนั้ น 
ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
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3.2  รายการระหว่างกันของ SEAN และ NN2 กับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง  

3.2.1  รายการระหวา่ง SEAN กบั XPCL ส าหรับการจา้งบริหารโครงการไซยะบุรี 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาจ้างวิศกรที่ปรึกษา 
ระหว่าง SEAN กับ XPCL 

 รายไดค้่าบริหารโครงการ  
 ลูกหน้ีการคา้  (รายไดบ้ริหาร
โครงการ) 

 
 

 
 

43.98 
3.92 

 
 
 

 
 

3.96 
- 
 
 
 

 
 
มีการลงนามสัญญาระหว่าง SEAN กบั XPCL ภายใต้
สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริษัท (Owner Engineer 
Agreement) ในการท าหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้าง และงานทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกบั กฟผ. และ EDL เพื่อ
ควบคุมงานก่อสร้างให้เ ป็นไปตามข้อก าหนดและ
มาตรฐานภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงมีระยะเวลาของ
สัญญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จนส้ินสุดลงหลงัจาก
วนัเร่ิมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เป็นเวลา 1 ปี และในปี 2557 
SEAN ไดย้กเลิกสัญญากบั XPCL และ XPCL ได้เขา้ท า
สัญญากบับริษทัแทน 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก SEAN เป็นผู ้มี
ประสบการณ์จากการบริหารและการก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า  น ้ า งึม 2 มาแล้ว  จึงน า
ความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิด
รายไดอ้ื่นๆแก่ SEAN นอกจากน้ี ราคาค่าตอบแทน
ดงักล่าวกเ็ป็นราคาที่สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นราคา
ที่ค  านวณจากจ านวนพนักงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทน
ของพนกังานดงักล่าว  
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3.2.2  รายการเช่าส านกังานระหวา่ง SEAN กบั CK 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การเช่าส านักงาน SEAN ในอาคาร
ของ CK 

  ค่าเช่าส านกังาน 
  เจา้หน้ีอื่น  (ค่าสาธารณูปโภค
ส านกังาน) 

 
 

2.26 
0.03 

 
 

0.28 
- 

 
 
SEAN ไดเ้ช่าพื้นท่ีส านกังานชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวร
จาก CK ส าหรับเป็นส านักงานในกรุงเทพฯโดยมีพื้นท่ี 
468.91 ตารางเมตร มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้ งแต่วันท่ี          
1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2559 โดยมีค่าเช่า
พื้ น ท่ี  75,025.60 บา ท ต่ อ เ ดื อ น  แ ละ ค่ า บ ริ ก า ร
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ  านวยความสะดวก 112,538.40 
บาทต่อเดือน  ทั้งน้ี CK และ SEAN ตกลงยกเลิกสัญญา
เม่ือส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2557 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นท่ี
เพื่อใช้เป็นพื้น ท่ีส านักงานของ SEAN มีความ
สมเหตุสมผลและราคาค่า เ ช่ าดังกล่ าว มีความ
เหมาะสมเพราะเป็นอตัราค่าเช่าพื้นท่ีท่ี CK ให้เช่ากบั
ลูกคา้ทัว่ไปในอาคารวิริยะถาวร 
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3.2.3  รายการระหวา่ง SEAN กบั RATCH 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การส่งพนักงานจาก RATCH 
ปฏิบัติงานให้แก่ SEAN 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

 
 

2.31 
 

 
 

2.47 
 

 
 
เน่ืองจากในสัญญาระหว่างผูถ้ือหุน้ของ SEAN  ไดก้  าหนด
เง่ือนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบติังานในส่วน
งานวิศวกรรมและการเงินของ SEAN ส าหรับโครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้ า  น ้ า งึม 2 เพราะ  RATCH เ ป็นผู ้ มี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
โครงการไฟฟ้า ดงันั้น RATCH จึงไดท้  าสัญญากบั SEAN 
เพื่อส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานใน SEAN เพื่อบริหาร
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก  RATCH      
มีบุคลากรและมีความช านาญในด้านการบริหาร
จัดการโครงการไฟฟ้า นอกจากน้ี ราคาค่าจ้างตาม
สัญญาดังกล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร 
ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดงักล่าว 
ดงันั้น ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 
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3.2.4  รายการระหวา่ง SEAN และ NN2 กบั RATCH 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาบริการปรึกษางานปฏิบัติการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้า น ้างึม 2 ระหว่าง 
SEAN และ NN2 กับ RATCH 

 ค่าบริการปรึกษางานปฏิบติัการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

 
 
 
 

25.00 

 
 
 
 

25.00 

 
 
 
 
SEAN และ NN2 ได้ท  าสัญญาบริการปรึกษาการเดิน      
เคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั 
RATCH เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยก าหนดให ้
RATCH เป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ       
งานเกี่ยวกบัเอกสารของสัญญา แนะน าด้านเทคนิคและ
การก่อสร้าง การจัดซ้ืออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยตกลงช าระค่าบริการจ านวน  6.25 
ลา้นบาทต่อไตรมาส (หรือ 25 ลา้นบาทต่อปี) สัญญาจะ
ส้ินสุดเม่ือ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหมดอายุ หรือ Equity IRR 
ของ SEAN และ/หรือ NN2 มีค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 14 ต่อ
ปี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 

 
 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมเน่ืองจาก RATCH เป็น
บริษทัที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการ
ไฟฟ้า นอกจากน้ี การก าหนดค่าตอบแทนของสัญญา
ดงักล่าว ไดผ้่านการเจรจาต่อรองมาแลว้จากผูบ้ริหาร
ของ SEAN  และไดมี้มติอนุมติัโดย คณะกรรมการ 
และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของ SEAN แลว้ ดงันั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการ
พิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญาดงักล่าวได้ปฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น ณ ขณะที่มีการอนุมัติ
รายการ และการก าหนดราคาดงักล่าวเป็นที่ยอมรับ
ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
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3.2.5  รายการระหวา่ง NN2 กบั ราช-ลาว 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุง
โครงการไฟฟ้าพลังน ้าระยะยาว
ระหว่าง NN2 กับ ราช-ลาว 
(Operation & Maintenance) 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญาเดินเคร่ือง
และซ่อมบ ารุงโครงการไฟฟ้าพลงั
น ้า 
 ค่าจา้งงานซ่อมบ ารุงอื่น 

 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 
 เจ้าหน้ีอื่น (ค่า Internet, ค่ารักษา
ส่ิงแวดล้อม ค่าน ้ ามันรถและค่า
เดินทาง เป็นตน้) 

 
 
 
 

 
 
 
 

142.00 
 
 

-            
 

31.81 
 

0.58 

 
 
 
 

125.66 
 
 

0.70 
 

38.10 
 

0.89 

 
 
 
 
เม่ือวนัที่ 25 มิถุนายน 2552 NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาว่าจ้าง 
ราช-ลาว ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ RATCH และเป็นบริษทัที่
มีประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
ในการเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า 
โดยมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมการเดินเคร่ืองเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า งานบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
กังหันน ้ า ระบบควบคุมและอุปกรณ์ รวมถึงตัวเ ข่ือน 
อาคารโรงไฟฟ้า  อาคารและโครงสร้างทางชลศาสตร์ 
รวมถึงการบ ารุงรักษาอาคารที่ท  าการ บ้านพัก ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ และพื้นท่ีโดยรอบโครงการ และงาน
อื่นๆ นอกเหนือจากขอบเขตของงานตามสัญญาซ่ึง NN2 
อาจมีการตกลงเพิ่มเติมในภายหลงัตามความเหมาะสม 
สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาการให้บริการเร่ิมตั้ งแต่วันท่ี     
1 กรกฎาคม 2552 จนถึงวันท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานของ

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  รายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมเน่ืองจาก ราช-ลาว เป็น
บริษัท ย่ อยขอ ง  RATCH ซ่ึ ง เ ป็ นบ ริษัทที่ มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการไฟฟ้า ใน
ส่วนของค่าตอบแทนตามสัญญา เน่ืองจากสัญญาการ
ใหบ้ริการในลกัษณะดงักล่าวมีขอบเขตการใหบ้ริการ
ที่มีลกัษณะเฉพาะจึงไม่สามารถเปรียบเทียบจากการ
ใชข้อ้มูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได ้อยา่งไรก็ตาม การ
ก าหนดค่าตอบแทนของสัญญาดงักล่าว ไดผ้่านการ
เจรจาต่อรองแลว้จากผูบ้ริหารของ SEAN และ NN2 
ประกอบกบัคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้ของ SEAN และ NN2 ไดพ้ิจารณาแลว้และเห็นว่า
ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้มีมติ
อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวไปแลว้ นอกจากน้ี 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

 โครงการโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  (1) ช่วงก่อนด าเนินงาน 
เร่ิมตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2552 จนถึง 31 กรกฎาคม 2554 มี
ค่าตอบแทน 951,000 บาทต่อเดือน (2) ช่วงด าเนินการ
ก่อนบางส่วน ตั้ งแต่ 1 กันยายน 2554 จนถึง 31 ตุลาคม 
2554 มีค่าตอบแทน 7,740,000 บาทต่อเดือน และ (3) ช่วง
ด าเนินงาน 9,583,333 บาทต่อเดือน ทั้งน้ี อตัราค่าบริการ
ดงักล่าวจะมีการปรับข้ึนในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี เร่ิมตั้งแต่
วนัที่ 1 มกราคม 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี  อตัราการปรับ
เพิ่มดงักล่าวจะมีการทบทวนเม่ือ (1)  ทุกๆ การส้ินสุดรอบ
ระยะเวลา 5 ปี หรือ (2) ก่อนเร่ิมด าเนินการส่วนต่อขยาย
ของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 หรือ (3) เกิดเหตุการณ์
ผิดปกติภายใตส้ัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย 

ค่าตอบแทนที่ตอ้งจ่ายให ้ราช-ลาว เป็นที่ยอมรับของ 
EDL-Gen ซ่ึงเป็นตวัแทนของรัฐบาล สปป.ลาวและ
เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ าใน สปป.ลาว อีกทั้ง EDL-Gen ไม่ได้
เป็นคู่สัญญาตามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุ้นของ SEAN 
จึงสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระโดยไม่มีพนัธะใน
การปฏิบติัตามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุ้นฉบบัดงักล่าว 
ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการ
พิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวไดป้ฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น  ณ  ขณะที่มีการอนุมัติ
รายการ  และการก าหนดราคาดงักล่าวเป็นที่ยอมรับ
ของผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น      
ค่า Internet, ค่ารักษาส่ิงแวดล้อม และค่าเดินทาง 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเหมาะสม
เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายในการอ  านวยความสะดวกต่อ
การปฏิบติังานของพนักงานที่ประจ าอยู่ในโครงการ
และคิดตามขอบเขตงานและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่โครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้าระยะยาวระหว่าง NN2 
กับ ราช-ลาว 
(Major Maintenance) 

  ค่าบริการภายใตส้ัญญาซ่อม
บ ารุงรักษาใหญ่ 

 
 
 
 

61.81 

 
 
 
 

63.65 

 
 
 
 
NN2 ไดว้่าจ้าง ราช-ลาว ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ RATCH 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้า เพื่อเป็นผูใ้หบ้ริการงานซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่
ใหก้บัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 โดยสัญญาดงักล่าวมี
ขอบเขตการใหบ้ริการครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ แบ่งเป็น 3 
ดา้น คือ 
1) งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั ประกอบดว้ย การทดสอบ

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
ส่วนประกอบต่ า ง  ๆ  ซ่ึ งท าประ จ า ทุก ปีต า ม
ขอ้ก  าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยใชร้ะยะเวลา
ด าเนินการ 3 วัน งานบ ารุงรักษาระดับย่อย จะท า
ประจ าทุก 2 ปี ใชเ้วลาในการท าคร้ังละ 21 วนั และ
งานบ ารุงรักษาระดบักลาง จะท าประจ าทุก 7 ปี โดย
จะเร่ิมด าเนินการในปี 2561 ใชเ้วลาคร้ังละ 60 วนั  

2) การบ ารุงรักษาเพื่อแก้ไข คือ การให้บริการฉุกเฉิน 
24 ชัว่โมง  

 
 
 
 
เช่นเดียวกบัสัญญาเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าระยะยาวระหว่าง NN2 กบั ราช-ลาว           
(Operation & Maintenance) 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

3) งานบ ารุงรักษาชนิดที่มีการวางแผนล่วงหน้าและ
กรณีฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการ
หยดุเดินเคร่ือง 

โดยสัญญาดงักล่าวได้ลงนามในวนัที่ 3 กันยายน 2554  
ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปีนับจากวันที่ลงนามใน
สัญญา และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปได้
อีกข้ึนอยู่กับการตกลงกนัของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย  ทั้ งน้ี 
ตลอดระยะเวลาการให้บริการ 7 ปีดงักล่าว NN2 ตกลงที่
จะจ่ายค่าบริการให้กับ ราช-ลาว เป็นเงินประมาณ 460 
ล้านบาท โดยปรับเพิ่มทุกปีในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 แบ่งการช าระเงินเป็นราย
เดือน ยกเว้นในปีแรกจะช าระเป็นก้อนเดียวจ านวน 60 
ลา้นบาท หลงัจากนั้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 จะช าระ
เป็นรายเดือนๆ ละ 5.15 ลา้นบาท และในปี 2557 เดือนละ 
5.30 ลา้นบาท 
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3.2.6  รายการระหวา่ง NN2 กบั กฟผ. 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 
กับ กฟผ.  

     
 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ า งึม 2 
ระหว่าง SEAN และ กฟผ. ซ่ึงได้ลงนามเม่ือวันที่         
26 พฤษภาคม 2549 นั้น ไดถู้กโอนมาให้ NN2 ในวนัที่ 
27 ธนัวาคม 2550  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว มีอายุรวม 27 ปี โดยแบ่ง
การรับซ้ือไฟฟ้าออกเป็น 2 ระยะ คือ (1) 2 ปี ก่อน COD 
(ระยะเวลา IOD)  และ (2) 25 ปี ตั้งแต่วนั COD ไปจน
ตลอดระยะเวลาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท า
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 
การขายไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าสู่ระบบในประเทศไทย
จะตอ้งขายให้กบั กฟผ. แต่เพียงผูเ้ดียว อีกทั้ง การเข้า
ท าสัญญาดงักล่าวยงัเข้าข่ายเป็นการเข้าท าสัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการก าหนด
ราคาที่ชดัเจน 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 4,155.15 3,976.45 

 ลูกหน้ีการคา้ 535.85 985.63 

 หน้ีสินระยะยาวอืน่ 122.74 146.57 

 ตน้ทุนขายไฟฟ้า ค่า Import 
Energy และ Liquidated 
Damage 

13.73 21.65 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาบ ารุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้า
นาบง และสายส่ง 500,000 โวลต์ ช่วง
สถานีไฟฟ้านาบงถึงจุดซ้ือขายไฟฟ้า
กลางแม่น ้าโขง ระหว่าง NN2 กับ 
กฟผ. 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญา
บ ารุงรักษาใหญ่ 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 

 
2.92 

 
2.92 

 

 
 
 
 
 

2.13 
 

2.13 
 

 
 
 
 
 
NN2 ว่าจ้าง กฟผ. ในการซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่ สถานี
ไฟฟ้านาบง และสายส่ง 500,000 โวลต ์ช่วงสถานีไฟฟ้า
นาบงถึงจุดซ้ือขายไฟฟ้ากลางแม่น ้ าโขง โดยไดล้งนาม
ในสัญญาดังกล่าวเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และมี
ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี เร่ิมตั้ งแต่ 1 สิงหาคม 2555 
จนถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560   ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าว
ครอบคลุมถึงการบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบง (รวมถึง
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บบ ส่ งบ า ง ส่ ว นที่ โ ค ร งก า ร ไฟ ฟ้ า )              
งานตรวจสอบที่เกี่ยวขอ้งและบริการให้ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินกรณีมีเหตุขดัขอ้งและตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นโดย NN2 ช าระเงินค่าซ่อมบ ารุงให้กบัผูใ้ห้บริการ
ตามสัญญาบริการซ่อมบ ารุงตามที่ก  าหนดเป็นจ านวน
ทั้ งหมด 16,191,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปีเป็น
ระยะเวลา 5 ปีตามขอบเขตของงานในแต่ละปี  

 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก กฟผ. เป็น  
ผูมี้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของไทย 
อีกทั้ง การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นการเขา้
ท าสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัใน
การก าหนดราคาที่ชดัเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ส าหรับ Maintenance 
Long Line Telephone และค่า
ปรับแต่ง metering system 

 ค่า Maintenance Long Line 
Telephone และค่าปรับแต่ง 
metering system 

 
 
 

0.96 

 
 
 

0.99 

 
 
 
เป็นรายการค่าใชจ่้ายส าหรับโทรศพัทค์ู่สายร่วมกบั 
กฟผ. จ านวน 2 คู่สาย ซ่ึงติดตั้งอยูใ่นหอ้งควบคุม
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 เพื่อใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารกบัศูนยค์วบคุมระบบของ กฟผ. เป็นหลกั 
โดย กฟผ. เรียกเกบ็เงินค่าบ ารุงรักษาโทรศพัทด์งักล่าว
จาก NN2 เป็นรายปี และนอกจากน้ี เป็นค่าใชจ่้ายค่า
ว่าจา้ง กฟผ. ในการปรับแต่ง metering system ใหมี้
ความเที่ยงตรงและแม่นย  าโดย กฟผ. จะท าหนา้ที่เป็น     
ผูป้รับแต่งอุปกรณ์และผูรั้บรองตรวจรับการปรับแต่งค่า
ในคราวเดียว และเรียกเกบ็เงินกบั NN2 เป็นรายปีใน
อตัรา 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า และ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 มีการต่อ
คู่สายเพิ่มเติม จ านวน 1 คู่สาย ซ่ึงเป็นประโยชน์ท าให้
การตดิต่อส่ือสารระหว่าง NN2 และ กฟผ. มีความ
สะดวกมากยิง่ข้ึน 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก NN2 ตอ้งมี
การประสานงานกับ กฟผ. อย่างใกล้ชิด ในการ
เดินเคร่ืองโครงการไฟฟ้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของ
ไฟฟ้าให้มีความมัน่คงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง การเขา้ท า
สัญญาดังกล่าวย ังเข้าข่ายเป็นการเข้าท าสัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนด
ราคาที่ชดัเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

ค่าจ้างงานซ่อมบ ารุงอ่ืนๆ 
 ค่าจา้งงานซ่อมบ ารุงอื่นๆ 
 เจา้หน้ีการคา้  

 
- 
- 

 
0.60 
0.15 

 

 
เป็นรายการค่าจา้งในการวา่จา้ง กฟผ. แกไ้ขจุดร้อนบน
สายส่งและการตรวจสอบคุณภาพน ้ามนัหมอ้แปลง
ไฟฟ้าประจ าปี เน่ืองจาก กฟผ. เป็นผูเ้ช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ดา้นเทคนิคของโครงการไฟฟ้า ทั้งน้ี NN2 
ไดจ่้ายช าระคร้ังเดียวและไม่มีการท าสัญญาต่อเน่ือง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเขา้ท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก NN2 ตอ้งมี
การประสานงานกบั กฟผ. อยา่งใกลชิ้ด และ กฟผ. เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ดา้นเทคนิคของ
โครงการไฟฟ้าและการจ่ายส่งไฟฟ้า จึงเหมาะสมที่จะ
จา้ง กฟผ. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยของ
อุปกรณ์ และอตัราค่าจา้งเป็นราคาที่เหมาะสมซ่ึง
ค านวณจากขอบเขตงานที่ปฏิบติัจริง 
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3.2.7  รายการระหว่าง NN2 กบั GOL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

ค่าตอบแทนสัมปทาน  
(Royalty Fee)  

 ค่าตอบแทนสัมปทาน 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

139.80 
77.62 

 
 

135.42 
79.45 

 
 
ภายใต้สัญญาสัมปทาน  NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทน
สัมปทาน ตามอตัราที่ก  าหนดใหแ้ก่ GOL :- 
- หกเดือนก่อน IOD ไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน 
และในช่วงสองปีหลงัจากนั้นจนถึง COD (ระยะเวลา 30 
เดือน (2 ½ ปี) ร้อยละ 3.4 ของรายไดจ้ากการด าเนินการ 

- ช่วงที่ 1 (จาก COD จนครบปีที่ 8 นับจาก COD) เท่ากบั 
ร้อยละ 3.4 ของรายไดจ้ากการด าเนินการต่อปี 

- ช่วงที่ 2 (จากต้นปีถัดจากระยะเวลาจ่ายค่าตอบแทน
สัมปทานช่วงที่ 1 จนครบ 6 ปี) เท่ากบัร้อยละ 3.5 ของ
รายไดจ้ากการด าเนินการต่อปี 

- ช่วงที่ 3 (จากตน้ปีถดัจากช่วงที่ จนครบ 2 ปี) ร้อยละ 7.5 
ของรายไดจ้ากการด าเนินการต่อปี 

- ช่วงที่ 4 (จากตน้ปีถดัจากช่วงที่ 3 และส้ินสุดเม่ือครบปี
ที่ 25 นับจาก COD) ร้อยละ 13.5 ของรายไดจ้ากการ
ด าเนินการต่อปี 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเขา้ท า
สัญญาสัมปทานดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 
การเข้าท าสัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าท าสัญญากับ
ภาครัฐของสปป.ลาวซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
ก าหนดราคาที่ชดัเจน  
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3.2.8  รายการระหวา่ง NN2 กบั EDL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค.  2557 

สัญญาให้บริการด้านปฏิบัติการ
บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและ
ระบบส่งไฟฟ้า ระหว่าง NN2 กับ 
EDL 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญา
ด าเนินการใหบ้ริการดา้น
ปฏิบติัการและบ ารุงรักษา
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและ
ระบบสายส่งไฟฟ้า 
 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 

17.14 
 
 
 
 
 

1.52  

 
 
 
 

18.22 
 
 
 
 
 

1.54 
 

 
 
 
 
NN2 ว่าจา้ง EDL ในการใหบ้ริการงานดา้นปฏิบติัการและ
บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและระบบส่งไฟฟ้าจาก
โครงการไปยงัจุดส่งมอบไฟฟ้า ไดแ้ก่ สายส่งไฟฟ้า 230 
กิโลโวลตจ์ากโครงการถึงสถานีไฟฟ้านาบง และสายส่ง
ไฟฟ้า  500  กิโลโวลตจ์ากสถานีไฟฟ้านาบงมายงัจุดขาย
ไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น ้าโขง 
โดยทั้งสองไดล้งนามในสัญญาให้บริการดา้นปฏิบติัการ
และบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและระบบส่งไฟฟ้า เม่ือ
วนัที่ 15 มกราคม 2553 และมีระยะเวลาของสัญญาเร่ิม
ตั้ งแต่ปี  2553 ถึ งวันท่ีเหตุการณ์ใดดังต่อไปน้ี เกิดข้ึน 
แลว้แต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน (1) วนัท่ีส้ินสุดอายุ
สัมปทานตามสัญญาสัมปทาน และ (2) วนัที่ EDLไดรั้บ
มอบสถานีไฟฟ้านาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า 500 กิโล
โวลต ์

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก EDL เป็น
ผูมี้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ
สปป.ลาว อีกทั้ง การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวยงัเขา้ข่าย
เป็นการเขา้ท าสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐของสปป.
ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการก าหนดราคาที่
ชดัเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค.  2557 

   ทั้ งน้ี สัญญาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อน
ด าเนินงานและช่วงระหว่างด าเนินงาน โดยแบ่งการช าระ
เงินเป็นดงัน้ี 
- ช่วงก่อนด าเนินงาน (ระยะเวลา 4 เดือนจากวนัที่ 31 
มกราคม 2553) มูลค่า 66,432.25 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
เดือน  

- ช่วงระหว่างด าเนินงาน (ระยะเวลาจากวนัที่ 1 มิถุนายน 
2553 จนหมดอายสุัญญา) มูลค่า 48,642 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ต่อเดือน และในวนัที่ 28 มกราคม 2554 NN2 และ EDL 
ไดล้งนามใน Side Agreement เพื่อเพิ่มเติมและขยาย
ความ บางเน้ือหาในสัญญาใหบ้ริการดา้นปฏิบติัการและ
บ ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าให้มีความชัดเจนข้ึนและ
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ค่าบริการในปี 2554 
ในอตัราเดือนละ 49,882 ดอลลาร์สหรัฐฯ และให้ปรับ
เพิ่มข้ึนทุกปีในอตัราร้อยละ 1 เร่ิมจากปี 2555 (ปี 2555 
ค่าบริการในอตัราเดือนละ 50,380.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ต่อมาในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2555 NN2 และ EDLไดล้ง
นามใน Side Agreement ของสัญญาให้บริการด้าน
ปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและระบบ
ส่งไฟฟ้า โดยการปรับลดขอบเขตการใหบ้ริการดา้นการ
ปฏิบัติการควบคุมทางไกล จากศูนย์ควบคุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
สภาพการสั่งการของศูนยค์วบคุมระบบแห่งชาติของ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค.  2557 

กฟผ.ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้อตัราค่าบริการลดลงเป็น 
45,589 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2555 เป็นตน้ไป ส าหรับขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขอื่นยงัคง
เป็นไปตามสัญญาเดิม 

การส่งพนักงานจาก EDL ปฏิบัติงาน
ให้แก่ NN2 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

 
 

1.55 

 
 

0.80 

 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ NN2 เม่ือวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมติัแต่งตั้งพนกังานจาก EDL ซ่ึง
ถูกส่งมาปฏิบติังานให้แก่ NN2 จ านวน 1 ราย โดยเขา้มา
ด ารงต าแหน่ง Assistant Managing Director ภายใตฝ่้าย
บ ารุงรักษา ท าหน้าที่ดูแลงานดา้นสถานีไฟฟ้านาบงและ
ระบบสายส่งของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2553 โดย NN2 จ่ายค่าบริการ
ประจ าเดือนให้กบั EDL ตามจ านวนที่ไดต้กลงกนั ต่อมา
เม่ือวนัที่ 4 มกราคม 2554 EDL ไดมี้หนังสือแจ้งค่าบริการ
ในการส่งพนักงานมาท างานที่ NN2 ในอัตราเดือนละ 
3,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 
2553 และจ่ายเขา้บัญชีของ EDL นอกจากน้ี NN2 ต้อง
จัดหาส่ิงอ  านวยความสะดวกตามกฎระเบียบของ NN2 
ใหก้บัพนกังานของ EDL 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก  EDL มี
บุคลากรและมีความช านาญในดา้นการบริหารจดัการ
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าและสายส่งใน สปป.ลาว 
นอกจากน้ี ราคาค่าจา้งตามสัญญาดงักล่าวยงัค  านวณ
มา จ า ก  จ า น วนบุ คล า กร  ลั กษณะง าน  แล ะ
ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้ น  ราคา
ดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
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3.3  รายการระหว่างกันของ BIC กับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง  

3.3.1  รายการระหว่าง BIC กบั CK  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การจ้างบริหารระหว่าง BIC    กับ 
CK 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 

2.04 
0.18 

 

 
 

1.64 
- 

 
 
BIC มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผูบ้ริหารที่มีความรู้และ
ความช านาญเกี่ยวกับธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration และเห็นว่า ผู ้บ ริหารของ  CK มี
ประสบการณ์ในการท างานในงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้ น 
BIC จึงเขา้ท าสัญญาจา้งบริหารกบั CK ส าหรับบุคลากร 
1 ราย ในปี 2555 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย BIC ตกลงที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั CK ในมูลค่า 146,000 บาทต่อเดือน 
ในปี 2556 และ 2557 BIC ไดท้  าสัญญาต่อกบั CK เพื่อ
จ้างบริหาร มีอายุสัญญา 1 ปี นับจากวันลงนาม โดย
ค่าตอบแทนเป็นมูลค่า 170,000 บาท และ 164,000 บาท 
ต่อเดือน ตามล าดบั โดยยกเลิกสัญญาเม่ือ ตุลาคม 2557 
 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก BIC ตอ้งมี
ผูท้ี่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัธุรกิจดงักล่าวจึงได้
จา้ง CK ซ่ึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ราคาค่าจา้งตาม
สัญญาดังกล่ าวย ังค  านวณมาจากจ านวนบุคลากร 
ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว 
ดงันั้น ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การเช่าส านักงาน BIC ในอาคารของ 
CK 

 ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

0.70 
 

 
 

0.62 
 

 
 
BIC ไดเ้ช่าพื้นท่ีส านกังานชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวร
จาก CK โดยมีพื้นท่ี 140.91 ตารางเมตรมีการต่ออายุ
สัญญาเช่าทุก 3 ปี สัญญาปัจจุบนัเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี             
17 ตุลาคม 2557 ถึงวนัที่ 16 ตุลาคม 2560 ค่าเช่าพื้นท่ี 
20,854.60 บาทต่อเดือน และค่าบริการ 31,282.02 บาท
ต่อเดือน 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นท่ี
เพื่ อ ใช้ เ ป็นพื้ น ท่ีส านักงานของ  BIC มีคว า ม
สมเหตุสมผลและราคาค่าเช่าดงักล่าวมีความเหมาะสม
เพราะเป็นอตัราค่าเช่าพื้นท่ีท่ี CK ใหเ้ช่ากบัลูกคา้ทัว่ไป
ในอาคารวิริยะถาวร 
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 3.3.2  รายการระหว่าง BIC กบั BLDC  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

BIC เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอินจาก BLDC เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 ค่าเช่าพื้นท่ี 

 
 
 

1.04 
  

 
 
 

0.91 
  

 
 
 
BIC ไดท้  าเอกสารเช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใชป้ระโยชน์ 
ในดา้นต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1 . ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้าง 
ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบ ารุงระบบท่อ
(แนวท่อก๊าซธรรมชาติ)  ตั้งแต่ระยะเวลา  1 มกราคม 
2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559  ที่อตัราค่าเช่า 211,470 บาท
ต่อปี  
2. ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี (ปักเสาไฟฟ้า 115 kv., 22 kv.  6-
0-62.25 ไร่  และ วางท่อไอน ้ า 0-0-50.25 ไร่) ระยะเวลา 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ที่อตัรา 
ค่าเช่า  703,494 บาทต่อปี 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากการเช่า
ที่ ดิน เ ป็นการเข้าท ารายการเพื่อให้ได้มา ซ่ึงก๊ าซ
ธรรมชาติซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัเพื่อใชใ้นโรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration ของ BIC รวมถึงเพื่อใหไ้ดแ้นวเสาไฟฟ้า
และแนวท่อไอน ้ าเพื่อขายไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีผลิตได้
ให้กบัลูกคา้ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ
ราคาค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสมเน่ืองจากเป็นอตัราปกติ
ที่ BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
ลกัษณะเดียวกนั  



 

เอกสารแนบ หนา้ที่ 30 
 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ 
BLDC 

 ค่าใชจ่้ายบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริการ 
 

 
 

- 
- 
 

 
 

1.68 
0.30 

 
 
BIC ตกลงว่าจ้างให้ BLDC เป็นผูจ้ัดหาบุคลากรเข้า
ด  าเนินการบริหารงานใน BIC  1 ราย  ส าหรับโครงการ 
SPP ระบบ Cogeneration ขนาด120 เมกะวตัต ์โดยตกลง
ก าหนดระยะเวลานับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557  ถึง    
31 ธนัวาคม 2557 ค่าจา้งตามสัญญา  เป็นจ านวน140,000 
บาทต่อเดือน ซ่ึงราคาดังกล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ไดร้วมภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง
กบังานตามสัญญาน้ีแลว้ 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก BLDC มีบุคลากรและมี
ความช านาญในดา้นการบริหารจดัการ และมีคุณสมบติั
ตรงตามวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจของ BIC ได ้
นอกจากน้ี ราคาค่าตอบแทนส าหรับบริการตามสัญญา
ดงักล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร ลกัษณะงาน 
ดงันั้น ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล  ใน
การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีการเจรจาต่อรองเป็นไป
ตามเ ง่ือนไขกา รค้าทั่ว ไป  และ ไ ม่ มีการถ่ า ย เ ท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ 
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 3.3.3  รายการระหวา่ง BIC กบั ปตท. 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

BIC มีสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับ 
ปตท. 

 ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

942.88  
326.95 

 
 

1,979.14 
173.64 

 
 
BIC ได้ท  าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. เม่ือวนัที่   
18 มีนาคม 2554 โดยสัญญาดงักล่าวเป็นรูปแบบสัญญา
ตามปกติส าหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ SPP โดย
ในสัญญาก าหนดวันเ ร่ิมใช้ก๊าซเพื่อการค้าในวันท่ี 1 
มิถุนายน 2556 และมีอายสุัญญา 25 ปีจากวนัท่ีเร่ิมใชก้๊าซ
เพื่อการคา้ มีจ านวนซ้ือต่อวนัเท่ากบั 18.83 ลา้นลูกบาศก์
ฟุตต่อวนัและใชก้๊าซไดสู้งสุดไม่เกินวนัละ 21.55 ลา้น
ลูกบาศกฟ์ุต นอกจากน้ี สัญญาระบุให้ซ้ือก๊าซจาก ปตท. 
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปี ค  านวณจาก
สูตรท่ีระบุในสัญญา  โดยราคาก๊าซจะเป็นราคาเน้ือก๊าซ
และอตัราค่าผ่านท่อตามสูตรที่ระบุในสัญญา 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเพื่อ
การด าเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่เหมาะสม
และสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตามแบบสัญญาซ้ือ
ขายก๊าซธรรมชาติส าหรับโครงการ SPP ที่ ปตท. ใช้
ส าหรับลูกคา้ SPP รายอื่นๆทัว่ไปและมีอตัราค่าก๊าซท่ี
มีสูตรการค านวณค่าก๊าซอยา่งชดัเจน 
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3.3.4  รายการระหว่าง BIC กบั TTW  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาซ้ือขายน ้าประปา ระหว่าง 
BIC กับ TTW 

 ค่าน ้าดิบ 
 ค่าบ าบดัน ้าเสีย 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 
 

6.65 
0.67 

- 

 
 

25.05 
1.56 
4.86 

 

 
 
BIC ไดท้  าสัญญาซ้ือขายน ้าประปากบั TTW สัญญาเลขที่ 
001/2554 เม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2554 โดยมีระยะเวลา
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 ถึงวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 
2555 เม่ือครบวาระ 1 ปีตามสัญญา หากไม่มีการบอก
ยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 90 
วนั ใหถ้ือว่าสัญญาน้ีมีผลต่อไปจนกว่าจะมีการแจง้ยกเลิก 
โดยมีอตัราค่าน ้าประปา 22.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร(ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และในช่วงระยะเวลาระหว่าง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะช าระค่าบ าบัดน ้ าเสียในปริมาณ   
ร้อยละ 80 ของปริมาณการใชน้ ้าประปา ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่เปิดด าเนินการ ช าระค่าบ าบดัน ้ าเสียในปริมาณร้อย
ละ 20 ของปริมาณการใชน้ ้าประปา 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นการซ้ือขายน ้ า ดิบเพื่อการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่เหมาะสมและ
สมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตามแบบสัญญา 
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