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ท่ี 030/2558 
 

วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 
 
เร่ือง ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงกนั ของบริษัท 

ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
เรียน ผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 

2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) อยูใ่นข้อ 2 ข้อ
ยอ่ย 4) ของสารสนเทศของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) เร่ืองการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการ
เก่ียวโยงกนั และรายงานประจําปี 2557 ของบริษัทฯ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 
อ้างถงึ: 1) มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 

มกราคม 2558 
2) สารสนเทศของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) เร่ืองการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั ลงวนัท่ี 21 มกราคม 2558 
3) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 
4) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 
5) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั สําหรับปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 
6) รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั จดัทําโดยบริษัท  

เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซ่ี จํากดั ลงวนัท่ี 21 มกราคม 2558 
7) หนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อมลู และเอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหาร และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 
 
Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) 

ในรายงานฉบบันี ้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูและสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จํากดั (มหาชน) และบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั และข้อมลูท่ีบริษัทฯ เปิดเผยแก่สาธารณะ ใน



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่2/46 
 

เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และ
เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

2) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รับผิดชอบตอ่ผลกําไรหรือขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อนัเกิดจากการ
ทํารายการในครัง้นี ้

3) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการศกึษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มัน่
อยูบ่นพืน้ฐานเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

4) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเหน็ ภายใต้สถานการณ์และข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้
ในปัจจบุนั หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ผล
การศกึษาของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 

 
ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CKP”) ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือ

วนัท่ี 21 มกราคม 2558 ได้มีมติอนมุติัให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเข้าซือ้หุ้นบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ 
จํากดั (“XPCL”) ในสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มีมลูค่ารวมประมาณ 4,344 ล้าน
บาท จากบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (“CK”) รวมทัง้การเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกว่าโครงการ
ไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ (“โครงการ”) ของ XPCL จะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 5,512 ล้านบาท และ
การรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL1 

ทัง้นี ้ การซือ้หุ้น XPCL และการเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 และท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบั
ร้อยละ 37.342 ตามเกณฑ์มลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

                                                           
1 การรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL ประกอบด้วย (1) การชําระเงินเพ่ิมทนุแทนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) 

และบริษัท พีที จํากดัผู้ เดียว ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นของ XPCL รายดงักลา่วไม่สามารถชําระเงินเพ่ิมทนุของ XPCL ได้ ภายใต้สญัญา Equity 
Contribution เป็นจํานวนเงินรวมสงูสดุประมาณ 4,594 ล้านบาท (คํานวณบนสมมติฐานท่ีวา่ผู้ ถือหุ้นทัง้สองรายของ XPCL ไม่สามารถใสเ่งิน
เพ่ิมทนุในสว่น Base Equity ได้ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2558 และไม่สามารถใสเ่งินเพ่ิมทนุในสว่นของ Standby Equity ได้ในกรณีท่ีเข้าเง่ือนไข
ตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู้) และ (2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินในรูปของเงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นภายใต้สญัญา Sponsor Support เป็น
จํานวนเงินรวมสงูสดุประมาณ 11,506 ล้านบาท ในกรณีการจดัหาเงินไม่เพียงพอตอ่การก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ (Cost Overrun) ได้
เกิดขึน้ก่อน Unit Operation Period และผู้ ถือหุ้นได้ดําเนินการเพ่ิมทนุในสว่นของ Base Equity ครบถ้วนตามสญัญา Equity Contribution 
แล้ว หรือ เม่ือ Cost Overrun ได้เกิดขึน้หลงั Unit Operation Period  และผู้ ถือหุ้นได้ดําเนินการเพ่ิมทนุในสว่นของ Standby Equity ครบถ้วน
ตามสญัญา Equity Contribution แล้ว (แล้วแตก่รณี) ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระในการให้เงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม หากคูส่ญัญาภายใต้
สญัญา Sponsor Support รายอ่ืนไม่ให้การสนบัสนนุทางการเงินในรูปของเงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นในสว่นของตน  โดยภาระผกูพนัทัง้สองสว่นคิด
เป็นจํานวนเงินรวมสงูสดุประมาณ 16,100 ล้านบาท 
2  ขนาดรายการจะเท่ากบัร้อยละ 37.94 หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ในการขออนมุติัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ได้รวมคํานวณการรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL  ทัง้นี ้
หากคํานวณรวมการรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL จํานวนเงินรวมสงูสดุประมาณ 16,100 ล้านบาท ขนาด
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2557 เข้าลกัษณะเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป ท่ีมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 15 
หรือสงูกวา่ แต่ต่ํากวา่ร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และจดัสง่สารสนเทศดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนั
นบัจากวนัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ในการนีบ้ริษัทฯ ได้จดัสง่สารสนเทศการทํารายการได้มาซึง่สินทรัพย์
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในคราวเดียวกนั 

อย่างไรก็ตาม การรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL ยงัไม่มีความแน่นอนว่า 
บริษัทฯ ต้องชําระเงินเพิ่มทนุแทน หรือให้การสนบัสนนุทางการเงินหรือไม่ เม่ือไร และเป็นจํานวนเท่าไร ดงันัน้ จึงไม่ได้นํา
รายการดงักล่าวเข้ามาคํานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณานําเร่ืองดงักล่าวเข้าขอ
อนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี ขึน้อยู่กบัขนาดของรายการ) อีกครัง้ เม่ือมี
ความแน่นอนวา่บริษัทฯ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามภาระผกูพนัดงักลา่ว 

นอกจากนี ้การเข้าซือ้หุ้น XPCL ยงัถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี 
ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองจาก CK เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 22 ธันวาคม 2557 CK ถือหุ้นบริษัทฯ
จํานวน 328,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.87 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทฯ รวมทัง้บริษัทฯ และ CK มี
กรรมการบางท่านร่วมกัน โดยมีขนาดรายการเก่ียวโยงกันเท่ากับร้อยละ 68.134 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ซึง่สงูกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย  ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุติัการเข้าทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

อนึ่ง การเข้าซือ้หุ้น XPCL ไม่ถือเป็นรายการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 
107(2) (ข) แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ” หรือ “CapAd”) เพ่ือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผล และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไข
ของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

 
ทัง้นี ้CapAd ได้ศกึษาข้อมลูในสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ของบริษัทฯ รวมถงึข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ และ XPCL รวมทัง้เอกสารท่ีได้รับ
จากบริษัทฯ และ XPCL เช่น งบการเงิน ประมาณการทางการเงิน และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายการ รวมทัง้
ข้อมลูท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป ข้อมลูท่ีเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และข้อมลูทางการเงินจากเวบ็ไซต์ตา่งๆ เป็นต้น เพ่ือพิจารณาให้

                                                                                                                                                                                     
รายการจะเท่ากบัร้อยละ 57.18 หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และเท่ากบัร้อยละ 58.10 หาก
คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
3 CK เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ CKP แต ่CKP มิได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ CK ตามนิยามในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
4 ขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 65.78 หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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ความเหน็ตอ่การทํารายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ CapAd ไม่สามารถรับรองหรือรับประกนัความถกูต้อง หรือความสมบรูณ์ของ
ข้อมลูท่ีบริษัทฯ และ XPCL และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ และ XPCL มอบให้แก่ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระ 

ความเหน็ของ CapAd ในรายงานฉบบันีต้ัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมลูและเอกสารดงักลา่วเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง
ตามความเป็นจริงและสมบรูณ์ และการให้ความเหน็นีเ้ป็นการพิจารณาจากสภาวะและข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั 
ณ วนัท่ีจดัทํารายงานฉบบันี ้ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ หรือเกิดเหตกุารณ์ใด อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่
การดําเนินธุรกิจและประมาณการทางการเงินของ XPCL รวมถงึการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นตอ่การทํารายการได้มาซึง่
สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัข้างต้น 

 
ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้CapAd ได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผล ราคา และเง่ือนไข ประกอบ

กบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย CapAd ได้พิจารณาข้อมลูดงักล่าวด้วยความรอบคอบ และสมเหตสุมผลตามมาตรฐาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพพงึกระทํา 

เอกสารแนบท้ายรายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้ ถือเป็นสว่นหนึง่ของรายงานความเห็น
และเป็นข้อมลูท่ีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาร่วมกบัรายงานความเหน็ฉบบันีด้้วย 

 
CapAd ได้พิจารณาและศกึษาข้อมลูของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยสามารถสรุป

ข้อมลูและผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้
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คาํนิยาม (Abbreviation) 

 

“บริษัทฯ” หรือ “CKP” บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
“CK” บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 
“XPCL” บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 
“SEAN” บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั 
“NN2” บริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 จํากดั  
“BIC” บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั 
“CRS” บริษัท เชียงราย โซลา่ร์ จํากดั 
“NRS” บริษัท นครราชสีมา โซลา่ร์ จํากดั  
“BKC” บริษัท บางเขนชยั จํากดั  
“AGM” การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทฯ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 9 เมษายน 2558 
“โครงการ” โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ 
“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “CKP-W1” ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 
“กฟผ.” หรือ “EGAT” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
“สปป.ลาว” สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
“EdL” รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
“kWh”, “MWh”, “GWh” กิโลวตัต์ชัว่โมง, เมกะวตัต์ชัว่โมง, และกิกะวตัต์ชัว่โมง ตามลําดบั 
Build-Owned-Operate-Transfer โครงการตามสญัญาสมัปทานระหว่างรัฐบาล สปป.ลาว และ XPCL  โดย XPCL ผู้ รับสมัปทาน 
(“BOOT”) จะเป็นผู้ลงทุน ดําเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของทรัพย์สิน และเป็นผู้ ดําเนินการบริหาร และเม่ือ 
 สิน้สดุระยะเวลาสมัปทาน XPCL จะโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้แก่รัฐบาล  
 สปป.ลาว 
“CapAd” หรือ “ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั 
“สํานกังาน ก.ล.ต.” สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป” ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมี

นยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม 

“NTA” สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets) 
“WACC” อตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital) 
“GPSC” บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
“PTT” บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
“PTTGC” บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
“PT” บริษัท พี.ที. จํากดัผู้ เดียว 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CKP”) ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือ

วนัท่ี 21 มกราคม 2558 ได้มีมติอนมุติัให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเข้าซือ้หุ้นบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ 
จํากดั (“XPCL”) ในสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มีมลูค่ารวมประมาณ 4,344 ล้าน
บาท จากบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (“CK”) รวมทัง้การเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกว่าโครงการ
ไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ (“โครงการ”) ของ XPCL จะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 5,512 ล้านบาท และ
การรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 16,100 ล้านบาท 

ทัง้นี ้การซือ้หุ้น XPCL การเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และการ
รับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL ดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยมีขนาด
รายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 37.345 ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 และยงัถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจาก CK เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และทัง้บริษัทฯ และ CK มี
กรรมการบางทา่นร่วมกนั โดยมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเทา่กบัร้อยละ 68.136 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย  ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุติัการเข้าทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั (“CapAd” หรือ “ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาวตัถปุระสงค์และความจําเป็นในการทํารายการ ประกอบกบั ข้อดี 
ข้อด้อย ประโยชน์ และความเส่ียง ดงัตอ่ไปนี ้

การเข้าซือ้หุ้น XPCL และการเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นในอนาคตจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จ เป็นการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้ลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้า
ของกลุม่ ช.การช่าง และเป็นไปตามแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้บริษัทฯ ซึง่จะเข้าลงทนุเม่ือ
โครงการมีความเส่ียงลดลงและมีความแน่นอนในระดบัหนึง่ ทัง้นี ้ การทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัในครัง้นี ้ มีข้อดีและประโยชน์ ได้แก่ (1) สอดคล้องกบันโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างมลูคา่เพิ่ม; (2) 
การเข้าลงทนุใน XPCL ทําให้บริษัทฯ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุได้มากขึน้; (3) เพิ่มรายได้และศกัยภาพใน
การดําเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษัทฯ; (4) บริษัทฯ จะมีสนิทรัพย์และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้; (5) XPCL มีผู้ ถือหุ้น
รายอ่ืนท่ีแข็งแกร่ง ทําให้โครงสร้างการถือหุ้นของ XPCL มีความแข็งแรงและเป็นท่ีเช่ือมัน่; (6) เป็นการขจดัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั CK; และ (7) เป็นการสร้างโอกาสในการพฒันาบคุลากรเพ่ือดําเนินงาน
โครงการขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การเข้าทํารายการในครัง้นีมี้ข้อด้อยและความเส่ียง ได้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสว่นแบง่กําไรในช่วงแรก; (2) ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น เน่ืองจาก
บริษัทฯ จะใช้แหลง่เงินทนุจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น; (3) บริษัทฯ ต้องใช้
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เงินลงทนุเพ่ือพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ อีกจํานวนประมาณ 5,512 ล้านบาท และมีความเส่ียงจากการใช้สทิธิ
ของใบสําคญัแสดงสทิธิ CKP-W1; (4) ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัได้ตามเง่ือนไขของการเข้าทํารายการในการ
ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้เพียงพอตอ่การเข้าซือ้หุ้น XPCL (5) ความ
เส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นใน XPCL ไมถ่งึร้อยละ 75; (6) ความเส่ียงท่ีบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในกรณีการก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ไมแ่ล้วเสร็จและเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ไมไ่ด้ตามกําหนด และความเส่ียงจากต้นทนุ
ของโครงการเกินกวา่ท่ีประมาณการไว้; (7) ความเส่ียงจากการชําระเงินเพิ่มทนุแทนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) และ 
บริษัท พี.ที. จํากดัผู้ เดียว (“PT”) ภายใต้สญัญา Equity Contribution (8) ความเส่ียงท่ี XPCL จะได้รับผลกระทบจาก
ความผนัผวนของปริมาณนํา้ในแมนํ่า้โขง ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การผลติไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายให้แก่ กฟผ. และ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า; (9) ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติท่ีจะมีผลตอ่โครงสร้างและอปุกรณ์ผลิต
ไฟฟ้าของโครงการ; (10) ความเส่ียงจากการควบคมุต้นทนุในการบริหารโครงการไฟฟ้าในอนาคต; (11) ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั; (12) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน; (13) ความเส่ียงจากการตอ่ต้านการ
ก่อสร้างโครงการ; และ (14) การเสียโอกาสการลงทนุในโครงการอ่ืนๆ 

หลงัจากพิจารณาวตัถปุระสงค์และความจําเป็นในการทํารายการ ประกอบกบั ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ และ
ความเส่ียงแล้ว  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็วา่ บริษัทฯ จะได้ประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจมากขึน้ โดยบริษัทฯ 
ได้รับทราบและเตรียมการป้องกนัความเส่ียงในหลายๆ ด้านไว้แล้ว สําหรับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นในจากการลดลงของสว่น
แบง่กําไร และการลดลงของราคาหุ้น เป็นข้อด้อยในช่วงสัน้ แตจ่ะนํามาซึง่โอกาสในการเพิ่มรายได้และเพิ่มศกัยภาพใน
การดําเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษัทฯ  ดงันัน้ การทาํรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันในครัง้
นี ้มีความสมเหตุสมผล 
 

ในการพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไข ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  CapAd มีความเหน็วา่ วิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสดุในการประเมินมลูคา่กิจการของ XPCL ในครัง้นี ้ คือ วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เน่ืองจาก
สามารถสะท้อนผลการดําเนินการในอนาคตของ XPCL  โดยสรุป CapAd เหน็วา่มลูคา่กิจการท่ีเหมาะสมของ XPCL 
เทา่กบั 15,119.03 - 16,938.21 ล้านบาท (ร้อยละ 100) หรือมลูคา่กิจการในสดัสว่นร้อยละ 30 เทา่กบั 4,535.71 – 
5,081.46 ล้านบาท (ร้อยละ 30)  ดังนัน้ ราคาซือ้ขายกจิการ XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ที่ 4,344 ล้านบาท เป็น
ราคาที่เหมาะสม เน่ืองจากตํ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรม 
 

เม่ือพิจารณาประกอบกนัทัง้ด้านความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมของราคาซือ้ขายแล้ว  ท่ีปรึกษาทาง 
การเงินอิสระมีความเหน็วา่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควร อนุมัต ิการทาํรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เก่ียว
โยงกันในครัง้นี ้
 

ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาในการตดัสนิใจสําหรับการลงมติ ซึง่การพิจารณาอนมุติัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ดงักลา่ว ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจและการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 

ทัง้นี ้ CapAd ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้พิจารณาให้ความเหน็กรณีข้างต้นด้วยความ
รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 

โดยรายละเอียดประกอบความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดงัตอ่ไปนี ้  
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ส่วนที่ 1: รายละเอียดโดยทั่วไปของรายการ 

 
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1 วัตถุประสงค์ของรายการและที่มาของรายการ 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 ได้มีมติอนมุติัให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเข้าซือ้หุ้น XPCL ในสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มีมลูคา่
รวมประมาณ 4,344 ล้านบาท จาก CK รวมทัง้การเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ 
ไซยะบรีุ ของ XPCL จะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 5,512 ล้านบาท และการรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK 
มีกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL7 
 

1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 
บริษัทฯ จะเข้าทํารายการภายหลงัจากท่ีได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่จะจดัขึน้

ในวนัท่ี 9 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ คาดวา่การทํารายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 
 

1.3 คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้อง 
1.3.1 คูส่ญัญาและความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ ซือ้หุ้น XPCL : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CKP”) 
ผู้ขายหุ้น XPCL : บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (“CK”) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ผู้ ซือ้และผู้ขาย 

: 1. CK เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 CK ถือหุ้นบริษัทฯ จํานวน 328,600,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 29.87 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ และ CK มีกรรมการร่วมกนั 

 
1.3.2 รายละเอียดของผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

รายละเอียดของผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ช่ือ 
ความสัมพันธ์ 

ตาํแหน่ง / ความเก่ียวโยงกัน
กับบริษัทฯ 1/ 

ตาํแหน่ง / ความเก่ียวโยงกันกับ 
CK 2/ 

การถือหุ้นใน 
บริษัทฯ 3/ 

การถือหุ้นใน  
CK 4/ 

1. บริษัท ช.การช่าง จํากดั 
(มหาชน) 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
และเป็นคูส่ญัญาในครัง้นี ้

 328,600,000 หุ้น  
(ร้อยละ 29.87) 

 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร และเป็นบิดา
ของนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ 
และ ดร. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์  

กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- ไมมี่ - 12,631,497 หุ้น 
(ร้อยละ 0.75) 

                                                           
7 โปรดดเูชิงอรรถ 1 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่9/46 
 

ช่ือ 
ความสัมพันธ์ 

ตาํแหน่ง / ความเก่ียวโยงกัน
กับบริษัทฯ 1/ 

ตาํแหน่ง / ความเก่ียวโยงกันกับ 
CK 2/ 

การถือหุ้นใน 
บริษัทฯ 3/ 

การถือหุ้นใน  
CK 4/ 

3. ดร. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการ และเป็นบตุร
ของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 
ญาติสนิทของนายธนวฒัน์  
ตรีวิศวเวทย์ และคูส่มรสของ
นายอลัวิน จี 

บตุรของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 
(กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการใหญ่) 

- ไมมี่ - 1,500,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.09) 

4. นายอลัวิน จี กรรมการ และเป็นคู่สมรสของ 
ดร. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์  
(บตุรของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์) 

คูส่มรสของบตุรีของนายปลิว  
ตรีวิศวเวทย์ (ดร. สภุามาส ตรีวิศว
เวทย์) 

- ไมมี่ - - ไมมี่ - 

5. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหาร รอง
กรรมการผู้จดัการ และเป็นบตุร
ของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ
ญาติสนิทของ ดร. สภุามาส  
ตรีวิศวเวทย์ 

บตุรของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 
(กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการใหญ่) 

- ไมมี่ - - ไมมี่ - 

6. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ - ไมมี่ - ญาติสนิทของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 750,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.07) 

3,154,285 หุ้น 
(ร้อยละ 0.19) 

7. นายภวูเนศวร์ ตรีวิศวเวทย์ - ไมมี่ - ญาติสนิทของนายสิทธิเดช ตรีวิศว
เวทย์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ) 

245,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.02) 

359,455 หุ้น 
(ร้อยละ 0.02) 

8. น.ส. สวรรยา ตรีวิศวเวทย์ - ไมมี่ - บตุรีของนายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ) 

127,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.01) 

720,525 หุ้น 
(ร้อยละ 0.04) 

9. นางกรกช ตรีวิศวเวทย์ - ไมมี่ - ญาติสนิทของนายสิทธิเดช ตรีวิศว
เวทย์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ) 

100,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.009) 

226,250 หุ้น 
(ร้อยละ 0.01) 

10. น.ส. วรลกัษณ์ เตชะทศัน
สนุทร 

- ไมมี่ - บตุรีของนายวิฑรู เตชะทศันสนุทร 
(กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ) 

50,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.005) 

20,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.001) 

11. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการ กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่อาวโุส 

- ไมมี่ - 512,500 หุ้น 
(ร้อยละ 0.03) 

12. นายประเสริฐ มริตตนะพร  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
บิดาของ น.ส. ปิยนชุ มริตตนะพร 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

กรรมการ กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

- ไมมี่ - - ไมมี่ - 

13. น.ส. ปิยนชุ มริตตนะพร ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน และเป็นบตุรของ 
นายประเสริฐ มริตตนะพร 
(กรรมการ และกรรมการบริหาร) 

บตุรีของนายประเสริฐ มริตตนะพร 
(กรรมการ กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส) 

- ไมมี่ - 8,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.0005) 

14. น.ส. จินตนา มริตตนะพร ญาติสนิทของนายประเสริฐ 
มริตตนะพร (กรรมการ และ
กรรมการบริหาร) 

ญาติสนิทของนายประเสริฐ มริตต
นะพร (กรรมการ กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส) 

1,500 หุ้น 
(ร้อยละ 0.0001) 

- ไมมี่ - 

15. น.ส. จนัทร์ทราย สนัต 
อรรณพ 

- ไมมี่ - บตุรีของนายรัตน์ สนัตอรรณพ 
(กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่) 

945,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.09) 

110,045 หุ้น 
(ร้อยละ 0.006) 
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ช่ือ 
ความสัมพันธ์ 

ตาํแหน่ง / ความเก่ียวโยงกัน
กับบริษัทฯ 1/ 

ตาํแหน่ง / ความเก่ียวโยงกันกับ 
CK 2/ 

การถือหุ้นใน 
บริษัทฯ 3/ 

การถือหุ้นใน  
CK 4/ 

16. นายพีรพนัธ์ ตนัติสวุณิชย์กลุ - ไมมี่ - ญาติสนิทของนายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติ
สวุณิชย์กลุ (ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่) 

1,227,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.11) 

2,552,375 หุ้น 
(ร้อยละ 0.15) 

17. นายสมศกัด์ิ ตนัติสวุณิชย์กลุ - ไมมี่ - บิดาของนายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติ 
สวุณิชย์กลุ (ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่) 

3,700 หุ้น 
(ร้อยละ 0.0003) 

- ไมมี่ - 

18. นายวชัระ แสงหตัถวฒันา - ไมมี่ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 60,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.005) 

- ไมมี่ - 

หมายเหต:ุ 
1/ ตําแหน่ง / ความเก่ียวโยงกบับริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558 
2/ ตําแหน่ง / ความเก่ียวโยงกบั CK ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558 
3/ การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 (ข้อมลูปิดสมดุทะเบียน XO จากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั) 
4/ การถือหุ้นใน CK ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2558 (ข้อมลูปิดสมดุทะเบียน XO จากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั) 

 
1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ 

1) การซือ้หุ้นสามญัของ XPCL จํานวน 805,830,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนของ XPCL มลูคา่รวม
ประมาณ 4,344 ล้านบาทจาก CK และการเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น XPCL  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมบางสว่นมาชําระราคาคา่ซือ้หุ้น XPCL ให้แก่ CK โดยจะ
ชําระเป็นแคชเชียร์เช็ค โอนเงินผ่านระบบธนาคารหรือวิธีการท่ีคู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนในภายหลงั 

2) การเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ของ XPCL จะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 5,512 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชําระคา่หุ้นเพิ่มทนุใน XPCL เป็นแคชเชียร์เช็ค โอนเงิน
ผา่นระบบธนาคารหรือวิธีการท่ีคู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนในภายหลงั 

3) การรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL  อยา่งไรก็ตาม การรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีกบั
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL เป็นจํานวนเงินรวมสงูสดุประมาณ 16,100 ล้านบาท  อยา่งไรก็ตาม ยงัไมมี่ความ
แน่นอนวา่บริษัทฯ ต้องชําระเงินเพิ่มทนุแทน หรือให้การสนบัสนนุทางการเงินหรือไม ่ เม่ือไร และเป็นจํานวนเทา่ไร 
ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะพิจารณานําเร่ืองดงักลา่วเข้าขออนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(แล้วแตก่รณีขึน้อยูก่บัขนาดของรายการ) อีกครัง้ เม่ือมีความแน่นอนวา่บริษัทฯ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามภาระผกูพนั
ดงักลา่ว 

 
ความเป็นมา 

กลุม่ ช.การช่าง ได้จดัตัง้บริษัทฯ (CKP) ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2554 เพ่ือเป็นบริษัทลงทนุ (Holding 
Company) โดยมีวตัถปุระสงค์ให้บริษัทฯ เป็นแกนนําของกลุม่ ช.การช่าง ท่ีมุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทตา่งๆ โดยนบัตัง้แต่จดัตัง้บริษัทฯ  ได้ลงทนุซือ้หุ้นบริษัทตา่งๆ จากกลุม่ ช.การช่าง ได้แก่ (1) หุ้น
ของบริษัทท่ีลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงันํา้ ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั (“SEAN”) ซึง่ลงทนุในบริษัท 
ไฟฟ้านํา้งมึ 2 จํากดั (“NN2”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนใน สปป.ลาว ท่ีได้รับสมัปทานในการพฒันาและดําเนินงาน
โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งมึ 2 จากรัฐบาล สปป.ลาว, (2) ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงั



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่11/46 
 

แสงอาทิตย์ ได้แก่ บริษัท บางเขนชยั จํากดั (“BKC”), บริษัท นครราชสีมา โซลา่ร์ จํากดั (“NRS”), และบริษัท เชียงราย  
โซลา่ร์ จํากดั (“CRS”), และ (3) ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าระบบ Cogeneration ได้แก่ บริษัท บางปะ
อิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั (“BIC”) 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนทาํรายการ 
 

 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ หลังทาํรายการ 
 

 
 

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จํากัด
(8 เมกะวตัต์)

บมจ. ซีเค พาวเวอร์

บริษัท บางเขนชัย จํากัด
(8 เมกะวตัต์)

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย 
เอนเนอร์จี จํากัด

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จํากัด
(6 เมกะวตัต์)

65%

75 %

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
(Solar Power Plant)

โครงการไฟฟ้าพลังนํา้
(Hydroelectric Power Plant)

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด
โครงการ 1 ไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต์,

ไอนํา้ 19.6 ตนั/ชม.
โครงการ 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เร่ิม

ก่อสร้างต้นปี 2558 คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ ในเดือนมิถุนายน 2560 จะมี
กําลังการผลิตไฟฟ้า 120  เมกะ
วตัต์, และไอนํา้ 20 ตนั/ชม.

100 %

30 %

30 %

56 %

บริษัท ไฟฟ้านํา้งึม 2 จํากัด
(615 เมกะวตัต์)

โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration
(Cogeneration Power Plant)

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จํากัด
(8 เมกะวตัต์)

บมจ. ซีเค พาวเวอร์

บริษัท บางเขนชัย จํากัด
(8 เมกะวตัต์)

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย 
เอนเนอร์จี จํากัด

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จํากัด
(6 เมกะวตัต์)

65%

75 %

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
(Solar Power Plant)

โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration
(Cogeneration Power Plant)

โครงการไฟฟ้าพลังนํา้
(Hydroelectric Power Plant)

100 %

30 %

30 %

56 %

บริษัท ไฟฟ้านํา้งึม 2 จํากัด
(615 เมกะวตัต์)

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด
(1,285 เมกะวตัต์)

30%

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด
โครงการ 1 ไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต์,

ไอนํา้ 19.6 ตนั/ชม.
โครงการ 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เร่ิม

ก่อสร้างต้นปี 2558 คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ ในเดือนมิถุนายน 2560 จะมี
กําลังการผลิตไฟฟ้า 120  เมกะ
วตัต์, และไอนํา้ 20 ตนั/ชม.
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อยา่งไรก็ตาม โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ของ XPCL เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทนุสงูมาก ใช้
เทคโนโลยีสงู และมีความซบัซ้อน  CK ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จงึได้เข้าร่วมลงทนุและให้การสนบัสนนุในช่วงแรก 
เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการลงทนุและเพ่ือให้โครงการลงทนุสามารถดําเนินการได้สําเร็จ โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ จะให้สทิธิบริษัทฯ ในการเข้าซือ้เงินลงทนุใน XPCL เม่ือโครงการพฒันาแล้วเสร็จหรือใกล้แล้วเสร็จตามความ
เหมาะสม 
 

1.5 รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่ได้มา 
1.5.1 รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่ได้มา 
บริษัทฯ จะได้มาซึง่หุ้น XPCL จํานวน 805,830,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนของ XPCL คิด

เป็นมลูคา่รวมประมาณ 4,344 ล้านบาท รวมทัง้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะจองซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้น เม่ือ XPCL มีการเพิ่ม
ทนุในอนาคตจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จจํานวนเงินรวมประมาณ 5,512 ล้านบาท 

XPCL จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2553 เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจํากดัท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ของ สปป.ลาว มีวตัถปุระสงค์การจดัตัง้บริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ซึง่ตัง้อยู่บนแม่นํา้โขง หา่ง
จากตวัเมืองหลวงพระบางประมาณ 100 กิโลเมตร 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ เป็นโครงการตามสญัญาสมัปทานระหวา่งรัฐบาล สปป.ลาว และ XPCL ใน
ลกัษณะ Build-Own-Operate and Transfer (“BOOT”) กลา่วคือ XPCL เป็นผู้ รับสมัปทานในการศกึษาออกแบบ  
ก่อสร้าง และดําเนินการโครงการเป็นระยะเวลา 29 ปี นบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: 
COD) มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 1,285 เมกะวตัต์ ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าท่ีได้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทย (“กฟผ.”) ประมาณปีละ 7,070 กิกะวตัต์ชัว่โมง (GWh) หรือท่ีกําลงัการผลติ 1,225 เมกะวตัต์ และจําหน่าย
ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ประมาณปีละ 300 กิกะวตัต์ชัว่โมง (GWh) หรือท่ีกําลงัการผลติ 60 เมกะวตัต์  โดยจะสง่มอบ
โครงการให้แก่ สปป.ลาว เม่ือระยะเวลาสมัปทานสิน้สดุ เว้นแตไ่ด้รับการต่อขยายระยะเวลาสมัปทานออกไป ปัจจบุนั
โครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิม COD ในปี 2562 โดย ณ สิน้เดือนมกราคม 2558 
โครงการมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 41.87 ของมลูคา่งานทัง้หมด 

 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่13/46 
 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ เป็นโครงการไฟฟ้าประเภทฝายนํา้ล้น เป็นการสร้างฝายทดนํา้บนแมนํ่า้โขงเพ่ือ
ยกระดบันํา้ให้สงูขึน้ โดยไมมี่การผนันํา้ออกจากแมนํ่า้โขง และไมมี่การกกัเก็บนํา้เหมือนเข่ือนท่ีมีอา่งเก็บนํา้ทัว่ไป การ
สร้างฝายทดนํา้จะทําให้ระดบันํา้ในแมนํ่า้โขงสงูขึน้เฉพาะช่วงแขวงไซยะบรีุไปจนถงึตอนใต้ของเมืองหลวงพระบาง โดยมี
ระดบันํา้ใกล้เคียงกบัระดบันํา้สงูสดุในฤดนํูา้หลากตามธรรมชาติ สว่นตอนลา่งของแมนํ่า้โขงจะมีระดบันํา้ปกติตาม
ธรรมชาติ 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ มีลกัษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ยาว 810 เมตร ประกอบด้วย อาคาร
โรงไฟฟ้า ประตเูรือสญัจร อาคารระบายนํา้ล้น ระบบทางปลาผา่น โดยโรงไฟฟ้ามีความสงูหวันํา้ใช้งาน (Rated Net 
Head) 28.5 เมตร ติดตัง้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวตัต์ จํานวน 7 เคร่ือง และขนาด 60 เมกะวตัต์ จํานวน 1 
เคร่ือง รวมกําลงัผลติติดตัง้ทัง้สิน้ 1,285 เมกะวตัต์ สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าได้เฉล่ียปีละ 7,370 กิกะวตัต์ชัว่โมง (GWh) 
หรือล้านหน่วย 

 

 
 

 
 

ท่ีมาภาพบนและซ้ายลา่ง: ถ่ายภาพโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2558  
ท่ีมาภาพขวาลา่ง: ภาพจากบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ถกูออกแบบให้มีประตสํูาหรับเรือสญัจรติดกบัอาคารระบายนํา้ล้นด้านตะวนัตก 

กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร เพ่ือรองรับการสญัจรทางนํา้สําหรับเรือขนสง่ขนาดสงูสดุ 500 ตนั และมีระบบทางปลาผา่น
เพ่ือรักษาพนัธุ์ปลาขนาดกว้าง 18 เมตร พร้อมระบบตะแกรงยกปลาติดกบัเข่ือนด้านตะวนัออก มีการออกแบบให้มีประตู
ระบายนํา้ทัง้หมด 11 บาน โดยท่ีประตรูะบายนํา้ 4 บานเพิ่มระบบระบายตะกอน สามารถระบายนํา้ได้สงูสดุ 47,500 
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ลกูบาศก์เมตรต่อวินาที  เพ่ือช่วยระบายนํา้ในฤดนํูา้หลาก  เม่ือโครงการสร้างแล้วเสร็จ จะปลอ่ยนํา้ไหลผา่นในแตล่ะวนั
เทา่กบัปริมาณนํา้ท่ีไหลเข้า โดยไมมี่การกกัเก็บนํา้ไว้  ดงันัน้ ปริมาณนํา้ในลุม่แมนํ่า้โขงจะเป็นตามธรรมชาติตลอดทัง้ปี 

 
ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ 
โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ แบง่ขัน้ตอนการก่อสร้างเป็นดงันี ้
(ก) เฟสเตรียมงาน (Preparation Phase) เป็นขัน้ตอนการก่อสร้างถนนทางเข้า อาคารท่ีพกั อาคารสํานกังาน 

และสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ ของโครงการก่อสร้าง 
 

ภาพส่วนประกอบของเข่ือน 

 
 

(ข) เฟสท่ี 1 เป็นขัน้ตอนการก่อสร้างโครงสร้างด้านตะวนัตกของโครงการ ซึง่ประกอบด้วย ช่องทางเดินเรือ 
(Navigation Lock) ทางระบายนํา้ล้น (Spillway) และ Intermediate Block ระยะแรก ซึง่ Intermediate Block เป็น
โครงสร้างเสมือนแกนกลางเช่ือมระหวา่งทางระบายนํา้ล้น และอาคารผลิตไฟฟ้า (Power House) 

โดยเร่ิมจากการก่อสร้าง Intermediate Block ตรงกลางแมนํ่า้, สร้างคนักัน้นํา้ (Cofferdam) เพ่ือกัน้แมนํ่า้ด้าน
ตะวนัตก เพ่ือผนันํา้ให้ไหลผา่นเฉพาะด้านตะวนัออกของ Intermediate Block, สบูนํา้ภายในบริเวณด้านในของคนักัน้นํา้
ให้แห้ง, และเร่ิมก่อสร้างช่องทางเดินเรือ ทางระบายนํา้ล้น และ Intermediate Block ระยะแรก 

ปัจจบุนั การก่อสร้างเฟสท่ี 1 แล้วเสร็จตามแผนงานและกําหนดเวลา (โปรดดภูาพการก่อสร้างเฟสท่ี 1 ในหน้า
ถดัไป) 
 ก่อนจะเร่ิมการก่อสร้างเฟสท่ี 2 จะดําเนินการรือ้คนักัน้นํา้ด้านตะวนัตกของแมนํ่า้, ปลอ่ยให้นํา้ไหลผา่นทางนํา้
ล้นไปสูแ่มนํ่า้ตอนลา่งได้, และเร่ิมสร้างคนักัน้นํา้ใหมเ่พ่ือกัน้แม่นํา้ด้านตะวนัออกแทน เพ่ือผนันํา้ให้ไหลผา่นเฉพาะด้าน
ตะวนัตกของ Intermediate Block โดยการผนันํา้ในแมนํ่า้ทัง้สองครัง้ถือวา่เป็นจดุสําคญั (Critical Stage) ซึง่ XPCL ได้
ผา่นจดุสําคญัดงักลา่วมาแล้ว 
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การก่อสร้างเฟสที่ 1 (Phase 1) 

 
 

(ค) เฟสท่ี 2 เป็นขัน้ตอนการก่อสร้างโครงสร้างด้านตะวนัออกของโครงการ ซึง่ประกอบด้วย Intermediate 
Block ระยะท่ีสอง อาคารผลติไฟฟ้า และระบบทางปลาผ่าน  รวมถงึงานระบบไฟฟ้าแรงสงู 
(Transmission Line) 

 
การก่อสร้างเฟสที่ 2 (Phase 2) 
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 โดยเร่ิมจากการสบูนํา้ภายในบริเวณด้านในของคนักัน้นํา้ใหมด้่านตะวนัออกให้แห้ง และก่อสร้าง Intermediate 
Block ระยะท่ีสอง อาคารผลติไฟฟ้า และระบบทางปลาผา่น กําหนดเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2562 

โครงการมีแผนงานติดตามงานก่อสร้างในแตล่ะกิจกรรมงาน แบง่ออกเป็น (1) งานโยธา (Civil Work) ซึง่เป็น
งานก่อสร้างโครงสร้างตา่งๆ เช่น งานก่อสร้างคนักัน้นํา้เพ่ือป้องกนันํา้ไหลย้อนกลบัระหวา่งก่อสร้าง (Cofferdam) งานฐาน
รากตวัอาคารผลติไฟฟ้า เป็นต้น (2) งานติดตัง้ประกอบชิน้สว่นอปุกรณ์ต่างๆ ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ (Hydro-
mechanical Equipment) เช่น งานติดตัง้บานประตรูะบายนํา้ (3) งานติดตัง้ประกอบชิน้สว่นอปุกรณ์เคร่ืองจกัรกล 
(Electro-mechanical Equipment) เช่น กงัหนั (Turbine) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และ (4) งานระบบ
ไฟฟ้าแรงสงู (Transmission Line) เป็นงานก่อสร้างฐานรากเสาสง่ การติดตัง้ระบบไฟฟ้าแรงสงู งานผลติเสาสง่
ไฟฟ้าแรงสงูและอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ เป็นต้น 

โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการดําเนินงานของ XPCL ได้ในเอกสาร
แนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้
 

1.6 มูลค่ารวมของสนิทรัพย์ที่ได้มา และเกณฑ์ที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน 
1.6.1 มลูคา่รวมของสินทรัพย์ท่ีได้มา 
บริษัทฯ จะได้มาซึง่สนิทรัพย์จากการเข้าทํารายการในครัง้นีใ้นมลูคา่รวมประมาณ 9,856 ล้านบาท ได้แก่ (1) หุ้น

ของ XPCL จํานวน 805,830,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน คิดเป็นมลูคา่รวมประมาณ 4,344 ล้านบาท 
ซึง่มีเกณฑ์การคํานวณมลูคา่สิง่ตอบแทนจากการเจรจาตอ่รอง ซึง่พิจารณาจากหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ในการประเมินมลูคา่ท่ี
เป็นท่ียอมรับ เช่น วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด และ (2) หุ้นเพิ่มทนุของ XPCL ซึง่จะเรียกชําระเพิ่มเติมตามสดัสว่น
การถือหุ้นในอนาคตจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จํานวนเงินรวมประมาณ 5,512 ล้านบาท ซึง่เป็นมลูค่าท่ีกําหนด
ในสญัญาระหวา่ง XPCL และเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน 

1.6.2 การคํานวณขนาดรายการ 
การได้มาซึง่สนิทรัพย์จากการเข้าซือ้หุ้น XPCL รวมทัง้สนิทรัพย์ท่ีจะได้มาจากการชําระคา่หุ้นเพิ่มทนุของ XPCL 

ในอนาคตจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 37.34 ตามเกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิ ถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 ท่ีมีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 15 แตน้่อยกวา่ร้อยละ 50 
รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 
เกณฑ์การคาํนวณขนาดรายการ สูตรการคาํนวณ ขนาดรายการ 

 
การเข้าซือ้หุ้น XPCL การชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ XPCL 

ในอนาคตจนกว่าโครงการ 
จะก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิ (NTA) 

(ร้อยละ 30 * 7,9361/) / 6,3772/ =  
ร้อยละ 37.34 

- ร้อยละ 37.34 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ ไม่สามารถคํานวณได้ เน่ืองจาก XPCL 
ยงัมีผลขาดทนุสทุธิ 

- - 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของส่ิงตอบแทน 4,344 / 49,0743/ = ร้อยละ 8.85 5,512 / 49,0743/ = ร้อยละ 11.23 ร้อยละ 20.08 
4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ ไม่มีการออกหุ้นเพ่ือซือ้สินทรัพย์ - - 
เกณฑ์สูงสุด   ร้อยละ 37.348 
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ท่ีมา: 1/ สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ XPCL = 7,936 ล้านบาท ตามงบการเงินของ XPCL สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ท่ีผ่านการสอบทาน
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

 2/ สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ = สินทรัพย์รวมจํานวน 49,074 ล้านบาท - หนีส้ินรวมจํานวน 23,212 ล้านบาท – สินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนจํานวน 5,507 ล้านบาท – สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อยจํานวน 13,979 ล้านบาท อ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

 3/ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 
รายการที่เก่ียวโยงกัน 

เกณฑ์การคาํนวณขนาดรายการ สูตรการคาํนวณ ขนาดรายการ 
มลูคา่รวมของส่ิงตอบแทนท่ีชําระให้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 4,344  / 6,3771/ = ร้อยละ 68.13 ร้อยละ 68.139 

ท่ีมา: 1/ คํานวณตามหมายเหตท่ีุ 2/ จากตารางข้างต้น 

 
1.7 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าทาํรายการ 

การเข้าซือ้หุ้นของ XPCL ร้อยละ 30 จาก CK ในมลูคา่รวมประมาณ 4,344 ล้านบาท รวมทัง้การเพิ่มทนุใน 
XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้น จนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 5,512 ล้านบาท รวมเป็น
เงินลงทนุท่ีจะขออนมุติัการเข้าทํารายการรวมประมาณ 9,856 ล้านบาท บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการเข้าทํารายการ
มาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไมเ่กิน 
1,870 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอตัรา 1 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 0.34 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 
บาท โดยหากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จํานวน บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขาย
รวม 5,610 ล้านบาท 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (CKP-W1) ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นท่ีได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไมเ่กิน 1,870 ล้านหน่วย ในอตัรา 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตอ่ ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 
หน่วย อายไุมเ่กิน 5 ปี ราคาใช้สทิธิ 6 บาท สามารถใช้สทิธิครัง้แรกได้ ณ วนัทําการสดุท้ายของเดือนกนัยายน 2558 ซึง่
หากมีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการใช้สทิธิรวม 11,220 ล้านบาท  ทัง้นี ้การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว บริษัทฯ จะนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2558 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2558 พิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

 
1.8 เงื่อนไขในการทาํรายการ 

เง่ือนไขในการเข้าซือ้หุ้น XPCL ร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนของ XPCL จาก CK และการเพิ่มทนุใน XPCL 
ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน โดย
มีเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสําคญัซึง่บริษัทฯ ต้องได้รับมติอนมุติัก่อนเข้าทํารายการดงันี ้

1) CK ได้รับอนมุติัการขายหุ้น XPCL ให้แก่บริษัทฯ จากท่ีประชมุคณะกรรมการ และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (หากมี) 
ทัง้นี ้ เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558  CK ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยไมต้่องขออนมุติัจาก 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ CK เน่ืองจากขนาดรายการจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ไมเ่ข้าเกณฑ์ท่ีต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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2) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจําปี 2558 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 9 เมษายน 2558 อนมุติัรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัจากการเข้าซือ้หุ้น XPCL จาก CK  ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

3) การได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ, 
การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ท่ีมีการจองซือ้และชําระ
ราคาคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

4) การได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ 5,610 ล้านบาท 
(1,870,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท) ครบตามจํานวนท่ีเสนอขาย ซึง่เพียงพอตอ่การเข้าซือ้หุ้น XPCL จํานวน 
805,830,000 หุ้น หรือร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนของ XPCL จาก CK 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมไ่ด้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Right Offering) เตม็ทัง้จํานวน 1,870,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงิน 5,610 ล้าน
บาท บริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบอํานาจจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อาจพิจารณาท่ีจะเล่ือนการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และการเข้าซือ้หุ้น XPCL จาก CK ออกไปตามความจําเป็นและเหมาะสม  ใน
การนี ้ หากจําเป็นต้องมีการเล่ือนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และการเข้าซือ้หุ้น 
XPCL จาก CK ออกไป บริษัทฯ จะเล่ือนการออกและเสนอขาย CKP-W1 ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้และชําระ
ราคาคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั 

5) การได้รับความยินยอมจากกลุม่ผู้ให้สนิเช่ือของ XPCL ภายใต้สญัญาให้สนิเช่ือ และคู่สญัญาตา่งๆ ของ 
XPCL ภายใต้สญัญาท่ีมีข้อกําหนดเร่ืองการห้ามโอนหุ้น XPCL 
 

1.9 ขัน้ตอน/ตารางเวลาการดาํเนินการเพิ่มทุน และการเข้าซือ้หุ้น XPCL 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ การเพิ่มทุน และการเข้าซือ้หุ้น XPCL 
วนัท่ี 21 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพ่ิมทนุ จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ออก CKP-W1 และการเข้าซือ้หุ้น XPCL  
วนัท่ี 13 มีนาคม 2558 วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 (Record Date) 
วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ตามมาตรา 225 

ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียน  

วนัท่ี 9 เมษายน 2558 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  
ภายใน 14 วนั  
หรือไม่เกินวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

บริษัทฯ จดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

วนัท่ี 27 เมษายน 2558 วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 

วนัท่ี 28 เมษายน 2558 วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน 

สง่ลว่งหน้า 5 วนัทําการก่อนการจองซือ้ 
(ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2558) 

สง่เอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

5 วนัทําการ (เดือนพฤษภาคม 2558) วนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
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ระยะเวลาดาํเนินการ การเพิ่มทุน และการเข้าซือ้หุ้น XPCL 
ภายใน 7 วนั หลงัสิน้สดุระยะเวลาจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ประมาณปลาย
เดือนพฤษภาคม 2558) 

 บริษัทฯ ประกาศผลการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ประกาศผลการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (CKP-W1) 

ภายใน 14 วนั หลงัสิน้สดุระยะเวลาจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

บริษัทฯ จดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายในเดือนมิถนุายน 2558  บริษัทฯ ย่ืนคําขอให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 บริษัทฯ ย่ืนคําขอให้รับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ (CKP-W1) เป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (CKP-W1) เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 วนัชําระราคาคา่ซือ้ขายหุ้น XPCL (Closing date) 

 
2. ข้อมูลของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) ปรากฏตามรายละเอียดในข้อ 2 ข้อยอ่ย 4) ของสารสนเทศของ

บริษัทฯ เร่ืองการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายงานประจําปี 2557 ของบริษัทฯ ท่ีแนบมากบั
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 
3. ข้อมูลของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกัด ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระฉบบันี ้

 
4. ข้อมูลของบริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 ของรายงานท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระฉบบันี ้
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ส่วนที่ 2: ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์
และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 
1. วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นบริษัทลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทตา่งๆ ในปี 2554 
เร่ิมลงทนุในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าหลายๆ แหง่ท่ีพฒันาโดยกลุม่ ช.การช่าง โดยช่วงแรกบริษัทฯ 
ลงทนุใน SEAN ซึง่ถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 จํากดั ท่ีดําเนินธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งมึ 2 ใน สปป.ลาว เร่ิม
ลงทนุเม่ือเร่ิมดําเนินการจ่ายไฟฟ้า ทําให้มีความเส่ียงต่ํา; การลงทนุในโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ของ BKC, NSR, 
และ CRS เป็นโครงการท่ีบริษัทฯ ลงทนุเม่ือเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว; และสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration ของ BIC บริษัทฯ ลงทนุเม่ือใกล้จะทดสอบระบบเพ่ือเร่ิมจ่ายไฟฟ้า มีการทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว
กบั กฟผ. และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอนํา้กบัผู้ประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินแล้ว 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทตา่งๆ เพ่ือ
เสริมสร้างศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย โดยจะลงทนุในโครงการท่ีคาดวา่จะได้รับอตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 10 - 15 รวมทัง้
โครงการท่ีให้ผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนซึง่สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  นอกจากนี ้บริษัทฯ จะลงทนุ
ในโครงการท่ีมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและมีคูส่ญัญาท่ีมีความน่าเช่ือถือ และจะลงทนุในโครงการท่ีมีสญัญา
การจดัหาเชือ้เพลงิซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว อีกทัง้การจดัหาเชือ้เพลงิดงักลา่วจะต้อง
จดัหาได้อยา่งเพียงพอสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดอายสุญัญาของโครงการ เป็นต้น ตลอดจนการลงทนุในโครงการ
ใหม่ๆ  บริษัทฯ มีนโยบายจะเข้าลงทนุในโครงการท่ีบริษัทฯ มีความสามารถในการพฒันาและมีความเส่ียงในระดบัท่ีบริหาร
จดัการได้ สําหรับโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ในช่วงแรกท่ีบริษัทฯ ยงัไมเ่ข้าลงทนุเน่ืองจากโครงการใช้เทคโนโลยีสงู มี
ความเส่ียง และยงัไมส่อดคล้องกบันโยบายลงทนุของบริษัทฯ  ดงันัน้ CK จงึได้เข้าลงทนุในช่วงแรกก่อน โดยเป็นผู้วางแผน
โครงการและลงทนุพฒันาโครงการไปแล้วในระดบัหนึง่ เพ่ือลดความเส่ียงการดําเนินโครงการลง  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้วางแผน
โครงการในอนาคตไว้อยา่งชดัเจนวา่จะเข้าลงทนุในโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ เม่ือบริษัทฯ มีความพร้อม10 อยา่งไรก็
ตาม แม้วา่โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ อยูใ่นช่วงระหวา่งก่อสร้างอีกประมาณ 4 ปี โดยคาดวา่โครงการจะเร่ิมมีรายได้
เชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2562 บริษัทฯ ยงัจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในโครงการอ่ืนๆ ของบริษัทยอ่ยซึง่ประกอบด้วย
ไฟฟ้าจากพลงันํา้ของ NN2, ไฟฟ้าจากระบบ Cogeneration ของ BIC, และไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ของ BKC, NRS, 
CRS และรายได้จากการขายไอนํา้ของ BIC  นอกจากนี ้ ในปัจจบุนั BIC อยู่ระหวา่งการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration โครงการท่ี 2 ซึง่เร่ิมการก่อสร้างต้นปี 2558 และคาดวา่จะแล้วเสร็จในเดือนมิถนุายน 2560 

ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งขึน้และมีความสามารถในการระดมทนุมากขึน้ และโครงการมี
ความแน่นอนในระดบัหนึง่แล้ว โดย XPCL ได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบั กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
เรียบร้อยแล้ว รวมถงึการเข้าลงทนุในช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการก่อสร้างในเฟสท่ี 1 ได้แล้วเสร็จ 
และความเส่ียงของการก่อสร้างในจดุสําคญั ได้แก่ การผนันํา้ ได้ผา่นไปแล้ว บริษัทฯ จงึพิจารณาจะเข้าลงทนุใน XPCL 

                                                           
10 บริษัทฯ ได้ระบนุโยบายเก่ียวกบัโครงการนีไ้ว้แล้วอย่างชดัเจน ในหนงัสือชีช้วนและแบบแสดงรายการข้อมลูสําหรับการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

(แบบ 69-1) ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแก่ประชาชน (IPO) ของบริษัทฯ เม่ือปี 2556 ในสว่นท่ี 2 ข้อ 6 เร่ืองโครงการในอนาคต ข้อย่อย 
2.2 
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เพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการดําเนินธุรกิจท่ีจะเป็นผู้ลงทนุในธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าของกลุม่ ช.การช่าง สร้างการเติบโตทางธุรกิจ สร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในอนาคต 
 
2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 
2.1 ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าทาํรายการ 
2.1.1 สอดคล้องกบันโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นบริษัทลงทนุในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า และ

สร้างมลูคา่เพิ่ม 
บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์การจดัตัง้เป็นบริษัทลงทนุ (Holding Company) เพ่ือลงทนุและถือหุ้นในธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายไฟฟ้า ซึง่เร่ิมจากธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าท่ีได้รับการพฒันาโดยกลุม่ ช.การช่าง และมีวิสยัทศัน์ท่ีจะลงทนุใน
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าท่ีดี ทัง้ในโครงการท่ีริเร่ิมพฒันาโดยกลุม่ ช.การช่าง หรือกลุม่พนัธมิตรทางธุรกิจอ่ืน เพ่ือตอ่
ยอดการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 

การเข้าลงทนุใน XPCL สอดคล้องกบันโยบายการดําเนินธุรกิจท่ีจะเป็นบริษัทลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่าย
ไฟฟ้า, สามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความเหมาะสม, เป็นไปตามนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีจะเป็น
ผู้ลงทนุหลกัในธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าของกลุม่ ช.การช่าง, เพิ่มมลูคา่ของบริษัทฯ โดยการเข้าลงทนุใน XPCL จะ
เพิ่มจํานวนเมกะวตัต์ในโครงการไฟฟ้าของบริษัทฯ เกือบ 3 เทา่ตวั จากปัจจบุนัท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําลงัการผลิต
ไฟฟ้ารวม 754.5 เมกะวตัต์ และเพิ่มความน่าสนใจท่ีนกัลงทนุมีตอ่บริษัทฯ อนัจะเป็นผลดีตอ่การระดมทนุตอ่ไปในอนาคต, 
รวมถงึช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ่เน่ือง และเพิ่มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ
ในระยะยาวให้กบับริษัทฯ 

 
2.1.2 การเข้าลงทนุใน XPCL ในช่วงเวลานี ้ทําให้บริษัทฯ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุได้มากขึน้ 

ปัจจบุนัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ มีความเส่ียงในการก่อสร้างลดลงในระดบัท่ีบริษัทฯ สามารถบริหาร
จดัการได้  นอกจากนี ้การลงทนุใน XPCL ในช่วงเวลานี ้บริษัทฯ จะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) ร้อยละ 11.4 
ตอ่ปี11 ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนการลงทนุท่ีดี จะเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ได้มากขึน้ในอนาคต 

 
2.1.3 เพิ่มรายได้และศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษัทฯ 

ภายหลงัการเข้าทํารายการ  XPCL จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับรู้สว่นแบง่กําไรตาม
วิธีสว่นได้เสียในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เม่ือโครงการเร่ิมมีรายได้เชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2562  จากประมาณการของ 
CapAd ในปี 2562 – 2590 XPCL จะมีรายได้รวมอยูใ่นช่วง 11,972.26 - 15,975.77 ล้านบาทตอ่ปี และมีกําไรสทุธิอยู่
ในช่วง 2,058.06 – 9,524.05 ล้านบาทตอ่ปี ซึง่มีกําไรสทุธิอยา่งตอ่เน่ืองตลอดช่วงระยะเวลาสมัปทาน12 ทําให้บริษัทฯ จะ
มีรายได้เพิ่มขึน้ มีโอกาสในการได้รับเงินปันผลจาก XPCL และเพิ่มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษัทฯ  

                                                           
11 เป็นการคํานวณ IRR ในมมุของ CKP โดยคํานงึถึงเงินลงทนุในการซือ้หุ้น XPCL ในครัง้นีป้ระมาณ 4,344 ล้านบาทในปี 2558 และการเพ่ิม

ทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ของ XPCL จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 5,512 ล้านบาท และ
กระแสเงินสดจนสิน้สดุโครงการในปี 2591 (IRR ในมมุของ CKP จะไม่เท่ากบั IRR ของโครงการซึง่เร่ิมดําเนินการก่อสร้างมาตัง้แต่ปี 2555) 
12 สมัปทานจะหมดอายใุนปี 2591 ซึง่จะเป็นการดําเนินงานไม่เตม็ปี จงึไม่ได้แสดงรายได้และกําไร (ขาดทนุ) สทุธิในปี 2591 ณ ท่ีนี ้ ทัง้นี ้ผู้ ถือ

หุ้นสามารถดรูายได้และกําไร (ขาดทนุ) สทุธิ ในปี 2591 ได้ในสว่นท่ี 3 ข้อ 6 ของรายงานฉบบันี ้
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อยา่งไรก็ตาม ในช่วงแรกก่อน COD โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ จะมีผลขาดทนุ เน่ืองจาก XPCL ยงัไมมี่รายได้จาก
การจําหน่ายไฟฟ้า จงึทําให้บริษัทฯ ต้องรับรู้สว่นแบง่ผลขาดทนุในช่วงระยะเวลาก่อน COD ด้วยเช่นกนั  ทัง้นี ้ในปี 2554 - 
2557 XPCL มีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 54.78 ล้านบาท 128.60 ล้านบาท 166.01 ล้านบาท และ 124.30 ล้านบาท 
ตามลําดบั 

 
2.1.4 บริษัทฯ จะมีสนิทรัพย์และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 

ภายหลงัการทํารายการในครัง้นี ้ บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์ท่ีใหญ่ขึน้จากเงินลงทนุใน XPCL ท่ีจะทยอยเพิ่มขึน้จน
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะเพิ่มขึน้ตอ่ไปเม่ือบริษัทฯ รับรู้กําไรจาก XPCL ตามวิธีสว่นได้สว่นเสีย (Equity Method) 
และจะมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้ และเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองในอีก 5 ปีข้างหน้า
จากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ (CKP-W1) ท่ีจะเสนอขายพร้อมกบัหุ้นสามญัในครัง้นีโ้ดยไมคิ่ดมลูค่า (ในกรณีท่ีมี
ผู้ ถือ CKP-W1 มาใช้สทิธิ) ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความแข็งแกร่งของฐานเงินทนุเพ่ือขยายธุรกิจได้มากขึน้ในอนาคต 

 
2.1.5 XPCL มีผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีแข็งแกร่ง 

นอกเหนือจากบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้ ถือหุ้นของ XPCL ร้อยละ 30 ภายหลงัการทํารายการในครัง้นี ้ XPCL มีผู้ ถือหุ้น
รายอ่ืนท่ีแข็งแกร่งและมีฐานะทางการเงินดี เช่น บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) และบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) เป็นต้น แสดงถงึความสามารถในการลงทนุเพิ่มเติมใน XPCL จนกระทัง่โครงการก่อสร้างเสร็จ และมีสว่นทําให้
โครงสร้างการถือหุ้นของ XPCL มีความแข็งแรงและเป็นท่ีเช่ือมัน่ 

บริษัท นที ซินเนอร์ยี จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) (“GPSC”) ท่ี 
GPSC ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนและทนุท่ีชําระแล้ว โดย GSPC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) (“PTT”) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) (“PTTGC”) ในสดัสว่นร้อยละ 30.10 และ 30.31 
ตามลําดบั 
 
2.1.6 ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั CK 

ตามนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้ลงทนุในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของกลุม่ ช.การช่าง 
แตบ่ริษัทฯ ได้ให้ CK ลงทนุใน XPCL ไปก่อน ตามท่ีกลา่วถงึมาแล้วก่อนหน้านี ้ แตก่ารลงทนุใน XPCL ของ CK อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้เน่ืองจาก XPCL อยูใ่นธุรกิจเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ดงันัน้ การทํา
รายการในครัง้นี ้จงึเป็นการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 
 
2.1.7 สร้างโอกาสในการพฒันาบคุลากรเพ่ือดําเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 

การเข้าลงทนุใน XPCL ทําให้บริษัทฯ สามารถพฒันาและสร้างโอกาสให้บคุลากรของบริษัทฯ ศกึษาขัน้ตอน
ควบคมุและดําเนินงานโครงการขนาดใหญ่ท่ีใช้เทคโนโลยีสงู ซึง่เป็นเทคโนโลยีระดบัโลก อนัจะเป็นการสร้างทรัพยากร
บคุคลและองค์ความรู้ท่ีมีคณุคา่ในการดําเนินโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ตอ่ไป 
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2.2 ข้อด้อยและความเส่ียงของการเข้าทาํรายการ 
2.2.1 ผลกระทบจากการลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) ในช่วงแรก 

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้น XPCL และการเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้น เม่ือมีการเพิ่มทนุในอนาคตจนกวา่
โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ คิดเป็นมลูคา่รวมประมาณ 9,856 ล้านบาท โดยใช้แหลง่เงินทนุบางสว่นจากการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไมเ่กิน 1,870 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัรา 1 หุ้นสามญั
เดิม ตอ่ 0.34 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท รวมทัง้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญั (CKP-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยไมคิ่ดมลูค่า จํานวนไมเ่กิน 1,870 ล้านหน่วย อายไุม่
เกิน 5 ปี ราคาใช้สทิธิ 6 บาท  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS 
Dilution) จากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจากจํานวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ โดยหากพิจารณาเฉพาะการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึง่จะเหน็ผลกระทบในปี 2558 จะเกิดผลกระทบตอ่
สว่นแบง่กําไรร้อยละ 25.37 และหากพิจารณาร่วมกบัการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวนจะเกิดผลกระทบตอ่
สว่นแบง่กําไรสงูสดุร้อยละ 40.48  อยา่งไรก็ตาม เม่ือบริษัทฯ เร่ิมรับรู้รายได้จาก XPCL ในอนาคต กําไรตอ่หุ้น (EPS) ของ
บริษัทฯ จะปรับตวัสงูขึน้ 

สตูรการคํานวณการลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 
EPS Dilution = Q1 / (Q0 + Q1) 
Q0 = จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วก่อนเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเทา่กบั 5,500,000,000 หุ้น1/ 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
Q1 = จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น

จํานวนไม่เกิน 1,870 ล้านหุ้น เพ่ือใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าซือ้หุ้น XPCL  
EPS Dilution จากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุ 

=  1,870,000,000 หุ้น 
 (5,500,000,000 + 1,870,000,000) หุ้น 

 = ร้อยละ 25.37 
EPS Dilution จากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุ และการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 

= 
 
= 

 (1,870,000,000 + 1,870,000,000) หุ้น 
 (5,500,000,000 + 1,870,000,000 + 1,870,000,000) หุ้น 
ร้อยละ 40.48 

 
หมายเหต:ุ 1/ จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วภายหลงัการลดมลูค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558  

 
2.2.2 ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้นร้อยละ 5.12 จากการเข้าซือ้หุ้น XPCL โดยใช้
เงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยหากพิจารณาจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นบริษัทฯ 
ย้อนหลงั 7 วนัทําการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เข้าซือ้หุ้น XPCL (วนัท่ี 12 - 20 มกราคม 2557) ท่ีเทา่กบั 
18.79 บาทตอ่หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) หรือเทา่กบั 3.758 บาทตอ่หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทภายหลงัการ
ลดมลูคา่ท่ีตราไว้) มีราคาสงูกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีหุ้นละ 3 บาท (มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้นอาจน้อยกวา่อตัราท่ีกลา่วข้างต้น หากมีการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ CKP-W1 ท่ีราคาใช้สทิธิหุ้นละ 6 บาท ซึง่เป็นราคาท่ีสงูกวา่ราคาตลาดในปัจจบุนั และสงูกวา่
ราคาตลาดหลงัออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
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สตูรการคํานวณการลดลงของราคาหุ้น  =  (Po - Pn)/Po 
โดยท่ี 
Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ = ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นบริษัทฯ ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการเข้าซือ้หุ้น XPCL เท่ากบั 18.79 บาทตอ่หุ้น (มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) หรือเท่ากบั 3.758 บาทตอ่หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทภายหลงัการลดมลูค่าท่ีตราไว้) 

Pp = ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เท่ากบัหุ้นละ 3 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท) 

Pn = ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ = (PoQo + PpQp) / (Qo + Qp) 
Qo = จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วก่อนเสนอขายหุ้นใหม ่เท่ากบั 5,500,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
Qp = จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น 
Pn = [(3.758 * 5,500,000,000) + (3 * 1,870,000,000)] / (5,500,000,000 + 1,870,000,000) 
Pn = 3.5657 

 
 ดงันัน้ Price Dilution (เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) = 
(3.758 – 3.5657) / 3.758 = ร้อยละ 5.12 
 และ Price Dilution (เน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CKP-W1) = - ไมมี่ - 
 
2.2.3 บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทนุเพ่ือพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ อีกจํานวนมาก และมีความเส่ียงจากการใช้

สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (CKP-W1) 
ปัจจบุนัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง โดย ณ สิน้เดือนมกราคม 2558 มีความคืบหน้า

ในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 41.87 ของมลูค่างานทัง้หมด บริษัทฯ จะต้องใช้เงินทนุเพ่ือพฒันาโครงการให้แล้วเสร็จเพ่ือ
เปิดดําเนินการในปี 2562 โดยตามสญัญาเงินกู้ ยืมระหวา่ง XPCL กบัสถาบนัการเงิน บริษัทฯ จะมีภาระต้องเพิ่มทนุใน 
XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จอีกจํานวนประมาณ 5,512 ล้านบาท รวมถึงความเป็นไป
ได้ในอนาคต ในการรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีตอ่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ XPCL บริษัทฯ จะต้องใช้เงินอีกจํานวนหนึง่
เพ่ือชําระภาระผกูพนัดงักลา่ว ในกรณีท่ีมีภาระดงักลา่วเกิดขึน้ 

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะใช้เงินจากการใช้สทิธิของ CKP-W1 บางสว่นให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุใน XPCL ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จอีกจํานวนประมาณ 5,512 ล้านบาท ซึง่ XPCL จะเรียกชําระคา่หุ้น
จากบริษัทฯ ภายหลงัการเข้าทํารายการตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2558 - ตลุาคม 2562 ประมาณไตรมาสละ 3.18 - 356.53 
ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม ราคาใช้สทิธิของ CKP-W1 อยูท่ี่ 6 บาทตอ่หุ้น ซ่ีงสงูกวา่ราคาตลาด ณ ปัจจบุนั  ดงันัน้ บริษัทฯ จงึ
อาจมีความเส่ียงจากการใช้สิทธิของ CKP-W1 หากราคาตลาดในอนาคตต่ํากว่าราคาใช้สทิธิ  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความมัน่ใจ
วา่ผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีการเติบโตท่ีดีอยา่งสม่ําเสมอ การเข้าลงทนุในโครงการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าท่ีดีของ
บริษัทฯ จะสง่ผลดีตอ่ราคาหุ้นของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความผนัผวนของตลาดทนุ หรือภาวะเศรษฐกิจผนั
ผวน บริษัทฯ มีแผนสํารองหากผู้ ถือ CKP-W1 ไมม่าใช้สทิธิตามท่ีคาดการณ์ บริษัทฯ อาจจะเสนอขายหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุแก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง ออกหุ้นกู้  และ/หรือ กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ซึง่บริษัทฯ มีความ
มัน่ใจวา่จะระดมทนุได้สําเร็จ 
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2.2.4 ความเส่ียงจากการไมส่ามารถปฏิบติัได้ตามเง่ือนไขของการเข้าทํารายการ ในการได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้เพียงพอตอ่การเข้าซือ้หุ้น XPCL 

 บริษัทฯ มีเง่ือนไขการเข้าทํารายการเข้าซือ้หุ้น XPCL โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับเงินจากการขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 5,610 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 1,870 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท (หรือเทา่กบั 15 บาท ในมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ดงันัน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ไม่ครบทัง้จํานวนดงักลา่ว บริษัทฯ อาจพิจารณาท่ีจะเล่ือนการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และการเข้าซือ้หุ้น XPCL จาก CK ออกไปตามความจําเป็นและเหมาะสม รวมถงึการ
เล่ือนการเสนอขาย CKP-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุออกไปด้วยเช่นกนั โดยหากเกิดกรณีดงักลา่ว
อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ 
 
2.2.5 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นใน XPCL ไมถ่งึร้อยละ 75 

ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะถือหุ้น XPCL ร้อยละ 30 ซึง่เป็นสดัสว่นท่ียงัไมมี่อํานาจควบคมุได้อยา่ง
เบด็เสร็จ หรือไมไ่ด้มีการถือหุ้นเกินร้อยละ 50 กลา่วคือ บริษัทฯ ยงัไมส่ามารถควบคมุเสียงข้างมากในท่ีประชมุ
คณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ XPCL ได้ รวมทัง้ไมส่ามารถควบคมุสทิธิออกเสียงในการทํารายการท่ีสําคญัๆ ท่ี
จะต้องได้รับคะแนนเสียงของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง เช่น การ
เพิ่มทนุ ลดทนุ การซือ้หรือรับโอนกิจการอ่ืน การขายหรือโอนกิจการทัง้หมด เป็นต้น  อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือวา่ หาก
เป็นการอนมุติัรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจแล้ว ก็จะได้รับเสียงสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นกลุม่อ่ืนได้ 
 
2.2.6 ความเส่ียงท่ีบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในกรณีการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ไมแ่ล้วเสร็จและเปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ไมไ่ด้ตามกําหนด และความเส่ียงจากต้นทนุของโครงการเกินกวา่ท่ีประมาณการไว้ (Cost 
Overrun) 
ปัจจบุนัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ของ XPCL อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้าง

คงเหลือประมาณ 4 ปี โครงการจงึยงัคงมีความเส่ียงจากปัจจยัตา่งๆ ทัง้ในเร่ืองปัญหาระดบันํา้สงูในช่วงเวลาก่อสร้าง ทํา
ให้ต้องหยดุการก่อสร้างในบางช่วงเวลาและอาจทําให้โครงการลา่ช้าออกไป การเปล่ียนแปลงขอบเขตการก่อสร้าง ปัญหา
ด้านเทคนิควิศวกรรม ปัญหาท่ีอาจเกิดจากภยัธรรมชาติ การลา่ช้าของการก่อสร้าง และความสําเร็จของการก่อสร้าง เป็น
ต้น 

ในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ นี ้มีต้นทนุท่ีเก่ียวข้องหลายสว่น เช่น คา่ก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร และต้นทนุทางการเงิน เป็นต้น เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก Cost Overrun ในสว่นคา่ก่อสร้างซึง่มีสดัสว่น
สงูท่ีสดุของต้นทนุโครงการทัง้หมด XPCL จงึได้ทําสญัญาวา่จ้าง CK ให้เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการแบบเหมารวม
เบด็เสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) เพ่ือให้งานก่อสร้างเสร็จตามกําหนดและอยูใ่นงบประมาณค่าก่อสร้างท่ี
กําหนดไว้  ในสว่นความเส่ียงด้านต้นทนุทางการเงิน XPCL ได้ดําเนินการตามท่ีกลา่วถงึในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.2.11 และ 
2.1.12 แล้วเพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่ว แตท่ัง้นี ้XPCL ยงัคงมีความเส่ียงด้าน Cost Overrun จากคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึง่คาดวา่
จะมีจํานวนไมม่ากนกัเม่ือเทียบกบัต้นทนุโครงการทัง้หมด 

สําหรับความเส่ียงจากการให้การสนบัสนนุทางการเงินในรูปของเงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นของ XPCL ในกรณีท่ีมี 
Cost Overrun เกิดขึน้ ภายใต้สญัญา Sponsor Support เป็นจํานวนเงินรวมสงูสดุประมาณ 11,506 ล้านบาท อาจจะ
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เกิดขึน้ได้ ในกรณีท่ี สปป.ลาว ได้ร้องขอให้มีการปรับปรุงแบบก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ เป็น
โครงการขนาดใหญ่ตัง้อยูบ่นแม่นํา้โขง จงึมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการปรับแบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัชมุชน สิง่แวด 
ล้อม และประเทศท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ สปป.ลาว เจ้าของโครงการยินดีท่ีจะดแูลผลตอบแทนโครงการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรมกบั XPCL และ XPCL ได้มีการลงนามในสญัญาในเร่ืองดงักลา่วกบั สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว  ทัง้นี ้หากเกิด
เหตกุารณ์ Cost Overrun ขึน้ บริษัทฯ จะได้รับชําระคืนเงินให้กู้จาก XPCL เม่ือ XPCL ได้ชําระคืนหนีส้นิให้แก่สถาบนั
การเงินแล้ว และบริษัทฯ จะได้รับดอกเบีย้จากการให้กู้ ยืมเงินในอตัราเดียวกบัท่ี XPCL จ่ายชําระเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน  
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไมต้่องรับภาระในการให้เงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นของ XPCL เพิ่มเติม หากคูส่ญัญาภายใต้สญัญา 
Sponsor Support รายอ่ืนไมใ่ห้การสนบัสนนุทางการเงินในรูปของเงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นในสว่นของตน  โดยบริษัทฯ เหน็วา่
ความเส่ียงตา่งๆ ดงักลา่วเป็นความเส่ียงทัว่ไปของโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง และอยูใ่นระดบัท่ีบริษัทฯ สามารถบริหาร
จดัการได้ เน่ืองจากต้นทนุท่ีเก่ียวข้องหลายสว่น เช่น คา่ก่อสร้างและต้นทนุทางการเงิน เป็นต้น บริษัทฯ ได้ดําเนินการลด
ความเส่ียงดงักลา่วลงตามท่ีกลา่วมาแล้ว ดงันัน้ มลูคา่ท่ีบริษัทฯ จ่ายซือ้เงินลงทนุเม่ือเทียบกบัความเส่ียงของโครงการจึง
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ และความเส่ียงด้าน Cost Overrun จะอยูใ่นระดบัท่ีรับได้ 
 
2.2.7 ความเส่ียงจากการชําระเงินเพิ่มทนุแทนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) และ บริษัท พี.ที. จํากดัผู้ เดียว (“PT”) 

ภายใต้สญัญา Equity Contribution 
สําหรับความเส่ียงจากการชําระเงินเพิ่มทนุแทน EdL และ PT ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นของ XPCL ดงักลา่วไมส่ามารถ

ชําระเงินเพิ่มทนุของ XPCL ได้ ภายใต้สญัญา Equity Contribution เป็นจํานวนเงินรวมสงูสดุประมาณ 4,594 ล้านบาท 
(คํานวณบนสมมติฐานท่ีวา่ผู้ ถือหุ้นทัง้สองรายของ XPCL ไมส่ามารถใสเ่งินเพิ่มทนุในสว่น Base Equity ได้ตัง้แตเ่ดือน
มิถนุายน 2558 และไมส่ามารถใสเ่งินเพิ่มทนุในสว่นของ Standby Equity ได้ในกรณีท่ีเข้าเง่ือนไขตามท่ีระบใุนสญัญา
เงินกู้)  ทัง้นี ้ณ 31 ธนัวาคม 2557 ผู้ ถือหุ้นของ XPCL ทัง้สองรายดงักลา่ว มีความสามารถในการชําระเงินเพิ่มทนุของ 
XPCL มาแล้วจํานวน 1,864.90 ล้านบาท และ 466.23 ล้านบาท ตามลําดบั  ความเส่ียงสําหรับ EdL ท่ีจะไมเ่พิ่มทนุน่าจะ
มีต่ํา  และความเส่ียงสําหรับ PT ท่ีจะไมเ่พิ่มทนุน่าจะมีไมม่ากนกั เน่ืองจาก PT มีงบประมาณการลงทนุจํานวนมาก และมี
ฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั PT ในเอกสารแนบ 1 ข้อ 4 ของรายงานฉบบันี)้ 

แม้วา่มีความเส่ียงไมม่าก แต่หากเกิดกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ จะคํานวณดอกเบีย้บนเงินท่ีได้ชําระเพิ่มทนุแทน 
EdL และ PT ไปก่อนในระหวา่งท่ียงัไมไ่ด้รับชําระเงินคืน  และหากในท่ีสดุแล้ว EdL และ PT ไมชํ่าระเงินคืนบริษัทฯ พร้อม
ดอกเบีย้ บริษัทฯ บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) บริษัท นที ซินเนอร์ยี จํากดั และบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของ XPCL จะได้ตกลงกนัท่ีจะรับชําระเป็นหุ้นของ XPCL ในสว่นของ EdL และ PT ซึง่จะ
ได้เจรจากนัในภายหลงั  ดงันัน้ หากเกิดเหตดุงักลา่วขึน้จริง บริษัทฯ จะมีสดัสว่นการถือหุ้นใน XPCL เพิ่มขึน้ 
 
2.2.8 ความเส่ียงท่ี XPCL จะได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของปริมาณนํา้ในแมนํ่า้โขง ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อ

การผลิตไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายให้แก่ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ของ XPCL เป็นโครงการไฟฟ้าแบบฝายนํา้ล้น โดยสร้างฝายทดนํา้บนแมนํ่า้โขง

เพ่ือยกระดบันํา้ให้สงูขึน้ และมีนํา้ในแมนํ่า้โขงเป็นวตัถดิุบสําคญัในการผลิตไฟฟ้า แหลง่นํา้ในแมนํ่า้โขงมาจากนํา้ซึง่ไหล
มาจากแมนํ่า้โขงตอนบน รวมถึงปริมาณนํา้ฝน ซึง่อาจมีข้อจํากดัตามปริมาณนํา้ในแตล่ะช่วงเวลา ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ
และฤดกูาลในแตล่ะช่วงเวลา  นอกจากนี ้ ปริมาณนํา้ในแมนํ่า้โขงท่ีไหลผ่านโครงการยงัอาจได้รับผลกระทบจากการ
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ก่อสร้างเข่ือนของประเทศจีนบนแมนํ่า้โขงตอนบนท่ีกกัเก็บนํา้เพ่ือผลติไฟฟ้า ซึง่ปัจจบุนัก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 เข่ือนจาก
จํานวน 14 เข่ือน13 ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณนํา้บนแมนํ่า้โขงตอนลา่งได้  อยา่งไรก็ตาม การสร้างเข่ือนกกัเก็บนํา้บน
แมนํ่า้โขงตอนบนของประเทศจีนสว่นมากเป็นเข่ือนเพ่ือผลติไฟฟ้า ไมใ่ช่เพ่ือการชลประทาน เม่ือเข่ือนมีการเก็บนํา้เตม็แล้ว 
โรงไฟฟ้าจะปลอ่ยนํา้เพ่ือผลิตไฟฟ้า  ดงันัน้ หากมีผลกระทบต่อปริมาณนํา้บริเวณโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ จะเป็น
การชัว่คราว  นอกจากนี ้ ก่อนการลงทนุก่อสร้าง XPCL ได้ศกึษาความเพียงพอของปริมาณนํา้ในอดีตก่อนการออกแบบ
โครงการ และผลการสํารวจปริมาณนํา้ในช่วงธนัวาคม 2556 – กมุภาพนัธ์ 255714 หลงัการก่อสร้างเข่ือนของประเทศจีน
บางโครงการแล้วเสร็จ ปริมาณนํา้ท่ีสถานีวดัระดบันํา้เชียงแสน เชียงคาน และโขงเจียม มีปริมาณนํา้สงูกวา่ระดบันํา้ตาม
ธรรมชาติ 
 
2.2.9 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติท่ีจะมีผลตอ่โครงสร้างและอปุกรณ์ผลติไฟฟ้าของโครงการ 

ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัจากภยัธรรมชาติอาจทําให้เกิดผลกระทบตอ่โครงการไฟฟ้าได้ โดยภยัธรรมชาติท่ีมีโอกาส
จะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่โครงสร้าง ได้แก่ แผน่ดินไหว และนํา้ทว่ม ซึง่ทําให้ปริมาณนํา้ล้นเข่ือน  อยา่งไรก็ตาม ก่อน
การลงทนุโครงการ กลุม่บริษัท ช.การช่าง ได้บริหารจดัการความเส่ียงดงักลา่วจากการเลือกสถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้าให้มีความ
เส่ียงน้อยท่ีสดุ โดยท่ีตัง้ของโครงการไมไ่ด้ตัง้อยูบ่นรอยเล่ือนท่ีมีความเส่ียงจากแผน่ดินไหว ประกอบกบัการออกแบบ
โครงการให้รองรับภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ได้ถกูออกแบบให้สามารถรองรับภยั
ธรรมชาติจากแผน่ดินไหวได้ 7.5 ริคเตอร์สเกล  นอกจากนี ้ โครงการยงัติดตัง้ประตรูะบายนํา้ 11 บาน โดยท่ีประตรูะบาย
นํา้ 4 บานเพิ่มระบบระบายตะกอน สามารถระบายนํา้ได้สงูสดุ 47,500 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที เพ่ือช่วยระบายนํา้ในฤดู
นํา้หลาก ดงันัน้ จงึเช่ือวา่ความแข็งแรงของโครงสร้างตวัเข่ือนจะสามารถรองรับภยัธรรมชาติจากแผน่ดินไหว และช่องทาง
ระบายนํา้ท่ีได้จดัเตรียมไว้มีความเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณนํา้ล้นเข่ือนได้ 
 
2.2.10 ความเส่ียงจากการควบคมุต้นทนุในการบริหารโครงการไฟฟ้าในอนาคต 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ มีความจําเป็นต้องอาศยับคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความ
ชํานาญเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากโครงการมีมลูคา่การลงทนุสงู นอกจากจะต้องควบคมุเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การผลิต
ไฟฟ้าเพ่ือให้ได้คณุภาพและความมัน่คงของไฟฟ้าแล้ว ยงัจะต้องใช้การบริหารจดัการปริมาณนํา้ ซึง่เป็นสิง่ท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคมุ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอตอ่การผลิตไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายให้ได้ทัง้ปริมาณ คณุภาพ และความมีเสถียรภาพของ
ไฟฟ้า ตามท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซึง่หากการบริหารจดัการปริมาณนํา้หรือการ
เดินเคร่ืองผลติไฟฟ้ารวมถงึอปุกรณ์ตา่งๆ มีความผิดพลาดเกิดขึน้ ก็จะสง่ผลเสียหายตอ่เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าและอปุกรณ์ท่ี
เก่ียวข้อง และสง่ผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการของ XPCL ได้ 

ทัง้นี ้ตามแผนงาน XPCL จะเป็นผู้บริหารโครงการเอง โดยไมไ่ด้วา่จ้างผู้ให้บริการภายนอกเช่นเดียวกบัโครงการ
ไฟฟ้าพลงันํา้โครงการอ่ืนๆ ในประเทศไทย เช่น เข่ือนภมิูพล เข่ือนสริิกิต์ิ เข่ือนศรีนครินทร์ เข่ือนวชิราลงกรณ์ เข่ือนสริินธร 
และเข่ือนจฬุาภรณ์ เป็นต้น ท่ีบริหารจดัการโดยหน่วยงานในสงักดัของรัฐวิสาหกิจของไทย คือ กฟผ.  ดงันัน้ หากใน

                                                           
13 อ้างอิงจาก http://thaipublica.org/2014/04/threats-to-rivers/ 
14 โปรดดเูชิงอรรถ 13 
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อนาคต XPCL เปล่ียนแปลงแผนงานเป็นการวา่จ้างให้บคุคลอ่ืนบริหารโครงการแทน อาจสง่ผลทําให้ต้นทนุการดําเนินงาน
เพิ่มขึน้ได้ 
 
2.2.11 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

XPCL มีการทําสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวบางสว่นเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐจํานวน 711 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ อตัราดอกเบีย้ลอยตวับวกคา่คงท่ี เพ่ือใช้เป็นสว่นหนึง่ของแหลง่เงินทนุในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะ
บรีุ กําหนดชําระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือนตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  โดยจะเร่ิมชําระคืนเงินต้นงวดแรกในวนัทําการ
สดุท้ายของเดือนท่ี 15 นบัจากวนัท่ีเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ หรือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แล้วแตเ่หตกุารณ์ใดจะเกิดก่อน 
ดงันัน้ ในช่วงระยะเวลาท่ียงัชําระคืนเงินต้นไม่ครบถ้วน และเกิดเหตกุารณ์ท่ีอตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมี
นยัสําคญั อาจจะสง่ผลกระทบต่อต้นทนุทางการเงินของ XPCL ได้ 

อยา่งไรก็ตาม XPCL ได้บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ โดยการทําสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ลอยตวั
เป็นอตัราดอกเบีย้คงท่ี โดยเม่ือผลของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้เกิดขึน้ จะโอนกําไรหรือขาดทนุท่ีเคยรับรู้ในกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน เป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุโครงการระหวา่งก่อสร้างสําหรับช่วงก่อสร้างโครงการ และรับรู้เป็นกําไรหรือ
ขาดทนุในสว่นกําไรหรือขาดทนุสําหรับช่วงดําเนินการเชิงพาณิชย์  นอกจากนี ้ XPCL จะมีการติดตามแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้อยา่งสม่ําเสมอ และบริหารจดัการปรับปรุงต้นทนุทางการเงินอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ ในปี 
2556 - 2557 XPCL มีรายการกําไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจํานวน 196.04 
ล้านบาท และ (688.71) ล้านบาท ตามลําดบั 

 
2.2.12 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

XPCL อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน จากเงินกู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้จ่ายบางสว่น
อยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ แต ่ XPCL จะมีรายได้สว่นหนึง่เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ จากการผลติและจําหน่าย
กําลงัไฟฟ้าหลกั (Primary Energy) ให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ.  ดงันัน้ จงึเป็นการบริหารความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนโดยธรรมชาติ (Natural Hedge)  นอกจากนี ้XPCL ยงัได้วางแผนการบริหารความเส่ียงท่ีอาจยงัคงมี
อยู ่ โดยการติดตามแนวโน้มของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกล้ชิด และพิจารณาทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงเป็นครัง้คราว
ตามความเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
2.2.13 ความเส่ียงจากการตอ่ต้านการก่อสร้างโครงการ 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ มีลกัษณะเป็นฝายนํา้ล้น ซึง่ไมมี่การผนันํา้ออกจากแมนํ่า้โขงหรือเก็บกกันํา้
เน่ืองจากไมมี่อา่งเก็บนํา้ขนาดใหญ่เหมือนเข่ือนเก็บกกัทัว่ไป ในการออกแบบโครงสร้างของโครงการได้คํานงึถึงผลกระทบ
ด้านสิง่แวดล้อมและด้านสงัคม ครอบคลมุกฎหมายของ สปป.ลาว และหลกัปฏิบติัระดบัสากล การออกแบบดงักลา่วได้
รวมถงึการรักษาทรัพยากรปลา โดยมีทางปลาผา่น (Fish Passing Facilities) เพ่ือให้ปลาสามารถอพยพผา่นโครงการได้ 
รวมทัง้จดัให้มีสถานีเพาะพนัธุ์ปลา เพ่ือช่วยเหลือการประกอบอาชีพประมงของประชาชนท่ีอาศยัตามริมฝ่ังแมนํ่า้โขง  
นอกจากนี ้โครงการยงัได้ออกแบบระบบระบายตะกอน (Sediment Flushing System) เพ่ือให้สามารถระบายตะกอนท่ีมา
กบักระแสนํา้ผา่นประตรูะบายนํา้ล้น และออกแบบทางเรือผา่น (Navigation Lock) เพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนสง่
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ทางเรือของลุม่นํา้โขงอีกด้วย  อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีกระแสการตอ่ต้านการก่อสร้างโครงการจากเครือข่ายประชาชนบาง
กลุม่ท่ีไมเ่หน็ด้วยตอ่การก่อสร้างโครงการ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือวา่โครงการจะสามารถดําเนินการได้ตอ่ไป เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีดี และได้ดแูลผลกระทบด้าน
ชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อมครบด้านตามกฎ ระเบียบ ของคณะกรรมการธิการแมนํ่า้โขง (Mekong River Commission), 
กฎหมาย สปป.ลาว และไทย ตลอดจนยงัเป็นการสร้างความมัน่คงทางพลงังานของประเทศไทย ทดแทนการพึง่พิงก๊าซ
ธรรมชาติท่ีกําลงัจะหมดไป รวมทัง้โครงการมีผลดีตอ่ประเทศไทย และ สปป.ลาว ในการสง่เสริมเศรษฐกิจและ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศกนั 
 
2.2.14 การเสียโอกาสการลงทนุในโครงการอ่ืนๆ 
 การเข้าซือ้หุ้น XPCL และการเพ่ิมทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ จนกวา่โครงการจะแล้วเสร็จ 
คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุท่ีจะเข้าทํารายการในครัง้นี ้ รวม 9,856 ล้านบาท หากบริษัทฯ มีโครงการลงทนุอ่ืนท่ีน่าสนใจ  
บริษัทฯ อาจมีข้อจํากดัในการเข้าลงทนุในโครงการนัน้ๆ เน่ืองจากการเข้าทํารายการในครัง้นีใ้ช้เงินลงทนุสงู  อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริหารเหน็วา่หากในอนาคตบริษัทฯ มีโครงการลงทนุอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ และมีอตัราผลตอบแทนท่ีดี บริษัทฯ สามารถจดัหา
แหลง่เงินทนุเพิ่มเติมได้จากการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน หรือระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั
สามารถนําเงินท่ีได้จากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ CKP-W1 ท่ีเหลือจํานวนประมาณ 5,708 ล้านบาท15 (ภายหลงั
การเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้น) มาใช้ในการขยายการลงทนุในอนาคตได้ 
 
3. เปรียบเทียบประโยชน์และผลกระทบระหว่างการทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน กับการทาํรายการกับ

บุคคลภายนอก 
บริษัทฯ ได้วางนโยบายการดําเนินธุรกิจท่ีจะขยายการลงทนุในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ การเข้า

ซือ้หุ้น XPCL เป็นหนึง่ในโครงการอนาคตของบริษัทฯ ท่ีได้วางแผนไว้ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเข้าลงทนุใน 
XPCL ตามความสามารถในการจดัหาเงินทนุและฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึง่ CK ในฐานะบริษัทใหญ่ได้เป็นผู้ลงทนุใน 
XPCL แทนบริษัทฯ ก่อน เน่ืองจากโครงการใช้เงินลงทนุสงูและมีความซบัซ้อน เม่ือโครงการมีความเส่ียงลดลงและมีความ
แน่นอนมากขึน้ บริษัทฯ จงึได้พิจารณาเข้าซือ้หุ้น XPCL จาก CK ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  สําหรับการพิจารณาการเข้า
ซือ้หุ้น XPCL จากผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของ XPCL นัน้ บริษัทฯ ไมไ่ด้รับข้อเสนอจากผู้ ถือหุ้นอ่ืนของ XPCL  นอกจากนี ้การลงทนุ
ในโครงการสมัปทานขนาดใหญ่ระหวา่งประเทศโครงการอ่ืนๆ ไมส่ามารถพิจารณาลงทนุได้โดยง่ายเหมือนการเข้าซือ้
กิจการโดยทัว่ไป จงึไมส่ามารถเปรียบเทียบการทํารายการนีก้บับคุคลภายนอกได้ 
 
  

                                                           
15 คํานวณจากเงินท่ีบริษัทฯ ได้จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 จํานวนประมาณ 11,220 ล้านบาท (1,870 ล้านหุ้น * 6 บาท

ตอ่หุ้น) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 มาใช้สิทธิเตม็จํานวน หกัด้วยภาระการเพ่ิมทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้น จนกวา่
โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จจํานวนประมาณ 5,512 ล้านบาท 
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4. สรุปความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการในครัง้นี ้

 การเข้าซือ้หุ้น XPCL และการเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นในอนาคตจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จ เป็นการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้ลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้า
ของกลุม่ ช.การช่าง และเป็นไปตามแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้บริษัทฯ ซึง่จะเข้าลงทนุเม่ือ
โครงการมีความเส่ียงลดลงและมีความแน่นอนในระดบัหนึง่ ทัง้นี ้ การทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัในครัง้นี ้ มีข้อดีและประโยชน์ ได้แก่ (1) สอดคล้องกบันโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างมลูคา่เพิ่ม; (2) 
การเข้าลงทนุใน XPCL ทําให้บริษัทฯ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุได้มากขึน้; (3) เพิ่มรายได้และศกัยภาพใน
การดําเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษัทฯ; (4) บริษัทฯ จะมีสนิทรัพย์และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้; (5) XPCL มีผู้ ถือหุ้น
รายอ่ืนท่ีแข็งแกร่ง ทําให้โครงสร้างการถือหุ้นของ XPCL มีความแข็งแรงและเป็นท่ีเช่ือมัน่; (6) เป็นการขจดัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั CK; และ (7) เป็นการสร้างโอกาสในการพฒันาบคุลากรเพ่ือดําเนินงาน
โครงการขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การเข้าทํารายการในครัง้นีมี้ข้อด้อยและความเส่ียง ได้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสว่นแบง่กําไรในช่วงแรก; (2) ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น เน่ืองจาก
บริษัทฯ จะใช้แหลง่เงินทนุจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น; (3) บริษัทฯ ต้องใช้
เงินลงทนุเพ่ือพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ อีกจํานวนประมาณ 5,512 ล้านบาท และมีความเส่ียงจากการใช้สทิธิ
ของใบสําคญัแสดงสทิธิ CKP-W1; (4) ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัได้ตามเง่ือนไขของการเข้าทํารายการในการ
ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้เพียงพอตอ่การเข้าซือ้หุ้น XPCL (5) ความ
เส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นใน XPCL ไมถ่งึร้อยละ 75; (6) ความเส่ียงท่ีบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในกรณีการก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ไมแ่ล้วเสร็จและเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ไมไ่ด้ตามกําหนด และความเส่ียงจากต้นทนุ
ของโครงการเกินกวา่ท่ีประมาณการไว้; (7) ความเส่ียงจากการชําระเงินเพิ่มทนุแทนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) และ 
บริษัท พี.ที. จํากดัผู้ เดียว (“PT”) ภายใต้สญัญา Equity Contribution (8) ความเส่ียงท่ี XPCL จะได้รับผลกระทบจาก
ความผนัผวนของปริมาณนํา้ในแมนํ่า้โขง ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การผลติไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายให้แก่ กฟผ. และ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า; (9) ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติท่ีจะมีผลตอ่โครงสร้างและอปุกรณ์ผลิต
ไฟฟ้าของโครงการ; (10) ความเส่ียงจากการควบคมุต้นทนุในการบริหารโครงการไฟฟ้าในอนาคต; (11) ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั; (12) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน; (13) ความเส่ียงจากการตอ่ต้านการ
ก่อสร้างโครงการ; และ (14) การเสียโอกาสการลงทนุในโครงการอ่ืนๆ 
 

หลงัจากพิจารณาวตัถปุระสงค์และความจําเป็นในการทํารายการ ประกอบกบั ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ และ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้แล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็ว่า บริษัทฯ จะได้ประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจมากขึน้ โดย
บริษัทฯ ได้รับทราบและเตรียมการป้องกนัความเส่ียงในหลายๆ ด้านไว้แล้ว สําหรับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นในจากการลดลง
ของสว่นแบง่กําไร และการลดลงของราคาหุ้น เป็นข้อด้อยในช่วงสัน้ แตจ่ะนํามาซึง่โอกาสในการเพิ่มรายได้และเพิ่ม
ศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษัทฯ  ดงันัน้ การทาํรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เก่ียว
โยงกันในครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผล 
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ส่วนที่ 3: ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ เก่ียวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
ได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 
CapAd ได้พิจารณาความเหมาะสมของมลูคา่หุ้นสามญัของ XPCL ด้วยวิธีการต่างๆ จํานวน 6 วิธี ได้แก่ 
1) วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2) วิธีมลูคา่ตามบญัชีท่ีปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 
3) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
4) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 
5) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
6) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ XPCL โดยวิธีมลูคา่หุ้นตาม

ราคาตลาด เน่ืองจาก XPCL ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือตลาดรองซือ้ขายหลกัทรัพย์ใดๆ จงึไม่มี
ราคาตลาดอ้างอิง  ดงันัน้ การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ XPCL จะทําการประเมินจาก 5 วิธีท่ีเหลือ 

หลงัจากท่ีได้ศกึษาข้อมลู และเอกสาร รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว CapAd สามารถสรุปความเหน็เก่ียวกบั
ความเหมาะสมของราคาซือ้หุ้นสามญัของ XPCL ได้ดงันี ้
 
1. วธีิมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 
 การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้จะแสดงให้เหน็ถงึมลูคา่ของ XPCL ซึง่ปรากฏตามบญัชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดย
ในท่ีนีเ้ป็นการประเมินจากมลูค่าตามบญัชีของ XPCL ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และเป็นงบการเงินฉบบัลา่สดุ ทัง้นี ้ สามารถนํางบการเงิน
ดงักลา่วมาคํานวณหามลูคา่ตามบญัชีของ XPCL ได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 9,324.50 
ขาดทนุสะสม  (480.30) 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (492.67) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ XPCL  8,351.53 
จาํนวนหุ้นที่ชาํระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านหุ้น)  
หุ้นกลุม่ท่ี 1 – ชําระแล้วเตม็จํานวน  675.001/2/ 
หุ้นกลุม่ท่ี 2 – ชําระแล้วบางสว่น  950.001/3/ 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น – หุ้นกลุ่มที่ 1 (บาท) 8.96 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น – หุ้นกลุ่มที่ 2 (บาท) 2.43 
หมายเหต:ุ 
1/ หุ้นสามญัของ XPCL มีสิทธิและคณุลกัษณะเช่นเดียวกนัทกุหุ้น แตเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการคํานวณมลูคา่หุ้นของ XPCL ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระจงึได้แบง่หุ้นสามญัของ XPCL เป็นกลุม่ 1 และกลุม่ท่ี 2 โดยหุ้นกลุม่ท่ี 1 ชําระเตม็มลูคา่แล้ว ขณะท่ีหุ้นกลุม่ท่ี 2 ชําระเพียง
บางสว่น (สําหรับหุ้นกลุม่ท่ี 3 ยงัไม่มีการเรียกชําระแตอ่ย่างใด) โปรดดรูายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้
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2/ หุ้นกลุม่ท่ี 1 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 675 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้วเตม็จํานวน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 72.39 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และมลูคา่ทางบญัชีเท่ากบั 8.96 บาทตอ่หุ้น 

3/ หุ้นกลุม่ท่ี 2 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 950 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้ว 2.71 บาทตอ่หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.61 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และมลูคา่ตามบญัชีเท่ากบั 2.43 บาทต่อหุ้น 

 
จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้มลูคา่หุ้นของ XPCL กลุม่ท่ี 1 เทา่กบั 8.96 บาทตอ่หุ้น และกลุม่ท่ี 2 

เทา่กบั 2.43 บาทตอ่หุ้น หรือมูลค่ากจิการ (ร้อยละ 100) เท่ากับ 8,351.53 ล้านบาท  ทัง้นี ้มูลค่ากจิการ XPCL ใน

สัดส่วนร้อยละ 30 เท่ากับ 2,505.46 ล้านบาท ซึง่ต่ํากวา่ราคาซือ้ขายหุ้น XPCL ในสดัสว่นร้อยละ 30 ท่ี 4,344 ล้าน
บาท เทา่กบั 1,838.54 ล้านบาท หรือต่ํากวา่ร้อยละ 42.32 ของราคาซือ้ขาย 
 
2. วธีิมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีนี ้เป็นการนําสนิทรัพย์รวมของ XPCL หกัด้วยหนีส้ินทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพนัและ
หนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และเป็นงบการเงิน
ฉบบัลา่สดุ และปรับปรุงด้วยรายการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีในงบการเงิน หรือรายการท่ีมีผลกระทบทําให้มลูคา่
ตามบญัชีสะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงมากขึน้ เช่น สว่นเพิ่มหรือสว่นลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิท่ียงัไมไ่ด้บนัทกึในงบ
การเงิน และรายการขาดทนุท่ีสามารถนํามาลดภาษีได้ในอนาคต (Tax Saving from Losses Carried Forward) เป็นต้น 
หลงัจากนัน้ จงึนําผลลพัธ์ท่ีคํานวณได้หารด้วยจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของ XPCL 

ในการประเมินมลูคา่หุ้นของ XPCL โดยวิธีนี ้ CapAd ได้ใช้มลูคา่ตามบญัชีซึง่ปรากฏตามงบการเงินลา่สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ของ XPCL มาปรับปรุง 

อยา่งไรก็ตาม ในครัง้นีท่ี้ปรึกษาทางการเงินอิสระไมพ่บรายการปรับปรุงท่ีเป็นสาระสําคญั เน่ืองจากโครงการอยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง ท่ีดินท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการเป็นสทิธิการเช่าจากรัฐบาล สปป.ลาว และไมมี่การประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิถาวรโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ รวมถงึไมมี่เหตกุารณ์สําคญัใดภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน ท่ีสามารถ
นํามาพิจารณา 

ดงันัน้ การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้มลูคา่หุ้นของ XPCL เทา่กบัมลูคา่หุ้นตามวิธีมลูคา่ตามบญัชี 
กลา่วคือ มลูคา่หุ้นของ XPCL กลุม่ท่ี 1 เทา่กบั 8.96 บาทตอ่หุ้น และกลุม่ท่ี 2 เทา่กบั 2.43 บาทตอ่หุ้น หรือมูลค่ากจิการ 
(ร้อยละ 100) เท่ากับ 8,351.53 ล้านบาท  ทัง้นี ้มูลค่ากจิการ XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 เท่ากับ 2,505.46 ล้าน

บาท ซึง่ต่ํากวา่ราคาซือ้ขายหุ้น XPCL ในสดัสว่นร้อยละ 30 ท่ี 4,344 ล้านบาท เทา่กบั 1,838.54 ล้านบาท หรือต่ํากวา่
ร้อยละ 42.32 ของราคาซือ้ขาย 
 
3. วธีิอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

CapAd ได้ประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ XPCL โดยการนํามลูคา่ทางบญัชี (Book Value per Share) ตามท่ี
ปรากฏในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และเป็นงบการเงินฉบบัลา่สดุ 
คณูด้วยคา่มธัยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมวดพลงังานและ
สาธารณปูโภค กลุม่ทรัพยากร จํานวน 5 บริษัท ท่ีดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกนักบั XPCL โดยเป็นข้อมลูถงึวนัท่ี 17 
กมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่33/46 
 

XPCL คา่ P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลงั (เท่า) 
 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 
บมจ. ผลิตไฟฟ้า 1.16  1.18  1.19  1.20  1.21  1.21  1.16  1.07  
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 1.45  1.44  1.42  1.42  1.42  1.41  1.37  1.34  
บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ)   2.56  2.52  2.46  2.50  2.53  2.50  2.31  2.08  
บมจ. ซีเค พาวเวอร์  1.60  1.61  1.66  1.69  1.71  1.69  1.58  1.38  
บมจ. โกลว์  พลงังาน  2.91  2.98  3.03  3.07  3.15  3.15  3.07  2.87  
คา่มธัยฐานของ 5 บริษัท4/ 1.60  1.61  1.66  1.69  1.71  1.69  1.58  1.38  
มลูคา่หุ้นของ XPCL – กลุม่ 11/2/ (บาท/หุ้น) 14.37  14.44  14.84  15.12  15.31  15.18  14.13  12.35  
มลูคา่หุ้นของ XPCL – กลุม่ 21/3/ (บาท/หุ้น) 3.90  3.92  4.02  4.10  4.15  4.12  3.83  3.35  
มลูคา่กิจการของ XPCL (ล้านบาท) 13,398.24  13,462.66  13,830.13  14,091.81  14,269.98  14,146.79  13,174.54  11,511.24  

ท่ีมา: SETSMART 
หมายเหต:ุ 
1/ หุ้นสามญัของ XPCL มีสิทธิและคณุลกัษณะเช่นเดียวกนัทกุหุ้น แตเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการคํานวณมลูคา่หุ้นของ XPCL ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระจงึได้แบง่หุ้นสามญัของ XPCL เป็นกลุม่ 1 และกลุม่ท่ี 2 โดยหุ้นกลุม่ท่ี 1 ชําระเตม็มลูคา่แล้ว ขณะท่ีหุ้นกลุม่ท่ี 2 ชําระเพียง
บางสว่น (สําหรับหุ้นกลุม่ท่ี 3 ยงัไม่มีการเรียกชําระแตอ่ย่างใด) โปรดดรูายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้

2/ หุ้นกลุม่ท่ี 1 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 675 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้วเตม็จํานวน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 72.39 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และมลูคา่ทางบญัชีเท่ากบั 8.96 บาทตอ่หุ้น 

3/ หุ้นกลุม่ท่ี 2 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 950 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้ว 2.71 บาทตอ่หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.61 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และมลูคา่ตามบญัชีเท่ากบั 2.43 บาทต่อหุ้น 

4/ ยกเว้นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี กริม เพาเวอร์ เน่ืองจากตามนโยบายของกองทนุ กําไรจากจากการดําเนินงาน
ภายหลงัหกัสํารองตามท่ีกําหนด จะนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลเกือบทัง้จํานวน จงึทําให้ P/BV Ratio ใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชีของกองทนุ 

 
 การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้จะได้มลูคา่หุ้นของ XPCL กลุม่ท่ี 1 เทา่กบั 12.35 – 15.31 บาทตอ่หุ้น และกลุม่ท่ี 
2 เทา่กบั 3.35 – 4.15 บาทตอ่หุ้น หรือมูลค่ากจิการ (ร้อยละ 100) เท่ากับ 11,511.24 – 14,269.98 ล้านบาท  ทัง้นี ้
มูลค่ากจิการ XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 เท่ากับ 3,453.37 – 4,280.99 ล้านบาท ซึง่ต่ํากวา่ราคาซือ้ขายหุ้น XPCL 
ในสดัสว่นร้อยละ 30 ท่ี 4,344 ล้านบาท เทา่กบั 63.01 – 890.63 ล้านบาท หรือต่ํากวา่ร้อยละ 1.45 – 20.50 ของราคาซือ้
ขาย  อยา่งไรก็ตาม การประเมินมลูคา่หุ้นของ XPCL ด้วยวิธีนีเ้ป็นการให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบเทา่นัน้ 

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้เลือกใช้วิธีนีม้าใช้ในการประเมินมลูคา่หุ้นของ XPCL เน่ืองจาก XPCL อยู่
ระหวา่งก่อสร้าง ยงัไมไ่ด้เร่ิมดําเนินธุรกิจ  และบริษัทจดทะเบียนท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบได้มีสนิทรัพย์ในการดําเนิน
ธุรกิจสว่นใหญ่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และเร่ิมดําเนินธุรกิจแล้ว  ดงันัน้ การประเมินมลูคา่ด้วยวิธีนีอ้าจไมเ่หมาะสม 
 
5. วธีิอัตราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach : P/E Ratio) 

CapAd ได้ประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ XPCL โดยการนําผลรวมของกําไรสทุธิตอ่หุ้นของ XPCL (Earnings per 
Share) ตามท่ีปรากฏในงบการเงินงวด 12 เดือนย้อนหลงั สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต และเป็นงบการเงินฉบบัลา่สดุ คณูด้วยคา่มธัยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หมวดพลงังานและสาธารณปูโภค กลุม่ทรัพยากร จํานวน 5 บริษัท ท่ีดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกนักบั 
XPCL โดยเป็นข้อมลูถงึวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
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XPCL คา่ P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลงั (เท่า) 
 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 
บมจ. ผลิตไฟฟ้า 10.96  11.09  11.21  11.27  11.38  11.31  11.00  10.20  
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 13.61  13.50  13.35  13.38  13.31  13.19  12.88  12.09  
บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ)   24.93  24.57  24.02  24.41  24.11  23.57  21.37  17.80  
บมจ. ซีเค พาวเวอร์  68.81  69.12  70.98  72.28  67.85  64.35  63.10  98.01  
บมจ. โกลว์  พลงังาน  14.08  14.43  14.64  14.87  15.34  15.43  16.09  15.34  
คา่มธัยฐานของ 5 บริษัท4/ 14.08  14.43  14.64  14.87  15.34  15.43  16.09  15.34  
มลูคา่หุ้นของ XPCL – กลุม่ 11/2/ (บาท/หุ้น) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
มลูคา่หุ้นของ XPCL – กลุม่ 21/3/ (บาท/หุ้น) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
มลูคา่กิจการของ XPCL (ล้านบาท) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
ท่ีมา: SETSMART 
หมายเหต:ุ 
1/ หุ้นสามญัของ XPCL มีสิทธิและคณุลกัษณะเช่นเดียวกนัทกุหุ้น แตเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการคํานวณมลูคา่หุ้นของ XPCL ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระจงึได้แบง่หุ้นสามญัของ XPCL เป็นกลุม่ 1 และกลุม่ท่ี 2 โดยหุ้นกลุม่ท่ี 1 ชําระเตม็มลูคา่แล้ว ขณะท่ีหุ้นกลุม่ท่ี 2 ชําระเพียง
บางสว่น (สําหรับหุ้นกลุม่ท่ี 3 ยงัไม่มีการเรียกชําระแตอ่ย่างใด) โปรดดรูายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้

2/ หุ้นกลุม่ท่ี 1 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 675 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้วเตม็จํานวน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 72.39 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และมลูคา่ทางบญัชีเท่ากบั 8.96 บาทตอ่หุ้น 

3/ หุ้นกลุม่ท่ี 2 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 950 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้ว 2.71 บาทตอ่หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.61 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และมลูคา่ตามบญัชีเท่ากบั 2.43 บาทต่อหุ้น 

4/ ไม่รวมกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี กริม เพาเวอร์ ซึง่ไม่สามารถหาค่า P/E Ratio ได้ 

 
จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ ไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุ้นของ XPCL ได้ เน่ืองจาก XPCL ยงัไมมี่รายได้

จากการดําเนินธุรกิจ และมีผลขาดทนุจากการดําเนินงานในช่วง 12 เดือนย้อนหลงั 
 
6. วธีิมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินมลูคา่หุ้นตามวิธีนี ้ เป็นวิธีท่ีคํานงึถงึผลการดําเนินงานของ XPCL ในอนาคต โดยการคํานวณหา
มลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิด้วยอตัราสว่นลดท่ีเหมาะสม ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณหา
อตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพ่ือใช้เป็นอตัราสว่นลดและ
คํานวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ XPCL ในระยะเวลา 34 ปีข้างหน้า (ปี 2558 - 
2591) เพ่ือให้สอดคล้องกบัระยะเวลาคงเหลือของสญัญาสมัปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั 
EGAT และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซึง่มีระยะเวลา 29 ปี จากวนัท่ีเร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“Commercial Operation 
Date” หรือ “COD”) โดยในการจดัทําประมาณการทางการเงินครัง้นี ้ กําหนดให้ XPCL เร่ิม COD ภายในปี 2562 และ
สญัญาสมัปทานและสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าหมดอายภุายในปี 2591 และให้สมมติฐานวา่ XPCL จะหยดุดําเนินกิจการ
ภายหลงัจากปี 2591  นอกจากนี ้ ไมมี่การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัเกิดขึน้  และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปัจจบุนั  ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้นําผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการเข้าทํารายการในครัง้นี ้
ระหวา่งบริษัทฯ และ CK มาพิจารณาในการจดัทําประมาณการทางการเงินนี ้
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CapAd ได้จดัทําประมาณการทางการเงินของ XPCL โดยอ้างอิงข้อมลู และสมมติฐานท่ีได้รับจาก XPCL และ
จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการพิจารณาหามลูคา่ยติุธรรมของหุ้นของ XPCL 
และความเหมาะสมของราคาขายหุ้น XPCL ในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของ XPCL รวมทัง้สถานการณ์ภายในของ XPCL มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสําคญัจาก
สมมติฐานท่ีกําหนด มลูคา่หุ้นท่ีประเมินได้ตามวิธีนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกนั 

 
สมมติฐานท่ีสําคญัของประมาณการทางการเงินของ XPCL สรุปได้ดงันี ้
โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ เป็นโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ชนิดฝายนํา้ล้น (Run-of-River) มีกําลงัผลติ 1,285  

เมกะวตัต์ สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าได้เฉล่ียปีละ 7,370 กิกะวตัต์ชัว่โมง (GWh) ซึง่ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลของ สปป.
ลาว 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ มีกําหนดเร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2562 โดย XPCL จะจําหน่ายไฟฟ้า
จํานวน 1,225 เมกะวตัต์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.” หรือ “EGAT”) ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาวเป็นระยะเวลา 29 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ และจําหน่ายไฟฟ้าจํานวน 60 เมกะวตัต์ ให้แก่ 
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเป็นระยะเวลา 29 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิง
พาณิชย์ 

ดงันัน้ รายได้หลกัของ XPCL จะมาจากการขายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. และ EdL โดยมี สมมติฐานท่ีสําคญั ดงันี ้
 

 รายได้จากการขายไฟฟ้า 
XPCL คาดวา่จะสามารถจะสามารถเร่ิมทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้า (Unit Operation Period) ให้กบั กฟผ. ภายใน

ปี 2561 และเร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2562 
 หน่วย 2561F1/ 2562F2/ 2563F2/ 2564F-2590F2/ 2591F2/ 

จํานวนเดือนตอ่ปี เดือน 2 12 12 12 10 
ปริมาณไฟฟ้าท่ี EGAT รับซือ้ตอ่ปี – โดยเฉล่ีย      
พลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy)4/ GWh 587.12  4,299.00  4,299.00  4,299.00  2,937.65  
พลงังานไฟฟ้าหลกั (Secondary Energy) 4/ GWh 192.66  1,410.00  1,410.00  1,410.00  963.50  
พลงังานไฟฟ้าสว่นเกิน (Excess Energy) 4/ GWh 166.53  1,220.00  1,220.00  1,220.00  833.67  
รวมปริมาณไฟฟ้าขาย EGAT - โดยเฉล่ีย GWh 946.31  6,929.00  6,929.00  6,929.00  4,734.82  
ปริมาณไฟฟ้าท่ี EdL รับซือ้ตอ่ปี – โดยเฉลี่ย      
พลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy) 4/ GWh - 35.47  212.81  212.81  177.34  
พลงังานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy) 4/ GWh - 11.77  70.62  70.62  58.85  
พลงังานไฟฟ้าสว่นเกิน (Excess Energy) 4/ GWh - 9.93  59.57  59.57  49.64  
รวมปริมาณไฟฟ้าขาย EdL – โดยเฉล่ีย GWh - 57.17  343.00  343.00  285.83  
ราคาขายไฟฟ้า – Unit Operation 
Period1/3/ 

บาท/kWh 1.05 – 1.91 1.05 – 1.91    

ราคาขายไฟฟ้า – COD2/3/ บาท/kWh  1.40 – 2.54 1.40 – 2.54 1.40 – 2.54 1.40 – 2.54 
รายได้จากการขายไฟฟ้า - EGAT ล้านบาท 1,532.66  11,845.61  14,962.59  14,962.59  10,224.44  
รายได้จากการขายไฟฟ้า – EdL ล้านบาท 0.00  116.52  699.14  699.14 – 806.08 671.73  
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า ล้านบาท 1,532.66  11,962.13  15,661.73  15,661.73–15,768.67 10,896.17  
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หมายเหต:ุ 
1/ Unit Operation Period พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562 
2/ COD เป็นเวลา 29 ปี ตัง้แต่ พ.ย. 2562 – ต.ค. 2591 
3/ การชําระเงินคา่ไฟฟ้า EGAT จะชําระเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐและสกลุบาท สําหรับพลงังานไฟฟ้าหลกั และชําระเป็นสกลุบาท สําหรับ

พลงังานไฟฟ้ารองและสว่นเกิน ขณะท่ี EdL จะชําระเงินคา่ไฟฟ้าเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ 
4/ ตามนิยามของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 
 พลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy) คือ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี XPCL สามารถเสนอขายได้สงูสดุในแตล่ะสปัดาห์ สําหรับวนัจนัทร์ถึง

เสาร์ไม่เกินวนัละ 16 ชัว่โมง เป็นเวลารวมทัง้หมด 96 ชัว่โมง 
 พลงังานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy) คือ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี XPCL สามารถเสนอขายได้สงูสดุในแตล่ะสปัดาห์ สําหรับวนัจนัทร์

ถึงเสาร์ไม่เกินวนัละ 5.35 ชัว่โมง บวกกบั วนัอาทิตย์ไม่เกิน 8 ชัว่โมง เป็นเวลารวมทัง้หมด 40.1 ชัว่โมง 
 พลงังานไฟฟ้าสว่นเกิน (Excess Energy) คือ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี XPCL สามารถเสนอขายได้สงูสดุในแต่ละสปัดาห์ สําหรับวนัจนัทร์

ถึงเสาร์ไม่เกินวนัละ 2.65 ชัว่โมง บวกกบั วนัอาทิตย์ไม่เกิน 16 ชัว่โมง เป็นเวลารวมทัง้หมด 31.9 ชัว่โมง 
  อย่างไรก็ตาม ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี XPCL เสนอขายจริงจะยึดตาม Declaration รายสปัดาห์ ซึง่จะกําหนดขึน้ตามปริมาณนํา้ท่ี

คาดการณ์วา่จะไหลผ่านมาในแตล่ะวนัตลอดสปัดาห์ซึง่จะสมัพนัธ์กบักําลงัการผลิตในแตล่ะช่วงเวลา 
 
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า EGAT ตกลงรับซือ้พลงังานไฟฟ้าหลกัและพลงังานไฟฟ้ารองทัง้หมดของกําลงัการผลิต 

จากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวตัต์ จํานวน 7 เคร่ือง โดยราคาขายพลงังานไฟฟ้าในแตล่ะช่วงจะเป็นราคาขาย
คงท่ีตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยราคาขายพลงังานไฟฟ้าหลกัจะมีราคาสงูสดุ และพลงังานไฟฟ้าสว่นเกินจะมีราคา
ขายต่ําสดุ  ทัง้นี ้คาดวา่ EGAT จะซือ้พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดท่ีผลติจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าทัง้ 7 เคร่ือง เน่ืองจากราคาคา่
ไฟฟ้าของพลงังานไฟฟ้าสว่นเกินจดัวา่อยูใ่นระดบัต่ําท่ีประมาณ 1.40 บาทตอ่ KWh ซึง่ EGAT สามารถนําไฟฟ้าไปใช้ใน
การป๊ัมนํา้กลบัไปยงัเข่ือนในประเทศไทยในช่วงกลางคืน และปลอ่ยนํา้จากเข่ือนในประเทศไทยเพ่ือผลติไฟฟ้าในช่วงเวลา
กลางวนัท่ีสามารถขายไฟฟ้าด้วยราคาขายท่ีสงูกวา่  นอกจากนี ้ หาก EGAT ไมซื่อ้ ทาง EdL ยินดีท่ีจะซือ้ เน่ืองจาก
พลงังานไฟฟ้ายงัคงขาดแคลนในประเทศ สปป.ลาว 

EdL ตกลงซือ้พลงังานไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่ง XPCL และ EdL รวม 343 GWh จากเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ้าขนาด 60 เมกะวตัต์ จํานวน 1 เคร่ือง โดยราคาขายเป็นราคาท่ีระบตุามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึง่ราคาขายจะมีการ
ปรับขึน้หนึง่ครัง้ในปีท่ี 11 
 
 รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืนสว่นใหญ่ ได้แก่ รายได้ดอกเบีย้รับ โดยในการจดัทําประมาณการทางการเงินครัง้นีกํ้าหนดให้อตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากประมาณร้อยละ 1 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
 ต้นทนุขายไฟฟ้า (ไมร่วมคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย) 
 ต้นทนุขายไฟฟ้า ประกอบด้วย คา่ตอบแทนตามสญัญาสมัปทาน และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและ
บํารุงรักษา ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 2561F1/ 2562F2/ 2563F2/ 2564F-2590F2/ 2591F2/ 

คา่ตอบแทนตามสญัญาสมัปทาน - 69.78  548.16  548.16 – 6,727.97 8,825.90 
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา 25.72  239.28  896.00  922.88 - 1,990.27 321.66 
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 2561F1/ 2562F2/ 2563F2/ 2564F-2590F2/ 2591F2/ 
รวมต้นทนุขายไฟฟ้า (ไม่รวมคา่เส่ือมราคา
และคา่ตดัจําหน่าย) 

25.72  309.06  1,444.16  1,471.04 – 8,718.24  9,167.56  

% ของต้นทนุตอ่รายได้คา่ไฟฟ้า 1.68% 2.58% 9.22% 9.39% - 55.29% 84.14% 
หมายเหต:ุ 1/ Unit Operation Period พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562  
 2/ COD เป็นเวลา 29 ปี ตัง้แต ่พ.ย. 2562 – ต.ค. 2591 

 
 โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เป็นโครงการท่ีมีต้นทนุก่อสร้างสงู แตจ่ะมีต้นทนุการผลิตต่ํากวา่โครงการไฟฟ้าพลงัความ
ร้อน เน่ืองจากไมต้่องใช้เชือ้เพลงิ ทัง้นี ้ ในการจดัทําประมาณการทางการเงินครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้
เปรียบเทียบต้นทนุดําเนินงานกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งมึ 2 ซึง่เป็นโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ใน สปป.ลาว เช่นกนั  
อยา่งไรก็ตาม รูปแบบโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งมึ 2 กบั XPCL มีความตา่งกนั เน่ืองจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งมึ 2 
เป็นรูปแบบเข่ือนเก็บกกันํา้ ขณะท่ีโครงการของ XPCL เป็นรูปแบบฝายทดนํา้ (Run-of-River) และเน่ืองจากโครงการของ 
XPCL เป็นโครงการรูปแบบฝายทดนํา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุแหง่แรกของลุม่นํา้โขงตอนลา่ง ซึง่ยงัไมมี่โครงการเปรียบท่ีเหมือนกนั 

 คา่ตอบแทนตามสญัญาสมัปทาน เป็นคา่ตอบแทนในรูป Royalty Fee ให้กบัรัฐบาล สปป. ลาว ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีผนั
แปรไปกบัรายได้คา่ไฟฟ้า ตามท่ีระบใุนสญัญาสมัปทาน ซึง่อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 3.50 – 81.00 ของรายได้คา่ไฟฟ้า 
โดยเร่ิมจ่ายเม่ือเร่ิมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา ประกอบด้วย คา่งานจ้างเหมาเดินเคร่ืองและซอ่มบํารุง คา่ซอ่มแซมและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบขนสง่ คา่จ้างท่ีปรึกษางานด้านวิศวกรรมและบํารุงรักษา คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า คา่งานดแูลสิง่แวดล้อมและประชาชน ค่าเบีย้ประกนัภยั และอ่ืนๆ เป็นต้น โดยในการจดัทํา
ประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ กําหนดให้คา่งานจ้างเหมาเดินเคร่ืองและซอ่มบํารุง และคา่เบีย้ประกนัภยั คิดเป็น
สดัสว่น ประมาณร้อยละ 55 และร้อยละ 18 ของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา, คา่จ้างท่ีปรึกษางานด้าน
วิศวกรรมและบํารุงรักษา คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา และคา่งานดแูล
สิง่แวดล้อมและประชาชน คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา โดยอ้างอิงจาก
โครงสร้างคา่ใช้จ่ายของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งมึ 2 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ CapAd กําหนดให้คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา ใน
ปี 2563 ซึง่เป็นปีแรกท่ีผลิตเพ่ือการพาณิชย์เตม็ปีเทา่กบั 0.70 ล้านบาทตอ่ MW ซึง่อ้างอิงจากอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายใน
การดําเนินงานและบํารุงรักษาต่อ MW ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งมึ 2 และตัง้แตปี่ 2564 กําหนดให้คา่ใช้จ่ายใน
การดําเนินงานและบํารุงรักษาเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่เดินทาง คา่เช่า ค่า
สอบบญัชี คา่ท่ีปรึกษา คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่ใช้จ่ายสํานกังาน และอ่ืนๆ 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 – 2557 เทา่กบั 129.11 ล้านบาท 173.24 ล้านบาท และ 125.72 ล้านบาท 
ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ได้แก่ เงินเดือนและผลตอบแทนพนกังานและผู้บริหาร และคา่เดินทาง คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 
และร้อยละ 20 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารของปี 2557  โดยในการจดัทําประมาณการทางการเงินครัง้นี ้ กําหนดให้ 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและผู้บริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี และคา่ใช้จ่ายในสว่นอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี  ขณะท่ีคา่
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เดินทางจะลดลงภายหลงัจากเร่ิมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดย CapAd กําหนดให้คา่เดินทางเทา่กบั 10 ล้านบาทตอ่ปีในปี 
2563 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปีตัง้แตปี่ 2564  นอกจากนี ้ ในปี 2561 หลงัจากท่ีโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เร่ิมทดลองผลติ
ไฟฟ้า (ในช่วง Unit Operation Period) XPCL จะเร่ิมจ้างพนกังานเข้ามาเพิ่มขึน้ และมีคา่ใช้จ่ายสํานกังานเพิ่มขึน้ 
โดยประมาณการคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 60 ล้านบาท (ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายพนกังานประมาณร้อยละ 33 และ
คา่ใช้จ่ายสํานกังานและอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 67) ในปี 2562 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 2555A 2556A 2557A 2558F 2559F 2560F 

รวมคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 129.11  173.24  125.72  129.69  133.77  137.96  
% เพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร n.a. 34.17% -27.43% 3.16% 3.15% 3.13% 

 
 2561F1/ 2562F2/ 2563F2/ 2564F-2590F2/ 2591F2/ 

รวมคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 147.54  190.75  152.97  157.81 – 329.12 282.43 
% เพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6.94% 29.29% -19.80% 1.72% - 2.84% -14.19% 
หมายเหต:ุ 1/ Unit Operation Period พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562  
 2/ COD เป็นเวลา 29 ปี ตัง้แต ่พ.ย. 2562 – ต.ค. 2591 

 
 ต้นทนุทางการเงิน 

ต้นทนุทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และคา่ธรรมเนียมธนาคาร ซึง่
คิดเป็นต้นทนุทางการเงินตัง้แต่ COD โดยอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ MLR และ LIBOR ตามท่ีระบใุน
สญัญาเงินกู้  
 
 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นอตัราตามท่ีระบใุนสญัญาสมัปทาน ซึง่อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 0 – 20 
 
 คา่ใช้จ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) 

ต้นทนุโครงการ ประกอบด้วย ต้นทนุคา่ก่อสร้างตามสญัญา Engineering, Procurement, and Construction 
(EPC) คา่ใช้จ่ายทางวิศวกรรมและการบริหารจดัการ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัการสิง่แวดล้อมและสงัคม ต้นทนุทาง
การเงิน และคา่ใช้จ่ายฉกุเฉินอ่ืนๆ เป็นต้น โดยต้นทนุคา่ก่อสร้างและคา่งานสว่นเพิ่มคิดเป็น 78,009.87 ล้านบาท ต้นทนุ
อ่ืนๆ 14,842.67 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 22,498.81 ล้านบาท รวมเป็นต้นทนุโครงการ 115,351.35 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นต้นทนุโครงการประมาณ 90 ล้านบาทตอ่ MW ซึง่อยูใ่นช่วงต้นทนุโครงการไฟฟ้าพลงันํา้แบบฝายทดนํา้ (Run-
of-River) ขนาดใหญ่ท่ีประมาณ 1,050 – 7,650 USD/kW (ประมาณ 35 – 250 ล้านบาทตอ่ MW) (ท่ีมา: Renewable 
Energy Technologies: Cost Analysis Series, Volume 1, Issue 3/5, Hydropower, June 2012, prepared by 
International Renewable Energy Agency)  ปัจจบุนัความคืบหน้าของโครงการอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 41.87 (สิน้เดือน
มกราคม 2558) โดย XPCL คาดการก่อสร้างจะเสร็จภายในปี 2562  ทัง้นี ้ประมาณการเงินลงทนุโครงการและคา่ใช้จ่าย
ทางการเงินจ่ายในปี 2558 – 2562 ตามประมาณการของ XPCL เทา่กบั 11,614.83 ล้านบาท 17,159.57 ล้านบาท 
17,570.76 ล้านบาท 17,796.12 ล้านบาท และ 14,341.26 ล้านบาท ตามลําดบั 
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 XPCL มีแผนท่ีจะทําการซอ่มแซมและบํารุงรักษาบางสว่นทกุ 7 ปีและซอ่มแซมและบํารุงรักษาครัง้ใหญ่ทกุ 14 ปี 
หลงัจากเร่ิมดําเนินการผลติเชิงพาณิชย์ โดยประมาณการคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบํารุงบางสว่นประมาณ 89.60 – 96.00 
ล้านบาทตอ่ครัง้ และคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบํารุงครัง้ใหญ่ประมาณ 371.20 - 358.40 ล้านบาทต่อครัง้ 
 นอกจากเงินลงทนุในต้นทนุโครงการ  CapAd กําหนดให้มีการลงทนุในสว่นของสํานกังานปีละ 3 ล้านบาทตอ่ปี
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 
 อตัราการหมนุเวียนสนิทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียน 
 กําหนดโดยใช้เง่ือนไขตามสญัญาและนโยบายของ XPCL ดงันี ้

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เฉล่ียประมาณ 45 วนั 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เฉล่ียประมาณ 30 วนั 
เจ้าหนีค้า่ก่อสร้าง เฉล่ียประมาณ 30 วนั 

 
สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2558 - 2591 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
XPCL 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

รายได้ค่าไฟฟ้า – EGAT 0.00 0.00 0.00 1,532.66 11,845.61 14,962.59 14,962.59 
รายได้ค่าไฟฟ้า – EdL 0.00 0.00 0.00 0.00 116.52 699.14 699.14 
รายได้รวม 6.61 1.34 6.34 1,540.34 11,972.26 15,691.35 15,717.06 
กําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือม
ราคา (EBITDA) 

(115.09) (124.01) (122.77) 1,373.14 11,477.99 14,100.18 14,094.60 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) (123.09) (132.43) (131.62) 865.07 7,766.39 10,236.51 10,230.50 
กําไรสทุธิ (123.09) (132.43) (131.62) 865.07 6,863.24 4,918.18 5,134.12 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์รวม 49,044.92 66,703.46 84,390.12 102,090.06 115,918.90 115,020.75 115,096.29 
หนีส้ินรวม 37,966.48 51,310.56 64,534.28 76,965.58 82,689.69 76,873.37 71,814.80 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 11,078.44 15,392.90 19,855.84 25,124.48 33,229.20 38,147.38 43,281.50 

 
XPCL 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

รายได้ค่าไฟฟ้า – EGAT 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 
รายได้ค่าไฟฟ้า – EdL 699.14 699.14 699.14 699.14 699.14 699.14 699.14 
รายได้รวม 15,757.07 15,744.08 15,765.16 15,766.04 15,767.12 15,767.40 15,768.40 
กําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือม
ราคา (EBITDA) 

14,102.38 14,056.20 14,043.08 14,008.75 13,973.55 13,936.47 13,898.99 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 10,238.29 10,194.00 10,181.44 10,148.05 10,112.85 10,062.06 10,024.57 
กําไรสทุธิ 5,500.53 5,845.47 6,226.96 6,488.47 6,945.13 7,432.51 7,967.61 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์รวม 109,872.12 108,056.14 104,221.24 100,406.73 96,608.89 92,772.30 88,949.60 
หนีส้ินรวม 66,353.37 60,408.50 53,899.61 46,826.71 39,109.20 30,666.52 21,498.65 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 43,518.75 47,647.63 50,321.63 53,580.02 57,499.68 62,105.79 67,450.95 
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XPCL 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 

รายได้ค่าไฟฟ้า – EGAT 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 
รายได้ค่าไฟฟ้า – EdL 806.08 806.08 806.08 806.08 806.08 806.08 806.08 
รายได้รวม 15,876.47 15,880.05 15,822.08 15,822.46 15,822.85 15,818.62 15,819.01 
กําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือม
ราคา (EBITDA) 

13,963.68 13,926.43 13,813.27 13,704.63 13,634.12 13,452.54 13,379.32 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 10,089.27 10,052.02 9,938.85 9,830.22 9,759.71 9,552.53 9,479.30 
กําไรสทุธิ 8,591.02 9,257.12 9,524.05 9,403.41 9,254.66 8,947.72 8,332.26 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์รวม 85,384.60 75,651.52 71,753.95 67,920.94 64,087.93 60,229.31 56,370.70 
หนีส้ินรวม 11,525.02 181.54 119.95 123.01 126.16 129.41 132.75 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 73,859.58 75,469.98 71,634.00 67,797.92 63,961.76 60,099.90 56,237.95 

 
XPCL 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 

รายได้ค่าไฟฟ้า – EGAT 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 
รายได้ค่าไฟฟ้า – EdL 806.08 806.08 806.08 806.08 806.08 806.08 806.08 
รายได้รวม 15,819.39 15,819.77 15,820.16 15,820.54 15,820.93 15,820.41 15,820.80 
กําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและคา่เส่ือม
ราคา (EBITDA) 

13,199.55 12,978.89 12,073.42 11,692.02 9,994.97 9,937.94 9,748.71 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 9,299.53 9,078.88 8,173.41 7,792.01 6,094.96 6,037.93 5,848.70 
กําไรสทุธิ 8,081.18 7,435.80 6,666.11 6,224.95 4,867.30 4,821.68 4,670.30 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์รวม 52,512.09 48,653.48 44,794.86 40,936.25 37,077.64 33,219.03 29,360.41 
หนีส้ินรวม 136.19 139.74 143.39 147.15 151.02 155.01 159.12 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 52,375.90 48,513.74 44,651.47 40,789.10 36,926.61 33,064.01 29,201.29 

 
XPCL 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 2591F  

รายได้ค่าไฟฟ้า – EGAT 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 14,962.59 10,224.44  
รายได้ค่าไฟฟ้า – EdL 806.08 806.08 806.08 806.08 806.08 671.73  
รายได้รวม 15,821.18 15,858.73 15,897.74 15,936.75 15,975.77 11,142.31  
กําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและคา่เส่ือม
ราคา (EBITDA) 

9,032.11 8,876.50 8,194.88 8,168.38 6,930.98 1,694.46  

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 5,132.10 4,976.48 4,294.86 4,268.36 2,583.40 (971.07)  
กําไรสทุธิ 4,097.02 3,972.53 3,427.23 3,406.03 2,058.06 (981.25)  
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์รวม 29,217.79 29,222.15 29,226.64 29,231.27 29,236.03 28,073.18  
หนีส้ินรวม 163.36 167.72 172.21 176.83 181.60 0.00  
สว่นของผู้ ถือหุ้น 29,054.43 29,054.43 29,054.43 29,054.43 29,054.43 28,073.18  
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 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 
 อตัราสว่นลดท่ีใช้ในการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคํานวณต้นทนุทางการเงินถวั
เฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) จากคา่เฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของต้นทนุของหนี ้ (Kd) และ
ต้นทนุของทนุ (Ke) ดงันี ้
 WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 
โดยท่ี Ke = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) 

Kd  = ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ของ XPCL 
T = อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
E = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
D = หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ 
 
ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) คํานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงันี ้
 Ke (หรือ Re ) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 
โดยท่ี 
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 34 ปี มีค่าเทา่กบัร้อยละ 3.85 ตอ่ปี 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายุ
เทา่กบัระยะเวลาประมาณการ 

Beta (β) = 0.31 – 1.13 เทา่ โดยอ้างอิงจากคา่เฉล่ีย Unlevered Beta ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หมวดพลงังานและสาธารณปูโภค กลุม่ทรัพยากร ท่ีดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า 
(คา่เฉล่ียย้อนหลงั 1 ปี จนถงึวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558) และปรับปรุงด้วยอตัราสว่นหนีส้นิท่ี
มีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ XPCL ในอนาคต 

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายเดือนถวัเฉล่ียจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉล่ียย้อนหลงั 29 ปี 
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2528 – มกราคม 2558 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 16.03 ตอ่ปี เน่ืองจากเป็นช่วง
ระยะเวลาท่ีสะท้อนอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียได้ดีท่ีสดุ โดยท่ี CapAd มิได้นําอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2518 - 2527 มาพิจารณา เพราะเป็นช่วงตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เร่ิมก่อตัง้ และมีปริมาณการซือ้ขาย รวมถงึจํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ น้อย ซึง่อาจไมส่ะท้อนผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

Kd = ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงินกู้  ท่ีประมาณร้อยละ 6.75 ตอ่ปี ตามสญัญาเงินกู้ของ XPCL 
D/E Ratio = อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ี 0 – 3.30 เท่า ซึ่งเท่ากบัประมาณการ

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ XPCL ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
T = ประมาณอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล ท่ีร้อยละ 0 – 20 ตอ่ปี 
 

ทัง้นี ้อัตราส่วนลดหรือ WACC ที่คาํนวณได้จะเท่ากับร้อยละ 7.52 – 9.30 ต่อปี 
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โดยอาศยัข้อมลูและสมมติฐานท่ีกําหนดข้างต้น จะสามารถคํานวนกระแสเงินสดของ XPCL ได้ดงันี ้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

XPCL 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
กระแสเงินสดของกิจการ  
(Free Cash Flow to the Firm) 

(11,588.48) (16,762.53) (17,604.36) (16,539.79) (4,279.64) 12,363.61  14,055.41  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  (10,760.76) (14,240.85) (13,683.48) (11,786.92) (2,809.23) 7,478.67  7,800.02  

 
XPCL 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

กระแสเงินสดของกิจการ  
(Free Cash Flow to the Firm) 

14,063.25  14,017.14  13,972.81  13,769.16  13,719.92  13,667.84  13,599.74  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  7,211.64  6,654.33  6,152.14  5,689.65  5,282.48  4,959.30  4,689.96  

 
XPCL 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 

กระแสเงินสดของกิจการ  
(Free Cash Flow to the Firm) 

13,553.93  13,502.20  13,378.00  13,257.45  13,108.79  12,826.35  12,205.04  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  4,412.00  4,283.75  3,947.50  3,638.33  3,345.91  3,044.85  2,694.72  

 
XPCL 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 

กระแสเงินสดของกิจการ  
(Free Cash Flow to the Firm) 

11,954.06  11,308.79  10,539.20  10,098.15  8,740.62  8,695.11  8,543.85  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  2,454.71  2,159.79  1,872.03  1,668.24  1,342.98  1,242.55  1,135.54  

 
XPCL 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 2591F  

กระแสเงินสดของกิจการ  
(Free Cash Flow to the Firm) 

7,970.69  7,846.32  7,301.16  7,280.09  6,382.83  3,459.72   

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  985.27  902.06  780.68  723.98  590.36  297.61   

 
XPCL (ล้านบาท) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดรวม 44,159.81 
บวก: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 665.711/ 
หกั: ภาระหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (28,803.39)1/ 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด – สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 16,022.14 
จาํนวนหุ้นที่ชาํระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านหุ้น)  
หุ้นกลุม่ท่ี 1 – ชําระแล้วเตม็จํานวน  675.002/3/ 
หุ้นกลุม่ท่ี 2 – ชําระแล้วบางสว่น  950.002/4/ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด– หุ้นกลุ่มที่ 1 (บาทต่อหุ้น) ณ 28 ก.พ. 58 17.182/3/ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด– หุ้นกลุ่มที่ 2 (บาทต่อหุ้น) ณ 28 ก.พ. 58 4.662/4/ 
หมายเหต:ุ 
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1/ รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 665.71 ล้านบาท ภาระหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ ประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
จํานวน 28,310.72 ล้านบาท และหนีส้ินตามสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงินจํานวน 492.67 ล้านบาท จากงบการเงินของ XPCL สําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

2/ หุ้นสามญัของ XPCL มีสิทธิและคณุลกัษณะเช่นเดียวกนัทกุหุ้น แตเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการคํานวณมลูคา่หุ้นของ XPCL ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจงึได้แบง่หุ้นสามญัของ XPCL เป็นกลุม่ 1 และกลุม่ท่ี 2 โดยหุ้นกลุม่ท่ี 1 ชําระเตม็มลูคา่แล้ว ขณะท่ีหุ้นกลุม่ท่ี 2 ชําระเพียง
บางสว่น (สําหรับหุ้นกลุม่ท่ี 3 ยงัไม่มีการเรียกชําระแตอ่ย่างใด) โปรดดรูายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้

3/ หุ้นกลุม่ท่ี 1 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 675 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้วเตม็จํานวน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 72.39 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และมลูคา่ทางบญัชีเท่ากบั 8.96 บาทตอ่หุ้น 

4/ หุ้นกลุม่ท่ี 2 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 950 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้ว 2.71 บาทตอ่หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.61 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และมลูคา่ตามบญัชีเท่ากบั 2.43 บาทต่อหุ้น 

 
จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้จะได้มลูคา่หุ้นของ XPCL กลุม่ท่ี 1 เทา่กบั 17.18 บาทตอ่หุ้น และกลุม่ท่ี 2 

เทา่กบั 4.66 บาทตอ่หุ้น หรือมลูคา่กิจการ (ร้อยละ 100) เทา่กบั 16,022.14 ล้านบาท ซึง่มลูค่ากิจการ XPCL ในสดัสว่น
ร้อยละ 30 เทา่กบั 4,806.64 ล้านบาท 
 
 นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุ้น โดยปรับ
คา่ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้ และลดลงร้อยละ 1 ตอ่ปี จากอตัราสว่นลดข้างต้น 

XPCL หน่วย Discount Rate (ร้อยละต่อปี) 
  7.44% - 9.21% 7.52% – 9.30% 7.60% - 9.39% 
มลูคา่กิจการของ XPCL ล้านบาท 16,938.21  16,022.14  15,119.03  
มลูคา่หุ้นกลุม่ท่ี 11/2/ บาท/หุ้น 18.17  17.18  16.21  
มลูคา่หุ้นกลุม่ท่ี 21/3/ บาท/หุ้น 4.92  4.66  4.39  
มลูคา่กิจการในสดัสว่น 30% ล้านบาท 5,081.46  4,806.64  4,535.71  
หมายเหต:ุ 
1/ หุ้นสามญัของ XPCL มีสิทธิและคณุลกัษณะเช่นเดียวกนัทกุหุ้น แตเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการคํานวณมลูคา่หุ้นของ XPCL ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระจงึได้แบง่หุ้นสามญัของ XPCL เป็นกลุม่ 1 และกลุม่ท่ี 2 โดยหุ้นกลุม่ท่ี 1 ชําระเตม็มลูคา่แล้ว ขณะท่ีหุ้นกลุม่ท่ี 2 ชําระเพียง
บางสว่น (สําหรับหุ้นกลุม่ท่ี 3 ยงัไม่มีการเรียกชําระแตอ่ย่างใด) โปรดดรูายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้

2/ หุ้นกลุม่ท่ี 1 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 675 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้วเตม็จํานวน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 72.39 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

3/ หุ้นกลุม่ท่ี 2 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 950 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้ว 2.71 บาทตอ่หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.61 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

 ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปล่ียนแปลงอตัราสว่นลดจะได้มลูคา่หุ้นของ XPCLกลุม่ท่ี 1 เทา่กบั 16.21 
– 18.17 บาทตอ่หุ้น และกลุม่ท่ี 2 เทา่กบั 4.39 – 4.92 บาทตอ่หุ้น หรือมูลค่ากิจการ (ร้อยละ 100) เท่ากับ 15,119.03 

- 16,938.21 ล้านบาท ทัง้นี ้มูลค่ากจิการ XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 เท่ากับ 4,535.71 – 5,081.46 ล้านบาท ซึง่
สงูกวา่ราคาซือ้ขายหุ้น XPCL ในสดัสว่นร้อยละ 30 ท่ี 4,344 ล้านบาท เทา่กบั 191.71 – 737.46 ล้านบาท หรือสงูกวา่
ร้อยละ 4.41 – 16.98 ของราคาซือ้ขาย 
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ทัง้นี ้การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์จดัทําโดยอ้างอิงจากสมมติฐานท่ีได้รับจาก XPCL ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ปัจจบุนั ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัแผนธุรกิจและนโยบายตา่งๆ ของ XPCL รวมถงึนโยบายของ
ภาครัฐ หรือสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือเกิดเหตกุารณ์ท่ีไมป่กติ อาจทําให้เกิดความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญั
จากการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนัของ XPCL หรือเปล่ียนแปลงไปจากประมาณการและตวัแปรท่ีกําหนดไว้ อาจทําให้
ประมาณการท่ีกําหนดขึน้ภายใต้สมมติฐานท่ีกลา่วมาข้างต้นเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั และอาจสง่ผลกระทบให้
มลูคา่ของ XPCL ท่ีประเมินได้เปล่ียนแปลงไปเช่นกนั 
 
2.7 สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับมูลค่ายุตธิรรมของกจิการ XPCL 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูคา่กิจการ XPCL ตามการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีตา่งๆ ดงันี ้
XPCL มลูคา่กิจการ 

ร้อยละ 100 
(ล้านบาท) 

มลูคา่กิจการ 
ร้อยละ 301/ 
(ล้านบาท) 

ราคาซือ้ XPCL  
ในสดัสว่นร้อยละ 

30 (ล้านบาท) 

สงูกวา่ (ต่ํากวา่)  
ราคาซือ้หุ้น XPCL  

(บาท) 

สงูกวา่ (ต่ํากวา่)  
ราคาซือ้หุ้น XPCL  

(ร้อยละ) 
วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 8,351.53 2,505.46 4,344.00 (1,838.54) (42.32) 
วิธีมลูคา่ตามบญัชีท่ีปรับปรุงแล้ว 8,351.53 2,505.46 4,344.00 (1,838.54) (42.32) 
วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด n.a. n.a. 4,344.00 n.a. n.a. 
วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตาม
บญัชี 

11,511.24 – 
14,269.98  

3,453.37 – 
4,280.99  

4,344.00 (890.63) – 
(63.01)  

(20.50) – (1.45) 

วิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น n.a. n.a. 4,344.00 n.a. n.a. 
วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแส
เงินสด 

15,119.03  - 
16,938.21 

4,535.71 – 
5,081.46 

4,344.00 191.71 – 737.46 4.41 – 16.98 

หมายเหต:ุ 1/ บริษัทฯ จะซือ้หุ้น XPCL ในสดัสว่นร้อยละ 30 จาก CKP จํานวน 805.83 ล้านหุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) ซึง่
ประกอบด้วย หุ้นกลุม่ท่ี 1 จํานวน 202.50 ล้านหุ้น (ชําระเตม็มลูคา่ 10.00 บาทตอ่หุ้น), หุ้นกลุม่ท่ี 2 จํานวน 285.00 ล้านหุ้น (ชําระบางสว่น 
2.71 บาทตอ่หุ้น), และหุ้นกลุม่ท่ี 3 จํานวน 318.33 ล้านหุ้น (ยงัไม่ได้ชําระคา่หุ้น) 
 

 จากตารางสรุปข้างต้น จะเหน็ได้วา่มลูคา่กิจการ XPCL (ร้อยละ 100) ท่ีประเมินได้โดยใช้วิธีการตา่งๆ จะอยู่
ระหวา่ง 8,351.53 – 16,938.21 ล้านบาท หรือมลูคา่กิจการในสดัสว่นร้อยละ 30 เทา่กบั 2,505.46 – 5,081.46 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชีเป็นวิธีท่ีสะท้อนถงึผลประกอบการ และฐานะของ XPCL ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีต แตว่ิธีนีไ้มไ่ด้คํานงึถงึมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีแท้จริง และความสามารถในการทํากําไร
ของ XPCL ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมโดยรวม  ดงันัน้ การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีนี ้
อาจไมส่ะท้อนถึงสถานะในปัจจบุนัของ XPCL และมลูคา่หุ้นท่ีเหมาะสมของ XPCL ได้ 

สว่นวิธีมลูคา่ตามบญัชีท่ีปรับปรุงแล้ว เป็นวิธีท่ีมีการปรับปรุงรายการตา่งๆ ให้สะท้อนถึงมลูคา่ตลาดของ
สนิทรัพย์ของ XPCL ณ ปัจจบุนั มากกวา่วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี  อยา่งไรก็ตาม ไมมี่รายการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคญัตอ่
มลูคา่ตามบญัชีของ XPCL ทําให้มลูคา่ตามบญัชีท่ีปรับปรุงแล้วจะเทา่กบัมลูคา่ตามบญัชี  ดงันัน้ การประเมินมลูคา่หุ้น
ด้วยวิธีนีอ้าจไมส่ะท้อนถงึสถานะในปัจจบุนัของ XPCL และมลูคา่หุ้นท่ีเหมาะสมของ XPCL เช่นกนั 

วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด ไมส่ามารถประเมินได้ เน่ืองจาก XPCL ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และไมมี่ราคาตลาดอ้างอิง 
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วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี ใช้มลูคา่ตามบญัชีซึง่เป็นข้อมลูในอดีตของ XPCL ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 มาเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นราคาตอ่มลูค่าตามบญัชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมวดพลงังานและ
สาธารณปูโภค กลุม่ทรัพยากร จํานวน 5 บริษัท ท่ีดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้เลือกใช้วิธีนี ้
มาใช้ในการประเมินมลูคา่หุ้นของ XPCL เน่ืองจาก XPCL อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง ยงัไมไ่ด้เร่ิมดําเนินธุรกิจ และบริษัทจด
ทะเบียนท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบได้มีสนิทรัพย์ในการดําเนินธุรกิจสว่นใหญ่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และเร่ิมดําเนินธุรกิจแล้ว  
ดงันัน้ การประเมินมลูคา่ด้วยวิธีนีอ้าจไมเ่หมาะสม 

วิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น ใช้กําไรตอ่หุ้น 12 เดือนย้อนหลงัสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่เป็นข้อมลูใน
อดีตของ XPCL มาเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมวด
พลงังานและสาธารณปูโภค กลุม่ทรัพยากร จํานวน 5 บริษัท ท่ีดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า  อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระไมไ่ด้เลือกวิธีนีม้าใช้ในการประเมินมลูคา่หุ้นของ XPCL เน่ืองจากในช่วง 12 เดือนย้อนหลงั XPCL มีขาดทนุจากการ
ดําเนินงาน จงึไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุ้นของ XPCL ด้วยวิธีนีไ้ด้ 

วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดจะวิเคราะห์โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ โดยพิจารณาถงึความสามารถ
ในการสร้างกระแสเงินสด และผลการดําเนินการในอนาคตของ XPCL  อยา่งไรก็ตาม การจดัทําประมาณการทางการเงิน
ในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้นําผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจากการทํารายการในครัง้นีม้าพิจารณา โดย
ปัจจบุนัโครงการ อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง ซึง่มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 41.87 (สิน้เดือนมกราคม 2558) และคาดวา่จะ
เร่ิมทดลองผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงปี 2561 และเร่ิมการผลติเชิงพาณิชย์ในปี 2562 และสิน้สดุสมัปทานในปี 2591 

ทัง้นี ้ วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดเป็นการคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต จากประมาณการทาง
การเงิน ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมติฐานตา่งๆ ท่ีได้รับจาก XPCL และกําหนดขึน้มาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจบุนั 
การเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต อนัมีผลกระทบตอ่สมมติฐานดงักลา่วข้างต้นอยา่งมีนยัสําคญั อาจสง่ผลให้ผล
ประกอบการในอนาคตของ XPCL ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ หรือทําให้ตวัแปรตา่งๆ ท่ีใช้ในการประเมินมลูคา่
เปล่ียนแปลงไป ดงันัน้ มลูคา่หุ้นท่ีประเมินได้ตามวิธีนีก็้จะเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกนั 

CapAd มีความเหน็วา่ วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการประเมินมลูคา่กิจการของ XPCL ในครัง้นี ้คือ วิธีมลูคา่ปัจจบุนั
สทุธิของกระแสเงินสด เน่ืองจากสามารถสะท้อนผลการดําเนินการในอนาคตของ XPCL  โดยสรุป CapAd เหน็ว่ามูลค่า

กจิการที่เหมาะสมของ XPCL เท่ากับ 15,119.03 - 16,938.21 ล้านบาท (ร้อยละ 100) หรือมูลค่ากจิการใน
สัดส่วนร้อยละ 30 เท่ากับ 4,535.71 – 5,081.46 ล้านบาท (ร้อยละ 30) ซึง่สงูกวา่ราคาซือ้ขายหุ้น XPCL ในสดัสว่น
ร้อยละ 30 ท่ี 4,344 ล้านบาท เทา่กบั 191.71 – 737.46 ล้านบาท หรือสงูกวา่ร้อยละ 4.41 – 16.98 ของราคาซือ้ขาย  
ดังนัน้ ราคาซือ้ขายกจิการ XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ที่ 4,344 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสม เน่ืองจากตํ่า
กว่ามูลค่ายุตธิรรม 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการชําระเงินเพิ่มทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จ เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 5,512 ล้านบาท เป็นการเพ่ิมทนุใน XPCL ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นของ 
XPCL  การเพิ่มทนุดงักลา่วได้สะท้อนอยูใ่นการประมาณการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นีแ้ล้ว  ทัง้นี ้ จากการ
ประมาณการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) ในสว่นของบริษัทฯ อยูท่ี่ประมาณร้อย
ละ 11.4 ตอ่ปี และระยะเวลาคืนทนุอยูท่ี่ประมาณ 14 ปี (นบัจากวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2558)16 
  

                                                           
16 โปรดดเูชิงอรรถ 11 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่46/46 
 

 

ส่วนที่ 4: สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

 
โปรดดสูรุปความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)” หน้าท่ี 6 

ของรายงานฉบบันี ้
 
อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯควรจะศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการตดัสนิใจสําหรับการลงมติ ซึง่การพิจารณาอนมุติัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจและการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ได้พิจารณาให้ความเหน็กรณีข้างต้นด้วยความรอบคอบตามมาตราฐานวิชาชีพ โดยคํานงึถึง

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายพชัร เนตรสวุรรณ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
 บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
  



เอกสารแนบ ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่1 

เอกสารแนบ 1 
ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน 
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกัด 

 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
ช่ือบริษัท : บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 
  Xayaburi Power Company Limited (“XPCL”) 
ธุรกิจหลกั : ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 215 ถนนล้านซ้าง บ้านเซียงยืน เมืองจนัทบรีุ นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
เวบ็ไซต์ : http://www.xayaburi.com 
ทนุจดทะเบียน : 26,861,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 2,686,100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ทนุท่ีชําระแล้ว : 9,324,500,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 675,000,000 หุ้น ชําระแล้วเตม็มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 

บาท และหุ้นสามญั 950,000,000 หุ้น ชําระแล้วมลูคา่หุ้นละ 2.71 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2557) 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1  ประวัตคิวามเป็นมา 

บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั (“XPCL”) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2553 ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) เพ่ือดําเนินโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ไซยะบรีุตัง้อยูบ่นลํานํา้โขงหา่งจากตวัเมืองหลวงพระบาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร  โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ เป็นโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ชนิดฝายนํา้ล้น (Run-of-River) มีกําลงั
ผลติ 1,285 เมกะวตัต์ สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าได้เฉล่ียปีละ 7,370 กิกะวตัต์ชัว่โมง (GWh) 
 
2.2  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงันํา้ซึง่ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลของ สปป.ลาว 
โดย XPCL ได้ลงนามในสมัปทานกบัรัฐบาล สปป.ลาว เม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2553 ในรูปแบบสมัปทานประเภทการโอน
กรรมสทิธ์ิในระบบผลติและระบบจ่ายให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว เม่ือสญัญาสิน้สดุลง (Build-Own-Operate and 
Transfer: BOOT) โดยสญัญาสมัปทานจะสิน้สดุพร้อมกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึง่มีอาย ุ 29 ปี นบัจากวนัเร่ิมดําเนินการ
เชิงพาณิชย์  โครงการดงักลา่วใช้เทคโนโลยีกงัหนันํา้แบบคปัลาน (Kaplan Turbine) ทํางานร่วมกบัเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
ขนาด 175 เมกะวตัต์ จํานวน 7 เคร่ือง และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาด 60 เมกะวตัต์ จํานวน 1 เคร่ือง โดยวตัถดิุบท่ีสําคญัใน
การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ คือ นํา้ท่ีไหลในแมนํ่า้ตามธรรมชาติ  โครงการนีเ้ร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 
2555 มีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 8 ปี โดย ณ สิน้เดือนมกราคม 2558 โครงการมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณ
ร้อยละ 41.87 ของมลูคา่งานทัง้หมด  ทัง้นี ้ มีกําหนดเร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2562 โดย XPCL จะ
จําหน่ายไฟฟ้าจํานวน 1,225 เมกะวตัต์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว
เป็นระยะเวลา 29 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ และจําหน่ายไฟฟ้าจํานวน 60 เมกะวตัต์ ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเป็นระยะเวลา 29 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ 
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3. คณะกรรมการบริษัท 
รายช่ือคณะกรรมการ XPCL ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2558 มีจํานวน 10 คน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
3. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
4. นายวนั ฮอง ดาว กรรมการ 
5. นายวิเศษ จงูวฒันา กรรมการ 
6. นายสหสั ประทกัษ์นกุลู กรรมการ 
7. นายสพุงศ์ ชยตุสาหกิจ กรรมการ 
8. นายจกัรชยั บาลี กรรมการ 
9. ท่านบนุโจม อบุนปะเสิด กรรมการ 
10. ท่านทองเพ็ด ด้วงเงิน กรรมการ 
หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนัได้แก่ (ก) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์; หรือ (ข) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 
หรือนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ คนใดคนหนึง่ ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการท่านอ่ืน รวมเป็น 2 คน และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 
4. โครงสร้างเงนิทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 XPCL มีทนุจดทะเบียน 26,861,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 
2,686,100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุชําระแล้ว 9,324,500,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 
675,000,000 หุ้น ชําระแล้วเตม็มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามญั 950,000,000 หุ้น ชําระแล้วมลูคา่หุ้นละ 2.71 
บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ จาํนวนหุ้นที่จดทะเบยีน (หุ้น) สัดส่วน  
 หุ้นกลุ่มที่ 1:  

หุ้นที่ชาํระเตม็
มูลค่าหุ้น1/ 

หุ้นกลุ่มที่ 2:  
หุ้นที่ชาํระไม่
เตม็มูลค่าหุ้น2/ 

หุ้นกลุ่มที่ 3:  
หุ้นที่ยงัไม่ได้
เรียกชาํระ3/ 

รวม (ร้อยละ) 

1. บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 202,500,000 285,000,000 318,330,000 805,830,000 30.00 
2. บริษัท นที ซินเนอร์ยี จํากดั4/ 168,750,001 237,500,000 265,275,000 671,525,001 25.00 
3. รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 135,000,000 190,000,000 212,220,000 537,220,000 20.00 
4. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 84,375,000 118,750,000 132,637,500 335,762,500 12.50 
5. บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 50,624,999 71,250,000 79,582,500 201,457,499 7.50 
6. บริษัท พี.ที. จํากดัผู้ เดียว5/ 33,750,000 47,500,000 53,055,000 134,305,000 5.00 

รวม 675,000,000 950,000,000 1,061,100,000 2,686,100,000 100.00 

 
รายช่ือ จาํนวนทุนที่ชาํระแล้ว (บาท) 

 ทุนที่ชาํระเตม็
มูลค่าหุ้น  

(หุ้นกลุ่มที่ 1)1/ 

ทุนที่ชาํระไม่เตม็
มูลค่าหุ้น  

(หุ้นกลุ่มที่ 2)2/ 

ทุนที่ยงัไม่ได้ 
เรียกชาํระ  

(หุ้นกลุ่มที่ 3)3/ 

รวมทุนที่ชาํระแล้ว 

1. บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 2,025,000,000 772,350,000 0 2,797,350,000 
2. บริษัท นที ซินเนอร์ยี จํากดั4/ 1,687,500,010 643,625,000 0 2,331,125,010 
3. รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 1,350,000,000 514,900,000 0 1,864,900,000 
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รายช่ือ จาํนวนทุนที่ชาํระแล้ว (บาท) 
 ทุนที่ชาํระเตม็

มูลค่าหุ้น  
(หุ้นกลุ่มที่ 1)1/ 

ทุนที่ชาํระไม่เตม็
มูลค่าหุ้น  

(หุ้นกลุ่มที่ 2)2/ 

ทุนที่ยงัไม่ได้ 
เรียกชาํระ  

(หุ้นกลุ่มที่ 3)3/ 

รวมทุนที่ชาํระแล้ว 

4. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 843,750,000 321,812,500 0 1,165,562,500 
5. บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 506,249,999 193,087,500 0 699,337,490 
6. บริษัท พี.ที. จํากดัผู้ เดียว5/ 337,500,000 128,725,000 0 466,225,000 

รวม 6,750,000,000 2,574,500,000 0 9,324,500,000 
ท่ีมา: ใบจดทะเบียนเพ่ิมทนุของบริษัท ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2557, งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
หมายเหต:ุ 

หุ้นสามญัของ XPCL มีสิทธิและคณุลกัษณะเช่นเดียวกนัทกุหุ้น แตเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการคํานวณมลูคา่หุ้นของ XPCL ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจงึได้แบง่หุ้นสามญัของ XPCL เป็นกลุม่ 1 กลุม่ท่ี 2 และกลุม่ 3 

ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้บริษัทฯ จะซือ้หุ้น XPCL ในสดัสว่นร้อยละ 30 จาก CKP จํานวน 805.83 ล้านหุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ้นละ 10.00 บาท) ซึง่ประกอบด้วย หุ้นกลุม่ท่ี 1 จํานวน 202.50 ล้านหุ้น (ชําระเตม็มลูคา่ 10.00 บาทตอ่หุ้น), หุ้นกลุม่ท่ี 2 จํานวน 285.00 
ล้านหุ้น (ชําระบางสว่น 2.71 บาทตอ่หุ้น), และหุ้นกลุม่ท่ี 3 จํานวน 318.33 ล้านหุ้น (ยงัไม่ได้ชําระคา่หุ้น) 
1/ หุ้นกลุม่ท่ี 1 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 675 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้วเตม็จํานวน หรือคิดเป็นร้อย

ละ 72.39 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
2/ หุ้นกลุม่ท่ี 2 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 950 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ชําระแล้ว 2.71 บาทตอ่หุ้น หรือคิด

เป็นร้อยละ 27.61 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
3/ หุ้นกลุม่ท่ี 3 ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 1,061.1 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 10.00 บาท ยงัไมไ่ด้เรียกชําระ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0 ของทนุชําระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
4/ บริษัท นที ซินเนอร์ยี จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) (“GPSC”) ท่ี GPSC ถือหุ้นร้อยละ 100 

ของทนุจดทะเบียนและทนุท่ีชําระแล้ว โดย GSPC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) (“PTT”) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จํากดั (มหาชน) (“PTTGC”) ในสดัสว่นร้อยละ 30.10 และ 30.31 ตามลําดบั 

5/ บริษัท พี.ที. จํากดัผู้ เดียว (“PT”) มีท่านเดวิด ดาว เป็นผู้ ถือหุ้นแตเ่พียงผู้ เดียวและเป็นผู้จดัการของบริษัท มีทนุจดทะเบียน 88.2 พนัล้านกีบ 
มีสํานกังานตัง้อยู่ท่ี อาคารเอ็มบี ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนไช เมืองไชเสดถา แขวงนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว และมีสํานกังานใน
ประเทศไทย ตัง้อยู่ท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ทาวเวอร์บี ชัน้ 16 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 

PT เป็นบริษัทท่ีดําเนินธรุกิจการลงทนุใน สปป.ลาว ซึง่มีประสบการณ์ยาวนานและความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมพลงังาน
ทางเลือก อตุสาหกรรมเหมือง ตลอดจนอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  PT ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 ในช่ือเดิมได้แก่ “บริษัท พีที คอน
สตรัคชัน่ แอนด์อิริเกชัน่ จํากดั” 

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการดําเนินธรุกิจรวมถึงการลงทนุในลาวทําให้ PT เป็นพนัธมิตรท่ีได้รับความเช่ือถือเป็นอย่าง
มากจากบริษัทชัน้นําทัว่ภมิูภาคท่ีต้องการเข้ามาลงทนุและดําเนินธรุกิจใน สปป.ลาว  PT ร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรเพ่ือพฒันาโครงการเข่ือน
ผลติไฟฟ้าพลงันํา้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ 3 แห่งใน สปป.ลาว  นอกจากนี ้ PT ยงัได้รับสมัปทานในการสํารวจและพฒันาแหลง่พลงังาน
ไฮโดรคาร์บอนใน 9 แขวงทัว่ประเทศด้วย 

นอกจากธรุกิจด้านพลงังาน PT ยงัได้ลงทนุในอตุสาหกรรมเหมืองแร่ โดยได้รับสมัปทานสํารวจทองคําและทองแดงรวม 2 โครงการ
ใน สปป.ลาว  ในสว่นของธรุกิจอ่ืนๆ PT ได้ร่วมกบับริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั จากประเทศไทย ก่อตัง้บริษัทร่วมทนุช่ือ บริษัท ลาว โคคา- 
โคลา บอทล่ิง จํากดั เพ่ือผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมได้แก่ โค้ก แฟนต้า สไปรท์ มินิท เมด และนํา้ด่ืมบรรจขุวดนํา้ทิพย์ ใน สปป.ลาว 

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 Dau Global Investments LLC ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ PT ได้ซือ้อาคารสํานกังาน Silhouette Midtown 
สงู 10 ชัน้ ขนาดพืน้ท่ีรวม 115,838 ต.ร.ฟตุ ในกลางเมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา มลูคา่ 11.55 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือทําเป็น
สํานกังานใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ 
(ท่ีมา: เอกสารจดทะเบียนบริษัท และ www.ptsole.com) 
(“บริษัทจํากดัผูเ้ดียว” เป็นนิติบคุคลในรูปแบบบริษัทจํากดัทีถื่อหุน้โดยบคุคลคนเดียว ตามกฎหมายว่าดว้ยวิสาหกิจของ สปป.ลาว)  
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5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 มีดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: พนับาท) 31 ธ.ค. 25551/ 31 ธ.ค. 25561/ 31 ธ.ค. 25572/ 
สินทรัพย์หมนุเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 238,991 446,116 665,714 
ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้อง - 1,200 40 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1,491 1,543 2,131 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 240,482 448,859 667,885 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
ต้นทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง 8,458,194 22,381,284 36,404,464 
อาคารและอปุกรณ์  21,356 38,557 43,178 
คา่ธรรมเนียมในการจดัการเงินกู้ รอตดับญัชี 943,791 885,087 813,398 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน - 201,586 - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 692 599 599 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 9,424,035 23,507,116 37,261,640 
รวมสินทรัพย์ 9,664,518 23,955,975 37,929,526 

หนีส้ินหมนุเวียน    
เจ้าหนีค้่าโครงการ    
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,994,600 860,340 671,331 
กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 91,257 131,708 85,263 

เจ้าหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 36 609 924 
เจ้าหนีอ่ื้น 4,975 7,200 5,738 
คา่ใช้จ่ายทางการเงินค้างจ่าย 5,293 15,687 9,684 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 2,096,162 1,015,545 772,940 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน    
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,791,335 17,307,985 28,310,720 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน - - 492,668 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,008 2,650 1,669 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 5,792,343 17,310,635 28,805,057 
รวมหนีส้นิ 7,888,505 18,326,181 29,577,997 

สว่นของผู้ ถือหุ้น    
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 1,966,000 5,789,750 9,324,500 
ขาดทนุสะสม (189,987) (355,997) (480,303) 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น - 196,041 (492,668) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,776,012 5,629,794 8,351,529 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,664,518 23,955,975 37,929,526 

 

- งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (หน่วย: พนับาท) 25551/ 25561/ 25572/ 

รายได้ - - - 
รายได้อ่ืน 512 7,227 1,416 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (หน่วย: พนับาท) 25551/ 25561/ 25572/ 
รวมรายได้ 512 7,227 1,416 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (129,114) (173,237) (125,721) 
รวมคา่ใช้จ่าย (129,114) (173,237) (125,721) 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (128,602) (166,010) (124,305) 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน - - - 
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (128,602) (166,010) (124,305) 
ภาษีเงินได้ - - - 
ขาดทุนสาํหรับงวด (128,602) (166,010) (124,305) 
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :     
กําไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด - 196,041 (688,710) 
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (128,602) 30,031 (813,015) 
 

- งบกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
งบกระแสเงนิสด (หน่วย: พนับาท) 25551/ 25561/ 25572/ 

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (126,193) (159,054) (118,293) 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทนุ (5,455,832) (14,523,381) (13,550,693) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 5,771,067 14,889,535 13,888,614 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 189,021 207,125 219,629 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (20) 25 (31) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 49,970 238,991 446,116 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 238,991 446,116 665,714 
ท่ีมา: 1/ งบการเงินของ XPCL สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท 

สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
 2/ งบการเงินในปี 2557 ผา่นการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว แต่ยงัมิได้มีการออกงบการเงิน โดย XPCL จะจดัประชมุ

คณะกรรมการบริษัทในวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 เพ่ืออนมุติังบการเงิน 
 

- สรุปอตัราสว่นการเงินท่ีสําคญั สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2555 2556 2557 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.11 0.44 0.86 
อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) n.a. n.a. n.a. 
อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) n.a. n.a. n.a. 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) n.a. n.a. n.a. 
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) n.a. n.a. n.a. 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) 4.44 3.26 3.54 
หมายเหต:ุ n.a. เน่ืองจาก XPCL ยงัไม่ได้มีรายได้และกําไรทางธรุกิจ 
 

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิโดยรวมของ XPCL 
ผลการดําเนินงาน 

เน่ืองจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ดงันัน้ในปี 2556 และ 2557 XPCL ยงัไม่มี
รายได้จากการขายไฟฟ้า มีเพียงรายได้อ่ืนจํานวน 7.2 ล้านบาท และ 1.4 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่เป็นรายได้คา่บริหาร
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โครงการ และรายได้จากดอกเบีย้รับ โดยรายได้คา่บริหารโครงการดงักลา่ว เป็นรายได้จากการให้บริการกบับริษัท ไฟฟ้า 
นํา้งมึ 2 จํากดั เป็นระยะเวลา 1 ปี เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2556 และสิน้สดุการให้บริการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 จึง
เป็นผลให้รายได้อ่ืนในปี 2556 เพิ่มขึน้จากปี 2555 จํานวน 6.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1,311 และลดลงในปี 2557 
เม่ือเทียบกบัปี 2556 จํานวน 5.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 80 

ด้านคา่ใช้จ่ายในการบริหารของ XPCL ในปี 2556 และ 2557 มีจํานวน 173 ล้านบาท และ 125 ล้านบาท
ตามลําดบั โดยคา่ใช้จ่ายในการบริหารปี 2556 เพิ่มขึน้จากปี 2555 จํานวน 44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 34 สาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการพนกังาน คา่ใช้จ่ายเดินทาง และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสํานกังาน  ในขณะท่ีปี 
2557 คา่ใช้จ่ายบริหารลดลงจากปี 2556 จํานวน 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27  สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ
คา่ใช้จ่ายเดินทาง และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสํานกังานในสว่นของค่าเช่า จงึสง่ผลให้ XPCL มีขาดทนุสทุธิสําหรับปี 2556 และ 
2557 จํานวน 166 ล้านบาท และ 124 ล้านบาท ตามลําดบั  นอกจากนี ้ XPCL ยงัได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเป็น
เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบีย้ เป็นผลให้ใน
ปี 2556 และ 2557 XPCL มีกําไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดในกําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน จํานวน 196 ล้านบาท และ (689) ล้านบาท ตามลําดบั (โดยผลกําไรหรือขาดทนุจากการป้องกนัความเส่ียง
ดงักลา่ว เม่ือเกิดขึน้จริง จะโอนกําไรหรือขาดทนุในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน เป็นสว่นหนึ่งของต้นทนุโครงการระหวา่ง
ก่อสร้างสําหรับช่วงก่อสร้างโครงการ และเป็นกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุสําหรับช่วงดําเนินงานเชิงพาณิชย์) เป็น
ผลให้ในปี 2556 และ 2557 XPCL มีกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จจํานวน 30 ล้านบาท และ (813) ล้านบาท ตามลําดบั 
 
ฐานะการเงิน 

ในปี 2556 และ 2557 XPCL มีสนิทรัพย์รวมจํานวน 23,956 ล้านบาท และ 37,929 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
14,291 ล้านบาท และ 13,973 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 148 ในปี 2556 และร้อยละ 58 ในปี 2557 สาเหตุ
หลกัมาจากสนิทรัพย์หมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด โดยเพิ่มขึน้จํานวน 207 ล้านบาท และ 
219 ล้านบาท ตามลําดบั เป็นผลมาจากการเบิกเงินกู้และเงินทนุเพ่ือนํามาใช้ในการก่อสร้างโครงการและดําเนินงานของ 
XPCL และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญั ได้แก่ ต้นทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง โดยเพิ่มขึน้จาก 8,458 
ล้านบาทในปี 2555 เป็น 22,381 ล้านบาท ในปี 2556 และเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองจํานวน 14,023 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 
36,404 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างโครงการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 สว่นท่ีเพิ่มขึน้คิดเป็น
ร้อยละ 165 และร้อยละ 63 ตามลําดบั 

ทางด้านหนีส้นิ ในปี 2556 และ 2557 XPCL มีหนีส้นิรวมจํานวน 18,326 ล้านบาท และ 29,578 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ จํานวน 10,438 ล้านบาท และ 11,252 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 132 ในปี 2556 และร้อยละ 61 ใน
ปี 2557  สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 11,517 ล้านบาท และ 11,003 
ล้านบาท ตามลําดบั เน่ืองจากมีการเบิกเงินกู้จากสถาบนัการเงินเพ่ือนํามาใช้ในการก่อสร้างโครงการและการดําเนินงาน
ของ XPCL 

สําหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2556 และ 2557 XPCL มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 5,630 ล้านบาท และ 8,351 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จํานวน 3,854 ล้านบาทและ 2,722 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 217 ในปี 2556 และร้อยละ 48 ในปี 2557 
ตามลําดบั  สาเหตหุลกัมาจากการเรียกชําระค่าหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเบิกเงินกู้ ยืมระยะยาว เพ่ือนํามาใช้
ในการก่อสร้างโครงการและการดําเนินงานของ XPCL 
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สภาพคล่อง 
ปี 2556 XPCL มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน 446 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2555 จํานวน 

207 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากกระแสเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 14,889 ล้านบาท เป็นผลจากการเรียก
ชําระคา่หุ้นและการเบิกเงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานและกิจกรรมลงทนุ
สทุธิ จํานวน 159 ล้านบาท และ 14,523 ล้านบาท ตามลําดบั  ทัง้นีก้ระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุโดยสว่นใหญ่เป็น
คา่ก่อสร้างโครงการ คา่ปรับปรุงสํานกังานเช่า และซือ้อปุกรณ์ 
ในปี 2557 XPCL มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน 666 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2556 จํานวน 220 
ล้านบาท  สว่นใหญ่มาจากกระแสเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 13,889 ล้านบาท เป็นผลจากการเรียกชําระ
คา่หุ้นและการเบกิเงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานและกิจกรรมลงทนุสทุธิ 
จํานวน 118 ล้านบาท และ 13,551 ล้านบาท ตามลําดบั  ทัง้นี ้กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุโดยสว่นใหญ่เป็นคา่
ก่อสร้างโครงการและซือ้ยานพาหนะ 
 
6. สรุปสาระสาํคัญของสัญญา 
 

สัญญาเงนิกู้ยืมระยะยาวสาํหรับโครงการไฟฟ้าพลังนํา้ ไซยะบุรี กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 
คูส่ญัญา ผู้กู้ :  บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั (“XPCL”) 

ผู้ให้กู้ : ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 7 แห่ง 
วนัท่ีลงนามในสญัญา 31 ตลุาคม 2554 
ประเภทวงเงิน/จํานวนเงิน วงเงินกู้สกลุบาทและสกลุเหรียญสหรัฐจํานวนรวมประมาณ 86,463 ล้านบาท (ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 34 บาทตอ่

เหรียญสหรัฐ) และวงเงินคํา้ประกนั 
วตัถปุระสงค์ในการกู้ ยืม เพ่ือสนบัสนนุการก่อสร้างโครงการและการคํา้ประกนัการก่อสร้างตามระยะเวลาท่ีระบใุนสญัญา 
ระยะเวลาสญัญา ประมาณ 20 ปีหลงัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาเงินกู้   
อตัราดอกเบีย้/คา่ธรรมเนียม อ้างอิง MLR สําหรับเงินกู้สกลุบาท และอ้างอิง LIBOR สําหรับเงินกู้สกลุเหรียญสหรัฐ 

รวมทัง้คา่ธรรมเนียมวงเงินคํา้ประกนั 
การชําระคืนเงินกู้  ชําระคืนเป็นรายคร่ึงปีตามท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  
เง่ือนไขสําคญัของสญัญา - สดัสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ต้องไม่เกิน 3 : 1 

- สดัสว่นความสามารถในการชําระหนี ้  (Debt Service Coverage Ratio) ไมต่ํ่ากวา่ 1.1 : 1 โดยเร่ิมจากปีท่ี
ชําระคืนเงินต้นงวดแรก 

เงินสนบัสนนุต้นทนุก่อสร้างท่ี
เกินงบประมาณ (Cost 
Overrun Support  “COS”) 

รวมไม่เกิน 15,200 ล้านบาท ร่วมรับผิดชอบโดย บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (“CK”), บริษัท โกลบอล 
เพาวเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) (“GPSC”) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“EGCO”) 

 

สัญญา Equity Contribution Agreement (เก่ียวเน่ืองกับสัญญาเงนิกู้) 
คูส่ญัญา ผู้กู้ :  บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั (“XPCL”) 

ผู้ ถือหุ้น: บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (“CK”) 
บริษัท นที ซินเนอร์ยี จํากดั (“NSC”) 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“EGCO”) 
บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“BECL”) 
บริษัท พี.ที. คอนสตรัคชัน่ จํากดั (“PTCC”) 
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ภาระผกูพนั (Commitment) ผู้ ถือหุ้นจะต้องเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นรวม 26,861 ล้านบาท โดยทยอยชําระเงินเพ่ิมทนุเพ่ือดํารงสดัสว่น
หนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 3 : 1 

เงินทนุสํารอง (Standby 
Equity Commitment) 

ผู้ ถือหุ้นจะต้องเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นเป็นเงินรวม 1,959 ล้านบาท กรณีรายได้จากการขายไฟฟ้าในช่วง
ระยะเวลาติดตัง้ ทดสอบ และเดินเคร่ือง (Unit Operation Period) ท่ีเกิดขึน้จริงไม่เพียงพอกบัท่ีประมาณการไว้ 
เพ่ือดํารงสดัสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 3 : 1 

Prinicipal Obligor CK ให้คํารับรองวา่จะชําระเงินเพ่ิมทนุในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และ/หรือ PTCC ไม่สามารถปฏิบติัตาม
ภาระผกูพนัท่ีจะต้องเพ่ิมทนุใน XPCL 

 

สัญญา Sponsor Support Agreement (เก่ียวเน่ืองกับสัญญาเงนิกู้) 
คูส่ญัญา สปอนเซอร์: บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (“CK”) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“EGCO”) 
บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (“PTTI”) 

ผู้กู้ : บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั (“XPCL”) 
ตวัแทนผู้ให้กู้  (Intercreditor Agent): ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (“KTB”) 

วนัท่ีลงนามในสญัญา 31 ตลุาคม 2554 
ความช่วยเหลือเม่ือต้นทนุ
ก่อสร้างเกินงบประมาณ 
(Cost Overrun Support  or 
“COS”) 

สปอนเซอร์มีภาระผกูพนัในการจดัหาเงินสกลุเงินบาทในรูปแบบของเงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้น (Shareholder Loan) ให้แก่ 
XPCL ในกรณีท่ีเกิด COS ก่อนวนัท่ีโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จในวงเงินรวมไม่เกิน 15,200 ล้านบาท 

สว่นทนุฉกุเฉิน  
(Contingency Equity) 

ภาระผกูพนัของสปอนเซอร์ในการให้เงินกู้ ยืม เม่ือมีเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้
ก) สปอนเซอร์จะให้เงินกู้หากประมาณการเงินขาดเกิดก่อน UOP1/ จะสําเร็จ และหลงัจากสว่นทนุพืน้ฐาน

ได้ชําระให้แก่ผู้กู้ครบแล้วเท่านัน้ 
ข) สปอนเซอร์จะให้เงินกู้หากประมาณการเงินขาด เกิดขึน้หลงัจากเร่ิม UOP และหลงัจากสว่นทนุฉกุเฉินได้

ถกูขําระครบแล้ว 
ค) สปอนเซอร์รายอ่ืนไม่ต้องรับผิดชอบในการให้เงินกู้ เพ่ือชดเชยจํานวนเงินท่ีขาดไป เน่ืองจากสปอนเซอร์

บางรายไม่อาจให้เงินกู้ ได้ 
คูส่ญัญาตกลงวา่ สดัสว่นหุ้นร้อยละของ NSC และ EGCO ในฐานะสปอนเซอร์ จะถกูปรับตามสว่นแบง่ร้อย
ละของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในบริษัทผู้กู้  
สว่นท่ีเหลือจะเป็นความรับผิดชอบของ CK  หากหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในบริษัทผู้กู้ ไม่เกินร้อยละ 20 

หมายเหต:ุ 1/ UOP (Unit Operation Period) คือ ระยะเวลาเร่ิมจากวนัท่ี กฟผ. ออกใบรับรองความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าและสิน้สดุวนัท่ีเร่ิม
จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
 

7. สภาวะอุตสาหกรรม 
 

การใช้พลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย 
โปรดดใูนรายงานประจําปี 2557 ของ CKP ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้หรือแบบ 56-1 ปี 2557 

ในสว่นท่ี 1 ข้อ 2 หวัข้อยอ่ย 2.4 ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.set.or.th 
 

การแขง่ขนัธรุกิจไฟฟ้าพลงันํา้ใน สปป.ลาว 
โปรดดใูนรายงานประจําปี 2557 ของ CKP ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ในครัง้นี ้หรือแบบ 56-1 ปี 2557 

ในสว่นท่ี 1 ข้อ 2 หวัข้อยอ่ย 2.1.2 ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.set.or.th 
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เอกสารแนบ 2 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และผลการดาํเนินงานของ 

บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
ช่ือบริษัท : บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 
  CH. Karnchang Public Company Limited (“CK”) 
ธุรกิจหลกั : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัว่ไปโดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ทัง้เป็น

ผู้ รับเหมาโดยตรง ผู้ รับเหมาช่วง หรือลกัษณะกิจการร่วมค้าหรือการร่วมทนุแบบคอนซอร์เตียม 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
โทรศพัท์ : 0 2277 0460, 0 2275 0026 
โทรสาร : 0 2275 7029 
เวบ็ไซต์ : http://www.ch-karnchang.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 1,693,899,970 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,693,899,970 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ทนุท่ีชําระแล้ว : 1,693,896,872 บาทแบง่เป็นหุ้นสามญั 1,693,896,872 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1  ประวัตคิวามเป็นมา 

บริษัท ช.การช่าง (มหาชน) (“CK”) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2515 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1.4 ล้าน
บาท เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัว่ไป โดยในระยะแรกเป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทัว่ไป ลกูค้าหลกัคือ 
หน่วยงานราชการ  ตอ่มาในปี 2524 CK ได้เข้าร่วมทนุกบับริษัท โตคิว คอนสตรัคชัน่ จํากดั ซึง่เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างราย
ใหญ่ 1 ใน 10 รายแรกของประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจก่อสร้างและการเจริญเติบโตในระยะยาว 

เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2537 CK ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 700 ล้านบาท 
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2538  ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2539 CK ได้
เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 1,050 ล้านบาท จากนัน้เป็นต้นมา CK ได้เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว พฒันาเทคโนโลยีด้านการ
ก่อสร้างโดยการร่วมทนุกบับริษัทตา่งชาติ เช่น บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จํากดัจากประเทศเยอรมนั, บริษัท เธมส์ วอเตอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั จากประเทศองักฤษ เป็นต้น ทําให้ CK สามารถก้าวขึน้เป็นหนึง่ในกลุม่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
เพียงไมก่ี่รายท่ีสามารถรับงานก่อสร้างท่ีมีความซบัซ้อนและต้องอาศยัเทคโนโลยีในการก่อสร้างขัน้สงูได้ เช่น โครงการ
ก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานขนาดใหญ่ และทํางานโครงการในลกัษณะออกแบบพร้อมก่อสร้าง หรือ Turnkey 
โครงการสมัปทานในลกัษณะ Build Transfer and Operate (BTO), Build Operate and Transfer (BOT), Build Own 
and Operate (BOO) และ Acquire Operate and Transfer (AOT) ผลงานท่ีผา่นมา อาทิเช่น สญัญาสมัปทานโครงการ
ผลตินํา้ประปาเพ่ือขายให้แก่การประปาสว่นภมิูภาคในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม สมทุรสาคร และปทมุธานี, สญัญา
สมัปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ฯลฯ 
 ปี 2547 CK ได้ก่อตัง้บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั เพ่ือเป็นผู้พฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งมึ 2 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ CK ได้เร่ิมงานโครงการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งมึ 2 ในปี 2549 
มลูคา่โครงการ 22,000 ล้านบาท มีกําลงัการผลติไฟฟ้า 615 เมกะวตัต์ โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
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ประเทศไทย นอกจากการขยายการลงทนุด้านไฟฟ้าพลงันํา้ CK ได้ขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังาน อาทิ โครงการ
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ โดย CK ได้ก่อตัง้บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั ในปี 
2552  บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั ในปี 2553 รวมถึงบริษัท นครราชสีมา โซลา่ร์ จํากดั บริษัท เชียงราย โซลา่ร์ จํากดั 
และบริษัท บางเขนชยั จํากดั ในปี 2554  ในปีเดียวกนั CK ได้ก่อตัง้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั เพ่ือเป็น Holding 
company มีบริษัทแกนเป็นบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั ผู้ ถือหุ้นหลกัของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งมึ 2 โดย
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุและถือหุ้นในธุรกิจพลงังานท่ีได้รับการพฒันาโดยกลุม่ ช. การช่าง 
ซึง่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 และได้เข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2556  ในเดือนมิถนุายน 2557 CK ได้เพิ่มทนุจด
ทะเบียน 41,311,536 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น สง่ผลให้ทนุจดทะเบียนเพ่ิมขึน้เป็น 1,693,896,872 
บาท 
 
โครงสร้างกลุม่บริษัท ช.การช่าง 

ธุรกิจของกลุม่บริษัท ช.การช่าง สามารถแบง่ออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ 
1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
2. โครงการสมัปทาน 

โดยมีรายละเอียดในแผนภาพในหน้าถดัไป 
 
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 CK ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลกั รับงานก่อสร้างทัง้จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน  โดยมีทัง้การรับงานท่ีเป็นผู้ รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) หรือเป็นผู้ รับเหมาช่วง (Sub Contractor) 
ทัง้วิธีการประมลู การประกวดราคา และการร่วมมือกบับริษัทผู้ รับเหมาตา่งประเทศในลกัษณะของกิจการร่วมค้า (Joint 
Venture) หรือในลกัษณะของกิจการร่วมทนุแบบคอนซอร์เตียม (Consortium)  นอกจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง CK ยงั
ขยายขอบเขตงานไปเข้าร่วมทนุในกิจการสมัปทานจากหน่วยงานภาครัฐ ซึง่เป็นโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาธารณปูโภค
พืน้ฐานของประเทศ เช่น โครงการบริหารรถไฟฟ้าใต้ดินซึง่ดําเนินการโดยบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
(“BMCL”) โครงการผลตินํา้ประปาซึง่ดําเนินการโดยบริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) (“TTW”) และบริษัท ประปา
ปทมุธานี จํากดั เป็นต้น 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท ช.การช่าง 

 
 
ท่ีมา: แบบ 56-1 ปี 2557 ของ CK  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 
98.00% 

 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั 
68.50% 

 

บริษัท ทางดว่นกรุงเทพเหนือ จํากดั 
53.33% 

 

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากดั 
65.19% 

 

บริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 จํากดั 
75.00% 

 

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั 
56.00% 

 

บริษัท บางเขนชยั จํากดั 
99.99% 

 

บริษัท เชียงราย โซลา่ร์ จํากดั 
30.00% 

 

บริษัท นครราชสีมา โซลา่ร์ จํากดั 
30.00% 

 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั 
65.00% 

 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
29.87% 

 

บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 
30.00% 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) 
19.04% 

 

บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
15.15% 

 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
25.19% 

 

บริษัท คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซพัพลาย จํากดั 
99.99% 

 

หจก. พรหมประทานก่อสร้าง 
99.00% 

 

หจก. ประเสริฐวิทย์ก่อสร้าง 
99.00% 

 

บริษัท ช.การช่าง เรียลเอสเตท จํากดั 
99.00% 

 

บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

55.00% 

 

บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จํากดั 
100.00% 

 

กิจการร่วมค้า CKTC 
70.00% 

 

กิจการร่วมค้า CKET 
99.99% 

 

กิจการร่วมค้า BBCD 
35.00% 

 

กิจการร่วมค้า CKLX 
75.00% 

 

กิจการร่วมค้า ช.การช่าง-กรุงธนเอนยเินียร์ 
60.00% 

 

กิจการร่วมค้า BCKT 
25.00% 

 

กิจการร่วมค้า BBCT 
99.97% 

 

CKAE คอนซอร์เตียม  
98.00% 

 

โครงการสัมปทาน 

1.46% 

7.50% 

19.66% 

10.00% 

19.40% 

25.00% 

0.49% 
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3. คณะกรรมการบริษัท 
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ 12 มกราคม 2558 มีจํานวน 11 คน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3. นายวิฑรู เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายถวลัย์ศกัด์ิ สขุะวรรณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายภาวิช ทองโรจน์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการ 
7. นายกําธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ 
8. นายรัตน์ สนัตอรรณพ กรรมการ 
9. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
10. นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการ 
11. นายอนกุลู ตนัติมาสน์ กรรมการ 
หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, นายกําธร ตรีวิศวเวทย์, นายณรงค์ แสงสริุยะ, นายประเสริฐ 
มริตตนะพร 2 ใน 4 คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือ 1 ใน 4 คนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกบันายรัตน์ สนัตอรรณพ 
หรือนายสมบติั กิจจาลกัษณ์ หรือ นายอนกุลู ตนัติมาสน์ รวมเป็น 2 คน และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 
4. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2558 CK มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,693,899,970 บาท ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว
จํานวน 1,693,896,872 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,693,896,872 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดงันี ้

รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. กลุม่ตรีวิศวเวทย์ 664,142,503 39.21 

1.1 นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์ 15,383,225 0.91 
1.2 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 12,631,497 0.75 
1.3 นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 10,702,722 0.63 
1.4 นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ 7,960,892 0.47 
1.5 นายกําธร ตรีวิศวเวทย์ 72,775 0.004 
1.6 บริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั1/ 340,412,365 20.10 
1.7 บริษัท ช.การช่าง โฮลด้ิง จํากดั2/ 175,496,503 10.36 
1.8 บริษัท ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จํากดั3/ 93,348,212 5.51 
1.9 บริษัท ทีดิ่นบางปะอิน จํากดั4/ 8,134,312 0.48 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั5/ 64,125,521 3.79 
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 38,950,000 2.30 
4. State Street Bank Europe Limited 27,824,463 1.64 
5. กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล 15,844,600 0.94 
6. กองทนุสํารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ซึง่จดทะเบียนแล้วโดย บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
14,769,800 0.87 

7. กลุม่เหลา่เศรษฐานนัท์ 13,504,057 0.80 
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รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
7.1 นายพรชยั เหล่าเศรษฐานนัท์ 13,454,057 0.79 
7.2 นายพิชยั เหล่าเศรษฐานนัท์ 40,000 0.002 
7.3 น.ส. กิติยา เหล่าเศรษฐานนัท์ 10,000 0.001 

8. นายสชุน สิริวรการวณิชย์ 13,100,000 0.773 
9. กองทนุเปิด เค 20 ซีเลค็ท์ หุ้นระยะยาวปันผล 12,062,800 0.712 
10. กองทนุเปิด เค โกรท หุ้นระยะยาวปันผล 10,884,487 0.643 
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของ CK 875,208,231 51.67 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนๆ 818,688,641 48.33 
รวม 1,693,896,872 100.00 
ท่ีมา: ข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้นจากการปิดสมดุทะเบียน XO ในวนัท่ี 28 มกราคม 2558 จากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
หมายเหต:ุ 
1/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั ได้แก่ 

กรรมการ: นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์, นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, นายกําธร ตรีวิศวเวทย์ 
ผู้ ถือหุ้น: 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 2,411,473 26.80 
2. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 2,281,895 25.35 
3. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 1,993,633 22.15 
4. นายเทพ ตรีวิศวเวทย์ 937,837 10.42 
5. นายกําธร ตรีวิศวเวทย์ 753,948 8.38 
6. น.ส. รวงข้าว พรหมแพทย์ 621,213 6.90 
7. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ 1 0.00 
รวม 9,000,000 100.00 

 
2/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ช.การช่าง โฮลดิง้ จํากดั ได้แก่ 

กรรมการ: นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์, นายกําธร ตรีวิศวเวทย์ 
ผู้ ถือหุ้น: 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. บริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั 2,100,000 25.00 
2. นายณฐัพงศ์ คุ้มมี 1,050,000 12.50 
3. บริษัท นําพลก่อสร้าง จํากดั 1,050,000 12.50 
4. บริษัท ชลเวทย์โยธา จํากดั 1,050,000 12.50 
5. บริษัท ถาวรวงศ์ จํากดั 1,050,000 12.50 
6. บริษัท เวทย์ประเสริฐ จํากดั 1,050,000 12.50 
7. บริษัท เอกกําธร จํากดั 1,050,000 12.50 
รวม 8,400,000 100.00 

 
3/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จํากดั ได้แก่ 

กรรมการ: นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์, นายกําธร ตรีวิศวเวทย์,  
นายประเสริฐ ทองกิตติกลุ 
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ผู้ ถือหุ้น: 
รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั 750,000 25.00 
2. นายกําธร ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 
3. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 
4. นายเทพ ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 
5. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 
6. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 
7. นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 
รวม 3,000,000 100.00 

 
4/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากดั ได้แก่ 

กรรมการ: นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายกําธร ตรีวิศวเวทย์,  
นายวรวฒิุ อนรัุกษ์วงศ์ศรี, น.ส. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 
ผู้ ถือหุ้น: 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
บริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั  600,000 25.00 
บริษัท ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จํากดั 600,000 25.00 
นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 
นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 
น.ส. จิรพร ยอดแสง 200,000 8.33 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 
นายเทพ ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 
นายกําธร ตรีวิศวเวทย์  200,000 8.33 
รวม 2,400,000 100.00 
(ท่ีมาของหมายเหตท่ีุ 1/ - 4/: www.corpus.bol.co.th) 

 
5/ บริษัทจดทะเบียนท่ีตา่งประเทศ ซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพ่ือตนเองหรือเพ่ือบคุคลอ่ืน

บริษัทฯ ไม่มีอํานาจท่ีจะขอให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วเปิดเผยข้อมลูเช่นวา่นัน้ 
 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 มีดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2555 
ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

สินทรัพย์หมนุเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,973,017 3,913,216 5,265,068 
เงินลงทนุชัว่คราว 1,580,253 1,479,750 683,659 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 5,323,653 4,288,094 5,336,692 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องและดอกเบีย้ค้างรับ 1,201 1,201 31,209 
รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชําระ 9,988,372 15,397,850 13,275,865 
งานระหวา่งก่อสร้างและวสัดรุอโอนงานเข้า 1,304,937 2,496,178 8,562,297 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2555 
ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

เงินจ่ายลว่งหน้าผู้ รับเหมาช่วง 7,543,174 12,621,816 10,315,917 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบีย้ค้างรับท่ีถึงกําหนดชําระ 
ภายในหนึง่ปี 

213,693 - - 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืนและดอกเบีย้ค้างรับท่ีถึงกําหนดชําระ 
ภายในหนึง่ปี 

180,111 - - 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 568,154 937,497 508,528 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 30,676,565 41,135,602 43,979,135 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 362,230 33,087 24,182 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 155,447 - - 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบีย้ค้างรับ – สทุธิจากสว่นท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

3,980,988 - - 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 21,003 21,272 22,411 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืนและดอกเบีย้ค้างรับ – สทุธิจากสว่นท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

508,225 - - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 4,986,159 7,270,773 7,375,512 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 4,415,960 11,906,400 13,829,918 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นระยะยาว 140,843 3,152,387 7,624,344 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 400,377 383,536 398,994 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4,700,336 7,517,860 6,961,836 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 77,076 96,025 85,921 
ลกูหนีเ้งินชดเชยค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ – สทุธิ - - - 
เงินทดรองจ่ายสําหรับโครงการในอนาคต 222,365 265,895 277,685 
ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 36,929 121,539 76,478 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 35,859 62,231 185,517 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 500,333 67,619 30,306 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 20,544,130 30,898,624 36,893,105 
รวมสินทรัพย์ 51,220,695 72,034,226 80,872,240 

หนีส้ินหมนุเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,484,358 4,373,916 4,516,035 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 5,461,971 6,846,109 5,904,480 
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 166,371 342,187 226,313 
เงินกู้ ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 4,876,905 6,995,774 5,327,627 
หุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3,000,000 1,983,800 3,000,000 
เงินรับลว่งหน้าจากผู้วา่จ้างและรายได้คา่ก่อสร้างรับล่วงหน้า 7,563,440 7,971,504 8,308,850 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 367,092 596,382 891,332 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 31,445 3,135 77,861 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 184,436 347,786 702,944 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน - - 511,227 



เอกสารแนบ ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่8 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2555 
ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

หนืส้ินหมนุเวียนอ่ืน 73,856 90,524 137,636 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 24,209,873 29,551,117 29,604,306 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน    
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 353,647 750,494 295,282 
เงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 7,628,888 10,903,841 14,047,380 
หุ้นกู้สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 9,964,443 11,981,983 14,979,666 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 167,612 346,341 447,096 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 387,638 1,659,858 2,027,826 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 18,502,228 25,642,515 31,797,250 
รวมหนีส้ิน 42,712,101 55,193,633 61,401,556 

สว่นของผู้ ถือหุ้น    
ทนุเรือนหุ้น (มลูคา่หุ้นละ 1 บาท)    
ทนุจดทะเบียน    
หุ้นสามญั1,693,899,970 หุ้น  
(31 ธนัวาคม 2556: หุ้นสามญั 1,652,585,336 หุ้น) 

1,652,585 1,652,585 1,693,900 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว    
หุ้นสามญั 1,693,896,872 หุ้น  
(31 ธนัวาคม 2556: หุ้นสามญั 1,652,585,336 หุ้น) 

1,652,585 1,652,585 1,693,897 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 4,869,410 4,869,410 4,869,410 
กําไรสะสม (ขาดทนุสะสม)    
จดัสรรแล้ว    

สํารองตามกฎหมาย 170,759 170,759 174,890 
ยงัไม่ได้จดัสรร 308,346 7,011,426 8,587,174 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,220,019 2,846,539 3,799,348 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 8,221,120 16,550,720 19,124,719 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 287,474 289,873 345,965 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 8,508,594 16,840,593 19,470,684 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 51,220,695 72,034,226 80,872,240 

- งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (งบการเงนิรวม) 

(หน่วย: พนับาท) 
2555 

ปรับปรุงใหม่ 
2556 

 
2557 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 20,684,885 32,570,454 32,857,869 
รายได้จากการขายวสัดกุ่อสร้าง 79,190 56,519 7,194 
รายได้ค่าบริหารโครงการ 59,472 50,196 5,153 
คา่เช่ารับ 50,142 104,313 63,687 
คา่ขนสง่รับ 21,157 6,247 17,141 
รายได้อ่ืน    
ดอกเบีย้รับ 406,901 580,360 74,948 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (งบการเงนิรวม) 
(หน่วย: พนับาท) 

2555 
ปรับปรุงใหม่ 

2556 
 

2557 

สว่นแบง่กําไรจากกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัและรายได้เงินปันผล 166,770 619,443 711,710 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 486,001 3,293,596 1,268,571 
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 24,405 233,235 35,559 
กําไรจากการวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัเปล่ียนสถานะ - 3,821,640 - 
กําไรจากการลดสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วมเสมือนรายการขายจริง - 397,739 - 
อ่ืนๆ 115,440 276,231 401,527 

รวมรายได้ 22,094,363 42,009,972 35,443,360 
ต้นทนุในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวสัดกุ่อสร้าง และบริการ 18,456,668 29,233,084 29,827,416 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 1,571,420 1,504,979 1,475,251 
รวมคา่ใช้จ่าย 20,028,088 30,738,064 31,302,666 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบริษัทร่วม 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 

2,066,275 11,271,908 4,140,693 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 267,658 (488,589) 26,768 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 2,333,933 10,783,319 4,167,462 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (1,420,506) (1,538,097) (1467,957) 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 913,427 9,245,222 2,699,504 
ภาษีเงินได้ (296,170) (1,533,253) (342,433) 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 617,257 7,711,969 2,357,071 
การแบง่ปันกําไรสทุธิ    

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท 583,854 7,673,854 2,296,257 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 33,403 38,116 60,814 

กําไรตอ่หุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.35 4.64 1.36 

 
- งบกระแสเงินสด สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: พนับาท) 

2555 
ปรับปรุงใหม่ 

2556 2557 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (3,435,495) (8,409,474) (4,930,741) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (2,199,392) 849,283 1,315,838 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน 5,602,338 7,444,237 4,954,885 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (13,214) 56,152 11,871 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (45,763) (59,800) 1,351,852 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 4,018,780 3,973,016 3,913,215 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด 3,973,016 3,913,215 5,265,068 
ท่ีมา: งบการเงินของ CK และบริษัทย่อย สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
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- อตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2555 2556 2557 

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 11.37 10.54 9.26 
อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 2.64 18.28 6.48 
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.27 1.39 1.49 
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 6.86 45.57 11.79 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.14 10.65 2.84 
อตัราหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 5.02 3.28 3.15 

 
การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิโดยรวมของ CK และบริษัทย่อย 
ผลการดําเนินงาน 

ในปี 2556 CK บริษัทยอ่ย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั มีรายได้หลกัจากการก่อสร้าง รายได้จากการขายวสัดุ
ก่อสร้างและรายได้จากคา่บริหารโครงการรวมทัง้สิน้ 32,677 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 57 จากปี 2555 ในปี 2557 CK มีรายได้หลกัรวมทัง้สิน้ 32,870 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 93 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ 
193 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.59 จากปี 2556 เป็นผลจากความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวสญัญาท่ี 1 และสญัญาท่ี 2 โครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินสญัญาท่ี 2 และสญัญาท่ี 5 อีกทัง้มีความคืบหน้าการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร 

ในปี 2556 CK มีรายได้อ่ืนรวมทัง้สิน้ 9,222 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 669 จากปี 2555 เน่ืองจาก CK ได้จําหน่าย
เงินลงทนุในบริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) (“TTW”) ในไตรมาสท่ี 1 และรับรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุดงักลา่ว
เป็นจํานวนเงินประมาณ 2,203 ล้านบาท ซึง่ผลจากการจําหน่ายเงินลงทนุทําให้สดัสว่นการถือหุ้นใน TTW ลดลง  CK จงึ
ได้จดัประเภทเงินลงทนุใหมจ่ากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และ CK ได้เปล่ียนวิธีแสดง
มลูคา่เงินลงทนุจากวิธีสว่นได้เสียเป็นแสดงตามมลูคา่ยติุธรรม CK จงึได้บนัทกึกําไรจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัเปล่ียนสถานะเป็นจํานวนเงินประมาณ 3,822 ล้านบาท  ในไตรมาสท่ี 2 CK ได้จําหน่ายเงิน
ลงทนุในบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“BMCL”) และรับรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงิน 
1,090 ล้านบาท  นอกจากนี ้ CK รับรู้กําไรจากการลดสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วมเสมือนรายการขายจริงในบริษัท ซีเค 
พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“CKP”) เป็นจํานวนเงิน 398 ล้านบาท โดยสดัสว่นการถือหุ้นใน CKP ลดลงจากร้อยละ 38 
เหลือร้อยละ 31.8 อีกทัง้ยงัมีสว่นแบง่กําไรจากกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั และรายได้เงินปันผลจํานวน 619 ล้านบาทเพิ่มขึน้
ร้อยละ 271 จากปี 2555 เน่ืองจากบริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัมีผลประกอบการดีกวา่ปีก่อน โดยเงินปันผลสว่น
ใหญ่มาจากบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) 

ในปี 2557 CK มีรายได้อ่ืนรวม 2,492 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6,730 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2557 CK และ
บริษัทยอ่ยได้ขายเงินลงทนุใน BMCL จํานวน 1,025 ล้านหุ้นและเงินลงทนุใน CKP จํานวน 29 ล้านหุ้น ทําให้ CK มีกําไร
จากการจําหน่ายเงินลงทนุรวม 1,269 ล้านบาท ซึง่เป็นกําไรดงักลา่วน้อยกวา่ปี 2556 มาก อีกสาเหตคืุอในปี 2557 ไมมี่
รายการกําไรจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัเปล่ียนสถานะและกําไรจากการลดสดัสว่นเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วมเสมือนรายการขายจริงเช่นปีก่อน 
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CK มีกําไรขัน้ต้นจํานวน 3,443 ล้านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึน้จากปี 2555 ท่ีมีกําไรขัน้ต้น จํานวน 2,365 ล้านบาท 
สําหรับปี 2557 กําไรขัน้ต้นปรับตวัลดลงเป็น 3,043 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 จํานวน 400 ล้านบาท เน่ืองจากโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีมว่งสญัญา 1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  ในปี 2556 CK มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 1,504 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2555 เน่ืองจาก CK สามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสทิธิภาพและลดลง
อยา่งตอ่เน่ืองเป็น 1,475 ล้านบาทในปี 2557 โดยลดลงจากปีก่อน 29 ล้านบาท เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารของ
กิจการท่ีควบคมุร่วมกนัลดลง  ในปี 2556 CK มีคา่ใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 1,538 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก 1,420 ล้านบาท
ในปี 2555 เป็นผลจากเงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้  สว่นในปี 2557 คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากปี 2556 จํานวน 70 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 5 จากปีก่อนเป็น 1,468 ล้านบาท เน่ืองจากมีการชําระคืนเงินกู้บางสว่นและชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีมีต้นทนุสงู 
สําหรับภาษีจ่ายในปี 2556 มีจํานวน 1,533 ล้านบาทเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 418 จากปี 2555  ใน
ปี 2557 มีภาษีจ่ายจํานวน 342 ล้านบาทลดลงจํานวน 1,191 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 78 เน่ืองจากกําไรก่อนภาษีเงิน
ได้ในปี 2557 ต่ํากวา่ปี 2556 มาก  อยา่งไรก็ดี ณ สิน้ปี 2556 CK มีกําไรสทุธิเป็นจํานวน 7,674 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 
2555 คิดเป็นร้อยละ 1,214  สว่นในปี 2557 มีกําไรสทุธิจํานวน 2,296 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 จํานวน 5,378 ล้านบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 70 
 
ฐานะการเงิน 

ณ สิน้ปี 2556 CK มีสนิทรัพย์รวมจํานวน 72,034 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 20,813 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
41 จากปี 2555 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียนและสนิทรัพย์ถาวร ได้แก่ 

สนิทรัพย์หมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญั ได้แก่ รายได้ท่ียงัไมเ่รียกชําระและเงินจ่ายลว่งหน้าผู้ รับเหมาช่วง 
โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 5,410 ล้านบาท และ 5,079 ล้านบาท ตามลําดบั  การเพิ่มขึน้ของทัง้ 2 รายการดงักลา่วเป็น
ผลมาจาก CK เร่งก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีเขียวสญัญาท่ี 1 และสญัญาท่ี 2 และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินสญัญาท่ี 2 และสญัญาท่ี 5 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้ท่ีมีสาระสําคญัเม่ือเทียบกบัปีก่อน ได้แก่ เงินลงทนุในบริษัทร่วม เงินลงทนุระยะ
ยาวอ่ืน ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีร้ะยะยาวอ่ืน และท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

- เงินลงทนุในบริษัทร่วมปี 2556 จํานวน 7,271 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 2,285 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 45.8 จากปี  2555 
เป็นผลจาก CK ใช้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุใน BMCL 

- เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนในปี 2556 จํานวน 11,906 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 7,490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 169.6 จากปี 
2555 เป็นผลจากการลดสดัสว่นการถือหุ้นใน TTW จากร้อยละ 30.04 เหลือร้อยละ 19.04 ทําให้ CK เปล่ียนวิธี
แสดงมลูคา่เงินลงทนุจากวิธีสว่นได้เสียเป็นแสดงตามมลูคา่ยติุธรรม และมีกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปล่ียน 
แปลงมลูคา่เงินลงทนุในหุ้นสามญั BECL และ TTW ท่ี CK ถืออยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 16.5 และร้อยละ 19 
ตามลําดบั 

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีร้ะยะยาวอ่ืนมีจํานวน 3,152 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 3,011 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2,183 จาก
ปีก่อน เพราะสว่นใหญ่เป็นลกูหนีค้า่งานตามสญัญาวา่จ้างผู้บริหารโครงการ จดัหาและติดตัง้งานระบบรถไฟฟ้า 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง สว่นเหนือ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ ท่ี CK ลงนามในสญัญาเดือนกนัยายน 2556 โดยคา่
งานดงักลา่วจะถงึกําหนดเวลาเรียกเก็บทัง้จํานวน ในวนัท่ีระบใุนหนงัสือรับรองการเร่ิมให้บริการรถไฟฟ้า ซึง่ CK 
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จะได้รับคา่งานเป็นรายเดือนตามท่ี BMCL ได้รับคา่ตอบแทนจากการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทยและ
เป็นลกูหนีจ้ากการขายหุ้น TTW ให้กบั BECL ซึง่จะได้รับชําระให้เสร็จสิน้ภายในเดือนเมษายน 2558 

- ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ในปี 2556 จํานวน 7,518 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,818 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 60 จาก
ปีก่อน เป็นผลมาจากการลงทนุในสนิทรัพย์เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการตา่งๆ 
ในปี 2557 สนิทรัพย์รวมของ CK มีมลูคา่ 80,872 ล้านบาทเพิ่มขึน้จํานวน 8,838 ล้านบาทจากปี 2556 สาเหตุ

หลกัมากจากการท่ี CK ได้เร่งก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให้
สนิทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ งานระหวา่งก่อสร้าง ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นระยะยาวเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญั โดยงาน
ระหวา่งก่อสร้างเพิ่มขึน้ 6,066 ล้านบาทจาก 2,496 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 8,562 ล้านบาทในปี 2557  CK มีลกูหนี ้
การค้าและลกูหนีอ่ื้นระยะยาวในปี 2557 จํานวน 7,624 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 4,472 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 142 เม่ือเทียบกบั
ปี 2556 โดยลกูหนีด้งักลา่วเป็นลกูหนีค้า่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง สญัญา 4 จะถงึกําหนดเวลาเรียกเก็บทัง้
จํานวนตามวนัท่ีระบใุนหนงัสือรับรองของการเร่ิมให้บริการรถไฟฟ้า 

ทางด้านหนีส้นิ ในปี 2556 CK มีหนีส้นิรวมจํานวน 55,194 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12,482 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 29 จากปี 2555 ทัง้นีร้ายการหลกัๆ ท่ีเพิ่มขึน้คือ เงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินซึง่เป็นภาระ L/C และเงินกู้ระยะยาว
ท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  ในปี 2557 CK มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 61,402 ล้านบาทเพิ่มขึน้จํานวน 6,208 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 11 จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเบิกเงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้เพ่ือใช้ในการดําเนินงานและการ
ออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ 

สําหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2556 CK มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 16,841 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 8,332 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 98 จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจาก CK มีกําไรสะสมเพิ่มขึน้จากผลประกอบการท่ีมีกําไรสทุธิ 
7,674 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นของ CK เทา่กบั 19,471 ล้านบาทเพิ่มขึน้จํานวน 2,630 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เป็นผลจากกําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรเพิ่มขึน้ 1,576 ล้านบาท และองค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น
ปรับมลูคา่เงินลงทนุตามราคาตลาดในหุ้นสามญัของ BECL และ TTW เพิ่มขึน้จํานวน 953 ล้านบาท 
 
สภาพคล่อง 
 การเพิ่มขึน้หรือลดลงของกระแสเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในปี 2556 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ในปี 2556 CK มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 8,409 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2555 จํานวน 
4,974 ล้านบาท เป็นผลจาก CK เร่งการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวสญัญาท่ี 1 และสญัญาท่ี 2 ทําให้รายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระเพิ่มขึน้ 3,401 ล้านบาท 
 สําหรับกิจกรรมการลงทนุในปี 2556 CK มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการลงทนุ 849 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 
2555 จํานวน 3,049 ล้านบาท เน่ืองจาก CK ได้รับชําระคืนเงินให้กู้ ยืมระยะยาวจาก BMCL อีกทัง้กิจการร่วมค้า CKET 
ได้รับชําระคืนเงินให้กู้ระยะยาวจากบริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จํากดั และบริษัท ไพรเวท อินเตอร์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 
 ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2556 CK มีเงินสดสทุธิได้มาจํานวน 7,444 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2555 
จํานน 1,842 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้ ยืมระยะยาวและออกหุ้นกู้ ใหม่ 
 เม่ือรวม 3 กิจกรรมและปรับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนแล้ว CK มีเงินสดสทุธิลดลง 60 ล้านบาท เม่ือรวมกบัเงิน
สดต้นงวด 3,973 ล้านบาท ทําให้ในปี 2556 CK มีเงินสดสทุธิปลายงวดจํานวน 3,913 ล้านบาท 
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การเพิ่มขึน้หรือลดลงของกระแสเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในปี 2557 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ในปี 2557 CK มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 4,931 ล้านบาท เน่ืองจากการเร่งก่อสร้างโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํา้ ไซยะบรีุ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัคงดําเนินไปอยา่งตอ่เน่ืองทําให้มีงานระหวา่งก่อสร้าง
และลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญั 
 สําหรับกิจกรรมการลงทนุในปี 2557 CK มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการลงทนุจํานวน 1,316 ล้านบาท จาก
การจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม ได้แก่ หุ้นสามญัใน BMCL จํานวน 1,025 ล้านหุ้น และหุ้นสามญัใน CKP จํานวน 29 
ล้านหุ้น 
 ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2557 CK มีเงินสดสทุธิได้มาจํานวน 4,955 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้ ยืม
ระยะยาวเพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินงานและออกหุ้นกู้ ใหม่ 
 เม่ือรวมทัง้ 3 กิจกรรมและผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนแล้วทําให้มีเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จํานวน 1,352 ล้านบาทเม่ือ
รวมกบัเงินสดต้นงวดจํานวน 3,913 ล้านบาทสง่ผลให้ในปี 2557 CK มีเงินสดปลายงวดจํานวน 5,265 ล้านบาท 
 
วิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน 
 ความสามารถในการทํากําไรมีแนวโน้มดีขึน้ โดยอตัรากําไรสทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 2.64 ในปี 2555 เป็นร้อย
ละ 18.28 ในปี 2556  อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นก็เพิ่มขึน้คอ่นข้างมากจากร้อยละ 6.86 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 45.57 ในปี 
2556 เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของกําไรสทุธิ  ในปี 2557 อตัรากําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรสทุธิปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 9.26 และ 
6.48 ตามลําดบั สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการก่อสร้าง ประกอบกบัการลดลงของกําไรจากการขายเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม สง่ผลให้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 11.79 
 
6. สภาวะอุตสาหกรรม 

ผู้ อํานวยการ สถาบนัการก่อสร้างแหง่ประเทศไทย เปิดเผยวา่ การท่ีรัฐบาลได้ออกแพก็เกจกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 เดือน
สดุท้ายของปีนี ้ ซึง่เน้นไปท่ีการซอ่มสร้างในหน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ มลูคา่รวมกวา่ 3 แสนล้านบาท จะสง่ผลบวกตอ่
อตุสาหกรรมก่อสร้างโดยตรง และช่วยให้ภาคกอ่สร้างทัง้ปี 2557 ไมอ่ยูใ่นภาวะติดลบ หลงัจากท่ีเผชิญกบัความซบเซามา
ตัง้แตป่ลายปี 2556 ตอ่เน่ืองจนถงึคร่ึงแรกของปี 2557 เน่ืองจากปัญหาการเมือง 
 คาดวา่การลงทนุซอ่มสร้างในโครงการของภาครัฐ จะทําให้มีมลูคา่การลงทนุในอตุสาหกรรมก่อสร้างปี 2557 มี
มลูคา่กวา่ 9.7 แสนล้านบาท เติบโตจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 2 โดยแรงสง่สว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2557 
โดยเฉพาะไตรมาสสดุท้ายของปี 2557 ในขณะท่ีคร่ึงปีแรกของปี 2557 การขยายตวัติดลบไปประมาณร้อยละ 5% 
 ทัง้นี ้ ท่ีผา่นมางบประมาณการลงทนุของภาครัฐไมเ่คยลดลงเลย แตใ่นชว่งคร่ึงปีแรกของปี 2557 โครงการตา่งๆ 
ออกมาไมไ่ด้ เพราะติดขดัปัญหาความวุน่วายทางการเมือง และในปัจจบุนัเม่ือสถานการณ์ทางการเมืองเข้าสูภ่าวะปกติ 
ภาครัฐเร่ิมท่ีจะขยบัตวั ทําให้ภาคเอกชนขยบัตวัตาม โดยแรงสง่นีน้่าจะสง่ไปถงึปี 2558 ซึง่ทําให้เช่ือวา่ปี 2558 มลูคา่การ
ลงทนุในอตุสาหกรรมก่อสร้างจะขึน้ไปแตะ 1 ล้านล้านบาทเป็นครัง้แรก 
 อยา่งไรก็ตาม การประเมินมลูคา่ลงทนุของภาคก่อสร้างท่ี 1 ล้านล้านบาทในปี 2558 เป็นการรวมเพียงโครงการ
ก่อสร้างทัว่ไปของรัฐและเอกชน ยงัไมไ่ด้รวมการลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ หรือเมกะโปรเจคของภาครัฐ เพราะท่ีผา่นมาการ
ลงทนุโครงการขนาดใหญ่จะมีความไมแ่นน่อนสงู หากเอามารวมในการประมาณการอาจเกิดการคลาดเคล่ือนได้ แตถ้่าปี 
2558 หรือปีตอ่ๆ ไปมีการลงทนุในโครงการเมกะโปรเจค จะทําให้มลูคา่ของอตุสาหกรรมก่อสร้างสงูกวา่ท่ีประเมินไว้พอสมควร 



เอกสารแนบ ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่14 

สําหรับสดัสว่นงานก่อสร้างระหวา่งภาครัฐและเอกชนสําหรับปี 2558 น่าจะอยูใ่กล้เคียงสดัสว่น 50/50 เป็นไปได้ท่ี
งานก่อสร้างภาครัฐจะสงูกวา่บ้างแตก็่จะไมม่ากนกั เพราะเอกชนก็มีงานก่อสร้างท่ีตอ่เน่ืองโดยหลกัๆ จะยงัคงเป็นงานก่อสร้าง
ท่ีอยูอ่าศยัทัง้แนวราบและแนวสงู โดยท่ีจะขยายตวัมากจะยงัคงเป็นตามหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศท่ีช่วงท่ีผา่นมาก็ขยายตวัสงู
แตช่ะลอตวัลงไปในช่วงท่ีการเมืองมีปัญหา เม่ือการเมืองเข้าสูภ่าวะปกติแล้ว ความเช่ือมัน่ของทัง้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
จะกลบัมา และอีกสว่นหนึง่ท่ีคาดวา่จะมีมากขึน้เม่ือเทียบกบัปีนี ้ คือ การก่อสร้างโรงงานตา่งๆ ท่ีมีมากขึน้ ตามการลงทนุของ
ภาคธุรกิจท่ีเช่ือมัน่ตอ่เศรษฐกิจมากขึน้ 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบออกมานัน้ สว่นใหญ่เป็นการมุง่ใช้เงินงบประมาณ 
เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน และทําให้ประชาชนมีรายได้ โดยจะจดัสรรงบประมาณร้อยละ 20 เพ่ือใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท่ีเหลือ
ของปีนี ้ เช่น การใช้เงินงบประมาณค้างทอ่ท่ีมีอยู ่149,000 ล้านบาท การใช้งบไทยเข้มแข็งวงเงิน 23,000 ล้านบาท โดยมาใช้
ลงทนุพฒันาการซอ่มสร้างสาธารณปูโภค ทัง้การสร้างถนน ซอ่มถนนในตา่งจงัหวดัท่ีเสียหายจากนํา้ทว่มปี 2554 สร้าง
โรงพยาบาล 1,000 แหง่ทัว่ประเทศ และโรงเรียน 8,000 แหง่1/ 
 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร ได้กลา่วถงึยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจในด้านการก่อสร้างและท่ีอยูอ่าศยัวา่ “การ
ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบเพ่ือขยายโอกาสทัง้ฝ่ังผู้สร้างและผู้ ซือ้ ในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้กบัธุรกิจ โดยการ
ผลกัดนัให้ภาครัฐออกการกระตุ้นในการพฒันาธุรกิจด้านก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ี
เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาธรุกิจ เช่น เร่ือง EIA ผงัเมือง และ พ.ร.บ. จดัสรร ให้สมบรูณ์มากขึน้เพ่ือต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)”2/ 
 สํานกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) เปิดเผยวา่ กลุม่ธุรกิจท่ีมีแนวโน้มจะเติบโตได้ดี 
เน่ืองจากมีความต้องการในตลาดคูค้่าสงู มีบทบาทในการเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ มี
ศกัยภาพการแขง่ขนัทัง้ในตลาดโลก และตลาดภมิูภาค รวมทัง้เป็นธุรกิจท่ีสอดคล้องตอ่กระแสโลก มีจํานวน 11 กลุม่ ซึง่หนึง่
นัน้ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง เน่ืองจากได้รับโอกาสจากการเปิด AEC ท่ีแตล่ะประเทศมีการพฒันาทัง้ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
งานพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ขณะท่ีภาครัฐของไทยมีการลงทนุพฒันาระบบขนสง่ขนาดใหญ่ ทัง้รถไฟฟ้า รถไฟรางคู ่ฯลฯ3/ 
 
ท่ีมา:  
1/ “อตุฯ ก่อสร้างฟืน้รับแผนกระตุ้น 3 แสนล้าน” จากกรุงเทพธรุกิจ (BangkokBizNews) วนัท่ี 6 ตลุาคม 2557  
2/ http://www.ryt9.com/s/prg/1924577 
3/ “สสว. สรุปสถานการณ์ SMEs ปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558” จาก ASTV ผู้จดัการออนไลน์ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 
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