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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 ตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CKP”) ครัH งที� 3/2557 ซึ� งประชุม
เมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัใหน้าํเสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัH งที� 1/2557 ซึ� งจะจดัขึHนในวนัที� 28 ตุลาคม 
2557 เพื�อพจิารณาการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัจาํนวน 2 รายการ ดงันีH  

1) รายการที� 1: รายการเข้าทําสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) (“CK”) เป็นผู้จัดหาเครื�องจักร 

อุปกรณ์ การติดตั7ง และการก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction Contract: EPC) ของโครงการโรงไฟฟ้า

ระบบโคเจนเนอเรชั�น โครงการ 2 (“โรงไฟฟ้า BIC2”) ให้แก่บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จํากดั (“BIC”) ซึ�งเป็นบริษทัย่อย

ของบริษัท ในวงเงินไม่เกนิ 4,310.15 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 
การเขา้ทาํรายการที� 1 เขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัเนื�องจาก CK เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั และมีกรรมการ

ร่วมกนั และบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ BIC จึงเป็นการทาํรายการระหว่างบริษทัย่อยของบริษทักบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั 
ทัHงนีH  เมื�อคาํนวณขนาดของรายการที� 1 ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และตามที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนที� ทจ. 21/2551 รวมทัHงมาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 พบวา่มีขนาดของรายการเท่ากบั
ร้อยละ 69.45 ของมูลค่าสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวม
สิHนสุด ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2557 

2) รายการที� 2: รายการเข้าทําสัญญาการให้บริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา (Owner’s Engineer Agreement: OE) ของ

โครงการไฟฟ้าพลังนํ7าไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) ระหว่าง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) 

และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด (“XPCL”) ซึ�งเป็นบริษัทที�เกี�ยวข้องของ CK ในวงเงินรวมไม่เกิน 371.57 ล้านบาท (ไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ�ม) 
การเขา้ทาํรายการที� 2 เขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัเนื�องจาก CK เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั และ XPCL และมี

กรรมการร่วมกนั จึงเป็นการทาํรายการระหวา่งบริษทักบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ทัHงนีH  เมื�อคาํนวณขนาด
ของรายการที� 2 ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบียน
ในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และตามที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 
รวมทัHงมาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 พบวา่มีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 5.99 ของ
มูลค่าสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมสิHนสุด ณ วนัที� 30 
มิถนุายน 2557  

ทัHงนีH  จากการคาํนวณขนาดของรายการขา้งตน้ จะพบวา่ รายการที� 1 และรายการที� 2 มีมูลค่าเกินกวา่ 20 ลา้นบาท และ
มีขนาดของรายการที�เกินกวา่ร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือวา่ รายการที� 1 และรายการที� 2 เป็นรายการที�เกี�ยวโยงขนาดใหญ่ ดงันัHน 
ก่อนที�บริษทัและบริษทัย่อยจะเขา้ทาํรายการที� 1 และรายการที� 2 บริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่ต ํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัHงหมดของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ที�มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย นอกจากนีH  บริษทัตอ้งจดัใหมี้ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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เพื�อแสดงความเห็นเกี�ยวกบัความสมเหตุสมผลของการทาํรายการและความเหมาะสมของราคายติุธรรมของรายการดงักล่าวเพื�อ
เสนอต่อผูถื้อหุน้ดว้ย  

ดว้ยเหตนีุH  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัHง บริษทั ทริปเปิH ล เอ พลสั แอดไวเซอรี�  จาํกดั เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(“ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื�อใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคายติุธรรม
ของการเขา้ทาํรายการทัHงสองรายการดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั และจะขออนุมติัการเขา้ทาํรายการทัHงสองรายการดงักล่าว
จากที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัH งที� 1/2557 ซึ�งจะจดัขึHนในวนัที� 28 ตุลาคม 2557 

ทัHงนีH  ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเขา้ทาํรายการทัHง 2 รายการขา้งตน้ ไดแ้ก่ รายการเขา้ทาํสัญญา EPC 
ของโรงไฟฟ้า BIC2 และรายการเขา้ทาํสญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษาของโครงการไซยะบุรี มีความสมเหตสุมผล โดย
สรุปไดด้งันีH  

การเขา้ทาํรายการที� 1 เป็นประโยชน์ต่อ BIC และบริษทั เนื�องจาก CK มีศกัยภาพ ประสบการณ์ และความรู้ ความ
ชาํนาญในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ รวมทัHงเคยเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น 
โครงการ 1 (“โรงไฟฟ้า BIC1”) ซึ� งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ใหแ้ก่ BIC มาแลว้ และมีการออกแบบและติดตัHงอุปกรณ์บางส่วนที�
สามารถใชง้านร่วมกนั (Common Facilities) ไวล่้วงหนา้ จึงทาํให ้CK มีความพร้อมที�จะสามารถเริ�มดาํเนินการก่อสร้างและ
เชื�อมโยงระบบเขา้ดว้ยกนัไดท้นัที นอกจากนีH   CK มีฐานะการเงินที�มั�นคง ซึ� งเป็นสิ�งสาํคญัสําหรับการทาํสัญญาก่อสร้างใน
รูปแบบการเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) เนื�องจากจะช่วยทาํให ้BIC สามารถโอนความเสี�ยง
ทางดา้นการก่อสร้างไปให ้ CK แทน เช่น ความเสี�ยงทางดา้นตน้ทุนค่าก่อสร้างมีจาํนวนเกินกวา่งบประมาณ (Cost Overrun 
Risk) ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Risk) และความเสี�ยงจากการก่อสร้างล่าชา้กว่า
ระยะเวลาที�กาํหนด (Delay of Project Completion Risk) เป็นตน้ โดย CK รับประกนัวา่จะทาํงานใหแ้ลว้เสร็จเพื�อใหส้ามารถ
ตรวจรับงานโรงไฟฟ้า BIC2 ไดภ้ายในหรือก่อนวนัที� 1 มิถุนายน 2560 ซึ�งเป็นระยะเวลาที�สอดคลอ้งกบัวนักาํหนดเริ�มตน้ซืHอ
ขายไฟฟ้าตามที�ระบุในสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายในวงเงินไม่เกิน 4,310.15 ลา้น
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) อีกทัHงมีการกาํหนดเบีH ยปรับกบั CK สําหรับในกรณีที�งานก่อสร้างล่าชา้ และ/หรือโรงไฟฟ้าไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนด โดยถา้หากเกิดกรณีดังกล่าว คา่ปรับที�ไดรั้บจาก CK จะช่วยลดผลกระทบและ
ความเสียหายของ BIC ไดใ้นระดบัหนึ�ง ดงันัHน การวา่จา้ง CK จึงทาํให ้BIC มีความมั�นใจในเรื�องการควบคุมตน้ทุนและการแลว้
เสร็จของโครงการที�จะเป็นไปตามกาํหนดระยะเวลาในสญัญาซืHอขายไฟฟ้า  

ในดา้นความเหมาะสมของราคาและเงื�อนไขการทาํรายการนัHน ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การวา่จา้ง CK 
ใหเ้ป็นผูก่้อสร้าง จดัหา และติดตัHงอุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 ในรูปแบบการเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump 
Sum Turnkey) เป็นจาํนวนประมาณ 4,310.15 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) เป็นราคาที�สมเหตุสมผล เนื�องจากบริษทั อาวล ์
เอน็เนอร์จี จาํกดั (OWL Energy Limited  (“OWL”)) ซึ�งเป็นบริษทัที�ปรึกษาดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าจากภายนอกที�มีความเชี�ยวชาญ
ไดป้ระเมินค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 สาํหรับงานก่อสร้างภายในและภายนอกโรงไฟฟ้าไวเ้ป็นจาํนวนรวมประมาณ 4,510.39 
ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) (คาํนวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ� งเป็นราคาที�สูงกว่า
ราคาตามขอ้เสนอของ CK ประมาณ 200.24 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) หรือสูงกว่าประมาณร้อยละ 4.65 เมื�อเทียบกบั
ราคาตามขอ้เสนอของ CK อีกทัHงค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC1 ที�เคยก่อสร้างเมื�อประมาณ 4 ปีที�แลว้ มีราคาสูงกว่าราคาตาม
ขอ้เสนอของ CK ในครัH งนีH ด้วย กล่าวคือ หากพิจารณาจากราคาค่าก่อสร้างในส่วนของงานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้า BIC1 (ไม่รวมงานก่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลางและงานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้า) มีราคาประมาณ 4,112.41 
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ลา้นบาท ซึ� งเป็นราคาที�สูงกวา่ราคาตามขอ้เสนอในงานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า BIC2 ของ CK (4,291.39 ลา้น
บาท) อยูป่ระมาณ 9.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22 เมื�อเทียบกบัราคาตามขอ้เสนอของ CK ในขณะที�ราคาค่าก่อสร้างของ
งานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า BIC1 มีจาํนวนประมาณ 387.21 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) ซึ�งเป็นราคาที�
มากกวา่ราคาตามขอ้เสนอในงานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า BIC2 ของ CK (206.90 ลา้นบาท) เช่นกนั อยา่งไรก็
ตาม ราคาคา่ก่อสร้างของงานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้าดงักล่าวไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบไดเ้หมือนกบัการเปรียบเทียบราคา
ค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้า เนื�องจากค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้าของแต่ละโรงไฟฟ้าจะมี
รายละเอียดของงานก่อสร้าง และระยะทางของการวางระบบที�แตกต่างกนั ในขณะที�งานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้าจะมีการ
กาํหนดคุณสมบติัและประสิทธิภาพขัHนตํ�าไว ้ซึ� งโรงไฟฟ้าแต่ละโรงจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขของ กฟผ. ทาํใหส้ามารถนาํมา
เปรียบเทียบไดใ้นระดบัหนึ� ง นอกจากนีH  เงื�อนไขในการชาํระเงิน และการกาํหนดค่าปรับสําหรับความล่าชา้ในการก่อสร้าง 
เป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ปกติและเป็นธรรมตอ่ BIC  

การเขา้ทาํรายการที� 2 เป็นประโยชน์ต่อบริษทั เนื�องจากเป็นการใชป้ระโยชน์จากบุคลากรของบริษทัเพื�อช่วยสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่บริษทั ซึ� งสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั อีกทัHงเป็นการทาํงานที�ต่อเนื�อง และ
เป็นการปฏิบติัตามสัญญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษาฉบบัแรก ซึ� งบุคลากรของบริษทัมีความพร้อม และมีความรู้ความ
เขา้ใจ และมีความคุน้เคยในงานของโครงการไซยะบุรีเป็นอย่างดี ซึ� งจะช่วยทาํใหบ้ริษทัสามารถให้ความเห็นและขอ้แนะนาํ
ต่างๆ ทางดา้นเทคนิคและวศิวกรรมแก่ XPCL จนทาํให ้XPCL สามารถเริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ด ้ซึ� งจะเป็นผลงานและสร้าง
ชื�อเสียงใหแ้ก่บริษทั และเป็นการช่วยพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษทั เพื�อประโยชนใ์นการศึกษาและพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ใหแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ่ไปในอนาคต 

ในดา้นความเหมาะสมของราคาและเงื�อนไขการทาํรายการนัHน ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ราคารับจา้ง 
จาํนวน 323.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) เป็นราคาตามที�กาํหนดในสัญญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษาฉบบัแรก
ตามวิธี Cost Plus ในขณะที�ประมาณการค่าใชจ่้ายในการให้บริการดงักล่าวอา้งอิงมาจากจาํนวนบุคลากร และจาํนวนเดือน
ทาํงานตามที�กาํหนดในร่างสัญญา และประมาณการอตัราเงินเดือนในแต่ละตาํแหน่งของแต่ละงาน ซึ� งคิดเป็นค่าใชจ่้ายรวม
ประมาณ 249.23 ลา้นบาท โดยมีจาํนวนตํ�ากวา่มูลคา่งานตามร่างสญัญาเป็นจาํนวน 73.82 ลา้นบาท หรือตํ�ากวา่ร้อยละ 22.85 เมื�อ
เทียบกบัมูลค่างานตามร่างสญัญา และ ในกรณีที�คา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนมีจาํนวนสูงกวา่หรือตํ�ากวา่คา่ใชจ่้ายที�ประมาณการไวใ้นอตัรา
ร้อยละ 5 เมื�อนาํมาเทียบกบัมูลค่างานตามร่างสัญญาฉบบัใหม่ที� 323.05 ลา้นบาท จะพบวา่ค่าใชจ่้ายที�คาํนวณไดย้งัมีจาํนวนตํ�า
กวา่ประมาณ 61.36 – 86.28 ลา้นบาท หรือต ํ�ากวา่ร้อยละ 18.99 – 26.71 เมื�อเทียบกบัมูลค่างานตามร่างสญัญา อีกทัHงค่าใชจ่้ายที�
เกิดขึHนจริงในอดีตที�ผา่นมายงัมีจาํนวนตํ�ากวา่อตัราค่าจา้งที�กาํหนดในสัญญา กล่าวคือ เมื�อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของ SEAN ในปี 2555 – 2556 จะพบวา่ SEAN มีรายไดค่้าบริหารโครงการสุทธิ (ไม่รวมค่าใชจ่้ายเดินทางและอื�นๆ) สาํหรับ
โครงการไซยะบุรีเป็นจาํนวนประมาณ 43.75 ลา้นบาท และ 42.00 ล้านบาท ตามลาํดับ ในขณะที�ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
ผลประโยชนอื์�นของพนกังานทัHงบริษทั มีจาํนวนประมาณ 42.85 ลา้นบาท และ 38.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั ดงันัHน หากบริษทั
สามารถบริหารค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามประมาณการนีH  ส่วนต่างที�เกิดขึHนระหวา่งมูลค่างานตามร่างสัญญาและค่าใชจ่้ายที�เกิดขึHน
จริง จะเป็นกาํไรจากการดาํเนินงานใหแ้ก่บริษทั 

สาํหรับคา่ชดเชยในส่วนค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน ค่าที�พกั และค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวนไม่เกิน 
48.52 ลา้นบาท เป็นการเบิกตามคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริง และมีการกาํหนดวงเงินเฉลี�ยตอ่ปีเพิ�มสูงขึHนจากสัญญาฉบบัแรก กล่าวคือ 
จากเฉลี�ย 6.50 ลา้นบาทต่อปี เป็น 8.05 ลา้นบาทต่อปี ซึ�งคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริงในอดีตที�ผา่นมายงัมีจาํนวนตํ�ากวา่วงเงินดงักล่าว 



รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

หนา้ที� 6  

กล่าวคอื ในระยะเวลาดาํเนินงาน 32 เดือน (ม.ค. 2555 – ส.ค. 2557) ที�ผา่นมา มีการเบิกค่าใชจ่้ายในส่วนนีH เป็นจาํนวน 7.11 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นเฉลี�ยประมาณ 0.22 ลา้นบาทต่อเดือน หรือประมาณ 2.67 ลา้นบาทต่อปี ดงันัHน หากปริมาณงานและขอบเขต
การใหบ้ริการไมมี่การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเชื�อวา่ วงเงินดงักล่าวน่าจะเพียงพอสาํหรับใชเ้ป็น
ค่าเดินทางและค่าที�พกัไดต้ลอดอายุของสัญญา และมีการกาํหนดเงื�อนไขการชาํระเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจและเป็นธรรมแก่
บริษทั 

ดงันัHน จากเหตุผลดงักลา่วขา้งตน้ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใคร่เสนอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัลงมติอนุมติัการเขา้ทาํ
รายการที� 1 และรายการที� 2 ในครัH งนีH  อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัสาํหรับการเขา้ทาํรายการดงักล่าวอยูใ่น
ดุลยพินิจของผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นสําคญั ซึ� งผูถื้อหุน้ควรจะศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมในเอกสารต่างๆ ที�แนบมาพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ในครัH งนีH ด้วย เพื�อใชว้ิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจเพื�อลงมติไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

บริษทั ทริปเปิH ล เอ พลสั แอดไวเซอรี�  จาํกดั ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษทั ขอรับรองวา่ ไดท้าํหนา้ที�
ศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ดว้ยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพืHนฐาน
ของขอ้มูลและการวิเคราะห์อย่างเที�ยงธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายย่อยของบริษทัเป็นสําคญั ทัHงนีH  การให้
ความเห็นดังกล่าวอา้งอิงจากขอ้มูลที�ได้รับจากทางเอกสารและหรือจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูที้�เกี�ยวขอ้งของบริษทั 
ตลอดจนขอ้มูลที�เปิดเผยต่อสาธารณะ และขอ้มูลอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระตัH งขอ้สมมติฐานว่า ขอ้มูล
ดงักล่าวขา้งตน้มีความถูกตอ้งและเป็นจริง ดังนัHน หากขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ไม่ถูกตอ้ง และหรือไม่เป็นจริง และหรือ มีการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัH งนีHได ้ดว้ยเหตุนีH  ที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวที�อาจเกิดขึHนต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ในอนาคตได ้อีกทัHง
ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัH งนีH มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อการเขา้ทาํรายการดงั
รายละเอียดขา้งตน้เท่านัHน 
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ที� AAA+ 09004/2557 
       วนัที� 22 กนัยายน 2557 
 

เรื�อง  ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกบัรายการเขา้ทาํสญัญา EPC ของโรงไฟฟ้า BIC2 และรายการเขา้ทาํ
สญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษาของโครงการไซยะบุรี  

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

  ตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CKP”) ครัH งที� 3/2557 ซึ� งประชุม
เมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัใหน้าํเสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัH งที� 1/2557 ซึ� งจะจดัขึHนในวนัที� 28 ตุลาคม 
2557 เพื�อพจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัจาํนวน 2 รายการ ดงันีH  

1) รายการที� 1: รายการเข้าทําสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) (“CK”) เป็นผู้จัดหาเครื�องจักร 

อุปกรณ์ การติดตั7ง และการก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction Contract: EPC) ของโครงการโรงไฟฟ้า

ระบบโคเจนเนอเรชั�น โครงการ 2 (“โรงไฟฟ้า BIC2”) ให้แก่ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จํากัด (“BIC”) ซึ�งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 4,310.15 ล้านบาท (ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิ�ม) 

การเขา้ทาํรายการที� 1 เขา้ขา่ยเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัเนื�องจาก CK เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั (ณ วนัที� 16 กนัยายน 
2557 CK ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 31.78 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั) และมีกรรมการร่วมกนั และบริษทัเป็นผูถื้อ
หุน้ใหญ่ของ BIC (ณ วนัที� 19 มีนาคม 2557 บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ BIC) 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในขอ้ 1.1.2 คู่สัญญาที�เกี�ยวขอ้งและลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัหนา้ 9 - 11) จึงเป็นการทาํ
รายการระหว่างบริษทัย่อยของบริษทักบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ทัHงนีH  เมื�อคาํนวณขนาดของรายการที� 1 ตามประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 
และตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 รวมทัHงมาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 พบวา่มีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 69.45 ของมูลค่าสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิ 
(Net Tangible Assets: NTA) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมสิHนสุด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557  

2) รายการที� 2: รายการเข้าทําสัญญาการให้บริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา (Owner’s Engineer Agreement: OE) ของ

โครงการไฟฟ้าพลังนํ7า ไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) ระหว่าง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) 

และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด (“XPCL”) ซึ�งเป็นบริษัทที�เกี�ยวข้องของ CK ในวงเงินไม่เกิน 371.57 ล้านบาท (ไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ�ม) 

การเขา้ทาํรายการที� 2 เขา้ขา่ยเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัเนื�องจาก CK เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั และ XPCL (ณ วนัที� 
16 กนัยายน 2557 CK ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 31.78 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั และ ณ วนัที� 18 พฤษภาคม 2557 
CK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ XPCL) และมีกรรมการร่วมกนั (โปรดดูรายละเอียด
เพิ�มเติมในขอ้ 2.1.2 คูส่ญัญาที�เกี�ยวขอ้งและลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัหนา้ 31 - 33) จึงเป็นการทาํรายการระหวา่งบริษทั
กบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งของผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั ทัHงนีH  เมื�อคาํนวณขนาดของรายการที� 2 ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และตามที�มี
การแกไ้ขเพิ�มเติมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 รวมทัHงมาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 พบวา่มีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 5.99 ของมูลค่าสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible 
Assets: NTA) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมสิHนสุด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557  

ทัHงนีH  จากการคาํนวณขนาดของรายการขา้งตน้ จะพบวา่ รายการที� 1 และรายการที� 2 มีมูลค่าเกินกวา่ 20 ลา้นบาท และ
มีขนาดของรายการที�เกินกวา่ร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือวา่ รายการที� 1 และรายการที� 2 เป็นรายการที�เกี�ยวโยงขนาดใหญ่ ดงันัHน 
ก่อนที�บริษทัและบริษทัย่อยจะเขา้ทาํรายการที� 1 และรายการที� 2  บริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่ต ํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัHงหมดของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) ที�มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย นอกจากนีH  บริษทัตอ้งจดัใหมี้ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื�อแสดงความเห็นเกี�ยวกบัความสมเหตุสมผลของการทาํรายการและความเหมาะสมของราคายติุธรรมของรายการดงักล่าวเพื�อ
เสนอต่อผูถื้อหุน้ดว้ย  

ดว้ยเหตนีุH  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัHง บริษทั ทริปเปิH ล เอ พลสั แอดไวเซอรี�  จาํกดั เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(“ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื�อใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคายติุธรรม
ของการเขา้ทาํรายการทัHงสองรายการดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั และจะขออนุมติัการเขา้ทาํรายการทัHงสองรายการดงักล่าว
จากที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัH งที� 1/2557 ซึ�งจะจดัขึHนในวนัที� 28 ตุลาคม 2557 
 ทัHงนีH  บริษทั ทริปเปิH ล เอ พลสั แอดไวเซอรี�  จาํกัด ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินอิสระที�ได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษทั ไดพ้ิจารณาและ
ศึกษาขอ้มูลการเขา้ทาํรายการครัH งนีHจากมติของที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัH งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2557 งบ
การเงินรวมที�ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั หนงัสือรับรอง รายชื�อผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบั หนงัสือ
บริคณห์สนธิ สารสนเทศ รายงานของที�ปรึกษาวศิวกรอิสระ สรุปสาระสาํคญัของสัญญาและร่างสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ทาํรายการ ขอ้มูลและเอกสารประกอบอื�นๆ รวมทัHงสมมติฐานทางการเงินต่างๆ ที�ได้รับจากบริษทัและ BIC ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งของบริษทั รวมทัHงการพิจารณาภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมและปัจจยัทาง
เศรษฐกิจที�เกี�ยวขอ้ง โดยสามารถสรุปรายละเอียดของรายการ และความเห็นเกี�ยวกบัรายการดงักล่าว ไดด้งัตอ่ไปนีH 
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1. รายการที� 1: การเข้าทําสัญญา EPC ของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น โครงการ 2 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1.1  วันที�ทํารายการ 

บริษทัคาดวา่ BIC จะเขา้ทาํรายการที� 1 ภายหลงัจากที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัH งที� 1/2557 ของบริษทั 
ซึ� งจะจดัประชุมในวนัที� 28 ตุลาคม 2557 และภายหลงัจากที�ไดรั้บอนุมตัิจากที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัH งที� 1/2557 ของ BIC 
ซึ�งจะจดัขึHนในวนัที� 30 ตุลาคม 2557 

 
1.1.2  คู่สัญญาที�เกี�ยวข้องและลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกัน   

ผูรั้บจา้ง : บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (“ช.การช่าง” หรือ “CK”) 
ผูว้า่จา้ง : บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกัด (“BIC”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของ

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CKP”) 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั :  
1. CK เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั โดย CK ถือหุน้ของบริษทั จาํนวน 349,600,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของทุน

จดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) 
2. บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ BIC โดยบริษทัถือหุน้ของ BIC จาํนวน 89,049,998 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของ

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ BIC (ขอ้มลู ณ วนัที� 19 มีนาคม 2557) 
3. บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั�น จาํกดั (“CKT”) เป็นบริษทัย่อยของ CK โดย CK ถือหุน้ CKT จาํนวน 

549,994 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ CKT (ขอ้มูล ณ วนัที� 9 เมษายน 2557) ซึ� ง 
CKT ถือหุ้นในบริษทัจาํนวน 8,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั (ขอ้มูล ณ 
วนัที� 16 กนัยายน 2557) 

4. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท และดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเป็นผูถื้อหุน้ของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT  

5. นายณรงค ์แสงสุริยะ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของ BIC และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-กลุ่มงานปฏิบติัการของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
ของ CKT 

6. นายประเสริฐ มริตตนะพร (เป็นบิดาของ นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผูซึ้�งดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงินของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ของ CK) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-กลุ่มงานบริหารของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT 

7. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ ดํารงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั เป็นบุตรของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ผูซึ้� งดํารง
ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และเป็นผูถื้อหุน้ของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT 
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8. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เป็นผูถ้ือหุน้ของ CK และเป็นบุตรของ นาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ผู ้ซึ� งดํารงต ําแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท และดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเป็นผูถ้ือหุน้ของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT 

9. นายอลัวิน จี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั เป็นคู่สมรสของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เป็นผูถื้อหุ้นของ CK และเป็นบุตรของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
เป็นผูถื้อหุน้ของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT 

10. นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ BIC และดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานบญัชีและการเงินของและเป็นผูถื้อหุน้ของ CK 

11. นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้ของ CK และ
เป็นบุตรของนายประเสริฐ มริตตนะพร ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-กลุ่มงานบริหารของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT 

12. นางสาวจนัทร์ทราย สันตอรรณพ ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 930,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นบุตรของนายรัตน์ สันตอรรณพ ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 ของ CK  

13. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย ์ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 750,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นญาติสนิทของนายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริหารของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเป็นผูถื้อ
หุน้ของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT 

14. นางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 455,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นคู่สมรสของดร.อนุกูล ตนัติมาสน์ ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทั�วไปของ CK  

15. นายภูวเนศวร์ ตรีวิศวเวทย ์ ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 245,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นญาติสนิทของนายสิทธิเดช ตรีวศิวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่ง
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซืHอของ CK  

16. นางสาวสวรรยา ตรีวศิวเวทย ์ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 127,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นบุตรของนายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซืHอของ CK  

17. นางกรกช ตรีวิศวเวทย ์ ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 100,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.009 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นญาติสนิทของนายสิทธิเดช ตรีวศิวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่ง
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซืHอของ CK  

18. นายณชนก แสงหตัถวฒันา ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 50,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นบุตรของนายวชัระ แสงหตัถวฒันา ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวศิวกรรมของ CK 
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19. นายถวลัย ์คงดี ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 6,100 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั (ขอ้มูล 
ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) เป็นคูส่มรสของบุตรของนายณรงค ์แสงสุริยะ ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ
ของ BIC และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งกรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส-กลุ่มงานปฏิบติัการของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ของ CKT 

 

1.1.3  ประเภทและขนาดของรายการ 

การเขา้ทาํรายการที� 1 เป็นการทาํรายการระหวา่ง BIC ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และ CK ซึ� งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษทั (ถือหุน้ทางตรงในสดัส่วนร้อยละ 31.78 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557)) 
โดยมีมูลคา่สิ�งตอบแทนประมาณ 4,310.15 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม) จึงเขา้ขา่ยเป็นการทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั
ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�
เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมทัHงมาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 (ซึ� งต่อไปนีHจะเรียกรวมกนั
ว่า “ประกาศรายการเกี�ยวโยงกนั”) ทัHงนีH  เมื�อนาํมูลค่ารายการ จาํนวน 4,310.15 ลา้นบาท มาคาํนวณขนาดของรายการตาม
ประกาศรายการเกี�ยวโยงกนั จะพบวา่มีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 69.45 ของมูลค่าสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible 
Assets: NTA) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมสิHนสุด ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2557 ซึ�งมีรายละเอียดการคาํนวณขนาด
ของรายการที�เกี�ยวโยงกนั ดงันีH  

 

ขนาดของรายการที�เกี�ยวโยงกนั =   มูลคา่สิ�งตอบแทน x 100 
 NTA ของ CKP  

=    4,310.15 * 100 
         6,205.94 

= 69.45% 

ทัHงนีH  มลูค่าสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557 คาํนวณไดด้งันีH  

= สินทรัพยร์วม – หนีH สินรวม – ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม – สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 

= 49,745.45 – 24,015.18 – 13,955.09 – (196.19 + 5,373.05) 

= 6,205.94 ลา้นบาท 

เนื�องจากรายการที� 1 มีขนาดของรายการเกินกวา่ 20 ลา้นบาท และเกินกวา่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของ
บริษทั ดงันัHน บริษทัจึงมีหนา้ที�ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขออนุมติั
ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัHงหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ 
(ถา้มี) ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย และบริษทัจะตอ้งจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผู ้
ถือหุน้พร้อมความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการทาํรายการดงักล่าว และความเหมาะสม
ของราคายติุธรรมของรายการดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  
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1.1.4  รายละเอียดของโรงไฟฟ้า BIC2 

 1.1.4.1 ข้อมูลโดยสรุป 

ชื�อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น โครงการ 2 (“โรงไฟฟ้า BIC2”) 
ลกัษณะโครงการ : เป็นโรงไฟฟ้าที�ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํHาจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น 

โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิง มีขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวตัต์ และ
กาํลงัการผลิตไอนํH าสูงสุด 20 ตนัต่อชั�วโมง เพื�อผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จาํนวน 90 เมกะวตัต ์ที�ระดบัแรงดนั 115 
กิโลโวลท ์ตามสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เลขที� PPA-SPP/F-2011-029 ลงวนัที� 13 
กนัยายน 2554 (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.1 สรุปสาระสําคญัของ
สัญญาซืHอขายไฟฟ้า) มีระยะเวลา 25 ปี นับตัHงแต่วนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า โดยวนั
กาํหนดเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า คือ วนัที� 1 มิถุนายน 2560 และจะจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนที�
เหลือและไอนํHาใหแ้ก่บริษทัที�อยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

สถานที�ต ัHงโครงการ : ตัHงอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น โครงการ 1 (“โรงไฟฟ้า 
BIC1”) บนที�ดินแปลงหมายเลข 24/5 พืHนที�ประมาณ 20 ไร่ ซึ� งตัH งอยู่ที�นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ ตาํบลคลองจิก อาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  

ระยะเวลาก่อสร้าง : ไม่เกิน 29 เดือน 
ประมาณการมูลคา่
โครงการ 

: เงินลงทนุรวมทัHงสิHนประมาณ 5,340 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม) แบง่เป็น 
คา่ก่อสร้างตามสญัญา EPC ไม่เกิน 4,310 ลา้นบาท 
คา่ก่อสร้างและคา่ใชจ่้ายอื�นๆ 708 ลา้นบาท 
ดอกเบีHยและคา่ใชจ่้ายทางการเงินระหวา่งก่อสร้าง 322* ลา้นบาท 
หมายเหตุ: * ประมาณการมูลค่าเงินลงทุนขา้งตน้อาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้เนื�องจาก
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งเจรจาเงื�อนไขในสญัญา 

หลกัประกนั : - BIC ไดย้ื�นหลกัประกนัแก่ กฟผ. เป็นจาํนวน 90 ลา้นบาท เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนั
การยื�นคาํร้องและขอ้เสนอการขายไฟฟ้า โดย BIC จะไดรั้บหลกัประกนัดงักล่าว
คืนเมื�อสญัญาซืHอขายไฟฟ้าทัHงฉบบันีH มีผลผกูพนัและเริ�มมีผลบงัคบัใชต้ามเงื�อนไข
ที�กาํหนด 

- กรณีก่อนวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า ใหย้ื�นหลกัคํHาประกนัแก่ กฟผ. ในวงเงินเท่ากบั
ร้อยละ 5 ของมูลค่าปัจจุบนัของค่าพลงัไฟฟ้าที�จะไดรั้บทัHงหมดตามสัญญา ก่อน
วนัที� 31 พฤษภาคม 2558 ไม่นอ้ยกว่า 10 วนัทาํการ เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัการ
ปฏิบติัตามสัญญาซืHอขายไฟฟ้าก่อนวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า โดย BIC จะได้รับ
หลกัคํHาประกนัดงักล่าวคืนภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า 
 



รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

หนา้ที� 13  

- กรณีหลงัวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า ให้ยื�นหลกัคํHาประกนัแก่ กฟผ. ในวงเงินเท่ากบั
ร้อยละ 10 ของค่าพลงัไฟฟ้าที�จะได้รับในระยะเวลา 5 ปีแรกของสัญญาซืHอขาย
ไฟฟ้า ก่อนวันเริ� มต้นซืH อขายไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 10 ว ันทําการ เพื�อใช้เ ป็น
หลกัประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาซืHอขายไฟฟ้าหลงัวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า โดย 
BIC จะไดรั้บหลกัค ํHาประกนัดงักล่าวคนืเมื�อสิHนสุดอายสุญัญาซืHอขายไฟฟ้า 

คา่ปรับและการบอก
เลิกสญัญา 

: - ในกรณีเกิดเหตุผิดสัญญาตามที�กาํหนด คู่สญัญาฝ่ายที�ผิดสัญญาจะตอ้งแกไ้ขการ
ผิดสญัญาภายใน 15 วนั หรือ 90 วนั หรือระยะเวลาที�มีการขยายเพิ�ม แลว้แต่กรณี 
นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�ง หากคู่สญัญาฝ่ายผิดสัญญา
ไม่สามารถแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ�งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัที 

- กรณีไม่มีการเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนักาํหนด
เริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า ใหถื้อวา่สญัญานีHสิHนสุดลง 

- กรณีที� BIC บอกเลิกสญัญาซืHอขายไฟฟ้าก่อนครบกาํหนดอายสุัญญา โดย กฟผ. 
ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายผิดสญัญาและไม่ไดเ้กิดจากเหตุสุดวสิัย หรือ กฟผ. บอกเลิกสัญญา
เพราะเหตุที� BIC ปฏิบติัผิดสญัญา กฟผ. จะเรียกเงินคา่พลงัไฟฟ้าคืนเทา่กบัผลต่าง
ของคา่พลงัไฟฟ้าที� BIC ไดรั้บไปแลว้ทัHงหมด ตัHงแต่วนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า กบัค่า
พลงัไฟฟ้าที� BIC ควรจะไดร้ับ ซึ�งคิดตามสดัส่วนของจาํนวนปีตัHงแต่วนัเริ�มตน้ซืHอ
ขายไฟฟ้า (เศษของปีไม่นาํมาคิด) กบัอายสุญัญาซืHอขายไฟฟ้า โดย BIC ตอ้งจ่าย
คืนเงินค่าพลังไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. พร้อมดอกเบีH ย ซึ� งจะเริ� มคิดตัH งแต่วนัที�  BIC 
ไดรั้บเงินค่าพลงัไฟฟ้าส่วนที�ตอ้งจ่ายคืนในอตัราดอกเบีHยเงินฝากประจาํประเภท 
12 เดือนของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ที�ประกาศใช ้ณ วนัที�สัญญายกเลิก 
ทัHงนีH  หากอตัราดอกเบีH ยดงักล่าวเกินร้อยละ 15 ต่อปี ให้คิดดอกเบีH ยดงักล่าวเป็น
ร้อยละ 15 ต่อปี และ BIC จะตอ้งชาํระค่าปรับ ดงันีH  

(1) ในกรณีที�เลิกสัญญาภายใน 5 ปีนบัจากวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า ใหป้รับเพิ�ม
อีกร้อยละ 10 

(2) ในกรณีที�เลิกสญัญาภายหลงั 5 ปีนบัจากวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า ใหป้รับเพิ�ม
อีกร้อยละ 5 

- กรณีที� BIC บอกเลิกสัญญาซืHอขายไฟฟ้าก่อนครบกาํหนดอายสุัญญาเพราะเหตุที� 
กฟผ. ปฏิบติัผิดสัญญา กฟผ. จะคืนหลกัประกันการปฏิบัติตามสัญญาซืHอขาย
ไฟฟ้าหลงัวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้าใหแ้ก่ BIC 

การขออนุญาตที�
สาํคญัจากหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง 

: 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า BIC2 ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสาํนกังานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
ตามหนงัสือที� ทส 1009.7/2716 ลงวนัที� 13 มีนาคม 2557 
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2. BIC ไดย้ื�นหนงัสือ ที� บปค. 038/2557 ลงวนัที� 7 มีนาคม 2557 เพื�อขอรับการ
ส่ง เสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอนํH า  ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพืHนฐาน สําหรับโรงไฟฟ้า BIC2 ต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ซึ� งปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณา ทัH งนีH  BIC คาดว่า
โรงไฟฟ้า BIC2 จะไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทนุ ซึ�งมีสิทธิประโยชนใ์กลเ้คียงกบั
บตัรส่งเสริมการลงทุนของโรงไฟฟ้า BIC1 เลขที� 1565(2)/2554 ลงวนัที� 18 
พฤษภาคม 2554 เนื�องจากเป็นการขยายกาํลงัการผลิต กล่าวคือ 

• ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครื� องจกัรตามที�คณะกรรมการพิจารณา
อนุมติั 

• ได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบ
กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน มีกาํหนดเวลา 8 
ปี นบัจากวนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

• ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ได้รับการส่งเสริมไปรวม
คาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินได ้

3. BIC ไดท้าํสัญญาซืHอขายก๊าซธรรมชาติ กับ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เมื�อ
วนัที� 12 พฤษภาคม 2557 สาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 (โปรดดูเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.2 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญาซืHอขายก๊าซธรรมชาติ) 

4. การทาํสญัญาซืHอไฟฟ้าสาํรองกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ตามเงื�อนไขที�
ระบใุนสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ทัHงนีH  BIC คาดวา่จะดาํเนินการทาํสัญญากบั 
กฟภ. ก่อนเริ�มดาํเนินงานโรงไฟฟ้า BIC2 ในเชิงพาณิชย ์

 
 1.1.4.2 ความเป็นมาของโรงไฟฟ้า BIC2 

โครงการผลิตไฟฟ้าของ BIC เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั�น (Cogeneration) โดยใชก๊้าซ
ธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิง ซึ� งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
กระจายอยูต่ามสถานที�ต่างๆ ทั�วประเทศ อนัจะเป็นการลดความสูญเสียที�เกิดขึHนในระบบสายส่งไฟฟ้า เนื�องจากการผลิตและใช้
พลงังานไฟฟ้าดงักล่าวตัHงอยู่ ณ สถานที�เดียวกนั และยงัเป็นการเพิ�มความมั�นคงและเสถียรภาพของระบบสายส่งไฟฟ้าของ
ประเทศ โดยที�ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ครัH งที� 6/2549 (ครัH งที� 109) เมื�อวนัที� 26 ธันวาคม 2549 ได้
พิจารณาเห็นวา่ ควรมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยใชร้ะบบโคเจนเนอเรชั�นในระยะยาว เพื�อจูงใจใหผู้ป้ระกอบการเกิดการ
ลงทนุ โดยไดม้ีมติให ้กฟผ. เปิดการรับซืHอไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ทุกประเภทเชืHอเพลิงตามที�กาํหนดในระเบียบการรับซืHอ
ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ โดยใหข้ยายปริมาณการรับซืHอไฟฟ้าจากเดิม 3,200 เมกะวตัต ์เป็น 4,000 เมกะวตัต ์

ทัHงนีH  เมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2554 BIC ไดล้งนามในสัญญาซืHอขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 กบั กฟผ. ตาม
สัญญาซืHอขายไฟฟ้าเลขที� PPA-SSP/F-2011-029 โดย กฟผ. ตกลงซืHอไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า BIC2 เป็นจาํนวน 90 เมกะวตัต์ ที�
ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลท ์เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า และกาํหนดวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้าเป็นวนัที� 1 
มิถนุายน 2560 
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ดว้ยเหตนีุH  BIC จึงมีวตัถุประสงคที์�จะเขา้ทาํสญัญาวา่จา้ง CK เป็นผูจ้ดัหาเครื�องจกัร อุปกรณ์ การติดตัHง และการ
ก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction: EPC) สาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 ซึ�งมีขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจาํนวน 120 
เมกะวตัต ์และไอนํHาสูงสุด 20 ตนัต่อชั�วโมง เพื�อใหส้ามารถเริ�มตน้จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. ไดต้ามกาํหนดระยะเวลาที�ระบุไว ้
ในสญัญาซืHอขายไฟฟ้าดงักล่าว โดยกาํหนดมลูคา่ตอบแทนการวา่จา้งดงักลา่วในรูปแบบการเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost 
Lump Sum Turnkey) เป็นจาํนวน 4,310.15 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมูีลคา่เพิ�ม) 

อนึ�ง CK ตกลงที�จะใหบ้ริการสาํหรับการออกแบบ งานวศิวกรรม การจดัหา การก่อสร้าง การทดสอบระบบ และ
การดาํเนินการเพื�อความพร้อมในการเริ�มตน้ผลิตไฟฟ้าของโครงการ ซึ�งประกอบดว้ยเครื�องจกัรและอุปกรณ์ขัHนตํ�าดงันีH  

- เครื�องกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generator) จาํนวน 2 เครื�อง  
- เครื�องผลิตไอนํHา (Heat Recovery Steam Generator) จาํนวน 2 เครื�อง 
- เครื�องกงัหนัไอนํHา (Steam Turbine Generator) จาํนวน 1 เครื�อง  
- หมอ้ไอนํHา (Auxiliary Boiler) จาํนวน 1 เครื�อง  
และรวมถึงงานก่อสร้างในส่วนที�อยูภ่ายนอกโรงไฟฟ้า ดงัต่อไปนีH  
- สถานีมาตรวดัก๊าซ (Gas Metering Station) และท่อส่งก๊าซขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  12 นิHว จาํนวน 1 แห่ง 
- สายส่งระบบ 115 KV เชื�อมต่อสถานีไฟฟ้ายอ่ยของ กฟภ.  
- สายส่งระบบ 22 KV/115 KV เพื�อเชื�อมต่อลูกคา้  
- ท่อส่งไอนํHาเพื�อเชื�อมต่อลูกคา้  
ในการดาํเนินการขา้งตน้ จะมีการกาํหนดระยะเวลาการส่งมอบงานเป็นระยะๆ ตามแผนงานที�กาํหนด โดย BIC 

ไดแ้ต่งตัHงบริษทั แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (Tractebel Engineering: Tractebel) 1 เป็นผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ เพื�อทาํหนา้ที�เป็นที�
ปรึกษาดา้นการบริหารโครงการ เพื�อติดตามงาน และตรวจสอบวา่ CK ไดป้ฏิบตัิหนา้ที�ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญา  

ทัHงนีH  ตามสารสนเทศของบริษทั ไดก้าํหนดให ้CK ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 29 เดือน นบัถดั
จากวนัที�ลงนามในสญัญา EPC ซึ� งคาดวา่จะเริ�มก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ในช่วงตน้ปี 2558 โดย CK รับประกนัวา่จะทาํงานให้
แลว้เสร็จเพื�อใหส้ามารถตรวจรับงานโรงไฟฟ้า BIC2 ไดภ้ายในหรือก่อนวนัที� 1 มิถุนายน 2560 ซึ�งเป็นระยะเวลาที�สอดคลอ้งกบั
วนักาํหนดเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้าตามที�ระบุในสัญญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โดยกาํหนดค่าก่อสร้างเป็นราคาคงที� (Fixed Cost 
Lump Sum Turnkey) จาํนวนไม่เกิน 4,310.15 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิ�ม) ซึ� งการจ่ายคา่ตอบแทนตามสัญญา EPC จะแบ่ง
จ่ายใหแ้ก่ CK เป็นงวด ดงันีH คือ 

- ร้อยละ 10 ของมูลคา่ตามสญัญาทัHงหมด โดยจ่ายเป็นเงินล่วงหนา้ (Down Payment) 
- ร้อยละ 80 ของมูลคา่ตามสญัญาทัHงหมด โดยจ่ายตามความคืบหนา้ของงานแต่ละเดือน 
- ร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสญัญาทัHงหมด เมื�อไดรั้บใบรับรองการส่งมอบงาน (Taking Over Certificate: TOC) 

                                                 
1
 เป็นบริษทัที�จดัตัHงในประเทศราชอาณาจกัรเบลเยียมตัHงแต่ปี 2405 และเป็นบริษทัในเครือ GDF SUEZ Energy Services ซึ� งเป็นหนึ� งในบริษทัชัHนนาํ

ของโลกที�ดาํเนินธุรกิจดา้นที�ปรึกษาดา้นวิศวกรรม ปัจจุบนั Tractebel มีสํานกังานตัHงอยู ่22 ประเทศทั�วโลก รวมทัHงในประเทศไทย เพื�อดาํเนินธุรกิจ
หลกั 2 ธุรกิจ ซึ� งประกอบด้วยที�ปรึกษาดา้นธุรกิจโครงสร้างพืHนฐาน เช่น การก่อสร้างอาคาร ระบบขนส่ง เป็นตน้ และที�ปรึกษาดา้นธุรกิจพลงังาน 
เช่น โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ นํH ามนั และก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ ในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมา Tractebel ได้ให้บริการที�ปรึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงไฟฟ้า
ประเภทพลงังานความร้อนร่วมให้กบับริษทัผลิตไฟฟ้าชัHนนาํหลายแห่งในประเทศไทย รวมทัHงโรงไฟฟ้า BIC1 และโรงไฟฟ้า BIC2  
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หาก CK ไม่สามารถทาํการก่อสร้างใหเ้สร็จสิHนไดใ้นกาํหนดเวลาโดยความผิดเป็นของ CK เอง CK มีภาระที�
จะตอ้งจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายจากความล่าชา้ดงักล่าวใหแ้ก่ BIC ในอตัราร้อยละ 0.10 ของมูลค่ารวมทัHงหมดของสญัญาต่อวนั 
นบัแต่เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว และหากความสามารถของระบบ (Capacity Shortfalls) หรืออตัราการใชเ้ชืHอเพลิง (Heat 
Rate) ของโรงไฟฟ้า BIC2 มีอตัราเกินกวา่ที�กาํหนดในการประกนั CK ตกลงรับผิดชอบในเบีHยปรับสาํหรับงานดงักล่าวแต่ละ
ส่วนเป็นอิสระจากกนัตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด ทัHงนีH  โดยรวมแลว้ การคิดเบีHยปรับ Capacity Shortfalls และอตัราการใชเ้ชืHอเพลิง
เกินกาํหนดในประกนั และค่าเสียหายจากความล่าชา้ CK ตกลงที�จะชาํระใหแ้ก่ BIC เป็นจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่ารวมของสญัญา  

 (โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.3 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญา EPC) 
 

 1.1.4.3 รายละเอียดของโครงการ 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั�นของ BIC ถือเป็นระบบผลิตไฟฟ้ารูปแบบหนึ� งในการเพิ�ม

ประสิทธิภาพการผลิตพลงังานในรูปพลงังานไฟฟ้า (Electrical Energy) และพลงังานความร้อน (Heat Energy) เนื�องจาก
พลงังานความร้อนที�โดยปกติตอ้งสูญเสียไปในกระบวนการผลิตไฟฟ้า จะถูกนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์บางส่วนในรูปแบบ
พลงังานความร้อนที�สะสมอยูใ่นไอนํHาหรือนํHาร้อน (Process Steam or Hot Water) เพื�อนาํไปใชป้ระโยชนใ์นกระบวนการผลิต 
ทัHงนีH  องคป์ระกอบของโครงการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น จะประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัไดแ้ก่  

� อุปกรณ์ตน้กาํลงั (Prime Mover) ทาํหนา้ที�แปลงพลงังานเคมีที�อยูใ่นเชืHอเพลิงใหเ้ป็นกาํลงักลและกาํลงัไฟฟ้า
เพื�อส่งจ่ายไฟฟ้าไปใชง้าน โดย BIC ใชก้งัหนัก๊าซ (Gas Turbine) ซึ� งเป็นเครื�องจกัรในวฎัจกัรเบรยต์นั 
(Brayton Cycle) ที�ใชก๊้าซร้อนจากการเผาไหมเ้ชืHอเพลิงก๊าซ (ก๊าซธรรมชาติ) ที�ความดนัสูง เป็นสารทาํงานใน
การหมุนขบักงัหนัก๊าซ โดยแกนของกงัหนัก๊าซจะเชื�อมต่อกบัเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า ซึ�งจะใชแ้ปลงพลงังานกลที�
ไดไ้ปเป็นพลงังานไฟฟ้า 

� ระบบนาํพลงังานความร้อนที�หลงเหลืออยู่ไปใชป้ระโยชน์ เช่น เครื�องผลิตไอนํH าจากความร้อนทิHง (Heat 
Recovery Steam Generator: HRSG) เป็นตน้  
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แผนภาพแสดงการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�นของโรงไฟฟ้า BIC2 

 
 

โดยทั�วไป กังหนัก๊าซมีส่วนประกอบหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ เครื�องอดัอากาศ (Air Compressor) ห้องเผาไหม ้
(Combustion Chamber) และกงัหนั (Turbine) หลกัการทาํงานเบืHองตน้ของกงัหนัก๊าซเริ�มจากการอดัอากาศเผาไหมด้ว้ยเครื�องอดั
อากาศ จากนัHน อากาศอดัความดนัสูงจะถูกส่งต่อเขา้ไปยงัหอ้งเผาไหม ้ซึ�งภายในหอ้งเผาไหมจ้ะมีหวัฉีดเชืHอเพลิงและเกิดการเผา
ไหมท้าํใหไ้ดก๊้าซร้อน ซึ�งมีความดนัและอุณหภูมิสูง ซึ�งจะไปขยายตวัในส่วนที�เป็นกงัหนัและขบัเพลาของกงัหนัเพื�อหมุนเครื�อง
กาํเนิดไฟฟ้า และมีการนาํพลงังานความร้อนที�สูญเสียในกระบวนการผลิตไฟฟ้ากลบัมาใช้ประโยชน์บางส่วนในรูปแบบ
พลงังานความร้อนที�สะสมอยูใ่นไอนํHา เพื�อนาํไปใชป้ระโยชนใ์นกระบวนการผลิตดว้ยเครื�องผลิตไอนํHาจากความร้อนทิHง รวม
เป็นพลงังานไฟฟ้าที�คาดวา่ผลิตไดท้ัHงสิHน 120 เมกะวตัต ์และสามารถผลิตไอนํHาได ้20 ตนัต่อชั�วโมง เพื�อนาํไปจาํหน่ายต่อใหแ้ก่
ลูกคา้อุตสาหกรรมตอ่ไป 

 
 1.1.4.4 แหล่งเงินทุน 

BIC คาดวา่จะใชเ้งินลงทุนในโรงไฟฟ้า BIC2 เป็นจาํนวนประมาณ 5,340 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) โดย
จะทาํสญัญาเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูร้ายเดิมของโรงไฟฟ้า BIC1 ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และ 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในสดัส่วน 3:1 ของมูลคา่เงินลงทุนในโรงไฟฟ้า BIC2 คิดเป็นเงินกูร้ะยะยาวประมาณ 4,005 
ลา้นบาท และส่วนที�เหลือประมาณ 1,335 ลา้นบาท จะมาจากการระดมทุนโดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 133.50 ลา้นหุน้ 
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็น 1,335 ลา้นบาท เพื�อเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึ� งจะทาํ
ให ้BIC มีทุนจดทะเบียนเพิ�มขึHนจาก 1,370 ลา้นบาท เป็น 2,705 ลา้นบาท ทัHงนีH  บริษทัในฐานะผูถ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 65 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ BIC จะตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนจาํนวน 867.75 ลา้นบาทเพื�อใช้ในการจองซืHอหุ้นเพิ�มทุน
ดงักล่าวของ BIC โดยคาดวา่จะใชจ้ากเงินทนุหมุนเวยีนของบริษทั และเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย ทัHงนีH  จากงบการเงินรวมของ
บริษทั ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจาํนวนประมาณ 1,898.15 ลา้น
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บาท ดว้ยเหตุนีH  แหลง่เงินทุนที�จะนาํมาชาํระเป็นคา่ตอบแทนตามสญัญา EPC จาํนวน 4,310.15 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) 
จะมาจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินเพิ�มทุนของ BIC เป็นหลกั 
 

1.2 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จํากัด 

โปรดดูเอกสารแนบ 2 ขอ้ 2.1 ขอ้มูลโดยสรุปของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และขอ้ 2.2 ขอ้มลูโดยสรุปของ
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั  
 

1.3  ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)  

โปรดดูเอกสารแนบ 2 ขอ้ 2.3 ขอ้มูลโดยสรุปของบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  
 

1.4 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

1.4.1 วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการเข้าทํารายการ 

ตามที� BIC ไดล้งนามในสัญญาซืHอขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 กบั กฟผ. เมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2554 โดย กฟผ. 
ตกลงจะรับซืHอไฟฟ้าจาก BIC ในปริมาณ 90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัตัHงแต่วนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า และไดก้าํหนดวนั
กาํหนดเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า คือ วนัที� 1 มิถุนายน 2560 ดงันัHน หาก BIC ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จ และ
ไม่สามารถเริ�มดาํเนินการซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ภายในระยะเวลาที�กาํหนดในสัญญาซืHอขายไฟฟ้าดงักล่าว กฟผ. จะมีบทปรับ
และบทลงโทษกบั BIC ซึ� งรวมถึง กฟผ. มีสิทธิขอยกเลิกสญัญาซืHอขายไฟฟ้าดงักล่าวได ้ (โปรดดูเงื�อนไขค่าปรับและการบอก
เลิกสญัญาในเอกสาร 1 ขอ้ 1.1 สรุปสาระสาํคญัของสญัญาซืHอขายไฟฟ้า หนา้ 48) 

ดว้ยเหตุนีH  เพื�อให้การดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 สามารถก่อสร้างได้แลว้เสร็จ และสามารถทาํการซืHอขาย
ไฟฟ้ากบั กฟผ. ไดต้ามระยะเวลาที�กาํหนด ซึ�งจะเป็นการช่วยสร้างรายไดแ้ละผลประกอบการใหแ้ก่ BIC และบริษทัในทางออ้ม 
BIC จึงมีความประสงคที์�จะวา่จา้ง CK เป็นผูอ้อกแบบงานวิศวกรรม จดัหาเครื�องจกัร อุปกรณ์ การติดตัHง การก่อสร้าง การ
ทดสอบระบบ และการดาํเนินการเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการผลิตไฟฟ้า (Engineering Procurement and Construction: 
EPC) สาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 ในลกัษณะแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จเป็นจาํนวนเงินคงที� (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) โดย
กาํหนดระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน 29 เดือน และ CK รับประกนัวา่จะทาํงานใหแ้ลว้เสร็จเพื�อใหส้ามารถ
ตรวจรับงานโรงไฟฟ้า BIC2 ไดภ้ายในหรือก่อนวนัที� 1 มิถุนายน 2560 ซึ� งเป็นระยะเวลาที�สอดคลอ้งกบัวนักาํหนดเริ�มตน้ซืHอ
ขายไฟฟ้าตามที�ระบุในสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ.  

ทัHงนีH  การวา่จา้ง CK ในลกัษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ซึ� งกาํหนดระยะเวลาก่อสร้างแลว้เสร็จที�แน่นอน การ
กาํหนดคา่จา้งเป็นจาํนวนเงินคงที� และการกาํหนดเบีHยปรับในอตัรารวมไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมของสัญญา จะช่วยทาํให้
บริษทัสามารถมั�นใจไดว้า่ โรงไฟฟ้า BIC2 จะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จภายในระยะเวลาและวงเงินที�กาํหนด เนื�องจากเป็นการ
โอนความเสี�ยงทางดา้นการก่อสร้าง ซึ� งไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากการก่อสร้างล่าชา้กว่าระยะเวลาที�กาํหนด (Delay of Project 
Completion Risk) ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Risk) และความเสี�ยงจากตน้ทุนค่า
ก่อสร้างมีจาํนวนเกินกวา่งบประมาณ (Cost Overrun Risk) เป็นตน้ ไปใหแ้ก่ CK ซึ�งเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของ
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ประเทศที�มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการควบคุมงานก่อสร้างของโครงการสาธารณูปโภคพืHนฐานต่างๆ รวมทัHง CK 
เคยเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างสําหรับโรงไฟฟ้า BIC1 ในรูปแบบการเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ตามสญัญา EPC ให้แก่ BIC 
มาแลว้ โดย CK สามารถดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC1 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีคุณภาพ และประสบผลสาํเร็จเป็นอยา่ง
ดี และสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC1 ใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาประมาณ 27 เดือน ซึ� งเป็นระยะเวลาที�สัHนกวา่ระยะเวลา
ที�จะก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 และมีการกาํหนดเบีH ยปรับกบั CK สาํหรับในกรณีที�งานก่อสร้างล่าชา้ และ/หรือโรงไฟฟ้าไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนด โดยถา้หากเกิดกรณีดงักล่าว คา่ปรับที�ไดรั้บจาก CK จะช่วยลดผลกระทบและ
ความเสียหายของ BIC ไดใ้นระดบัหนึ�ง อีกทัHง CK ไดอ้อกแบบ ก่อสร้าง และติดตัHงอุปกรณ์บางส่วนที�สามารถใชร่้วมกัน 
(Common Facilities) ระหวา่งโรงไฟฟ้า BIC1 และโรงไฟฟ้า BIC2 เป็นการล่วงหนา้ ซึ�งจะช่วยทาํใหส้ามารถดาํเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า BIC2 และเชื�อมโยงระบบเขา้กับโรงไฟฟ้า BIC1 ได้อย่างราบรื�นและรวดเร็วขึHนเมื�อเปรียบเทียบกับการว่าจา้ง
ผูรั้บเหมารายอื�น นอกจากนีH  CK มีฐานะการเงินที�มั�นคง ทาํใหม้ั�นใจไดว้า่จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที�จะสนบัสนุนใหก้าร
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที�กาํหนด และการที� CK เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั จะช่วยเป็นแรงจูงใจให ้
CK ดาํเนินการก่อสร้างเพื�อให ้BIC สามารถเริ�มเปิดดาํเนินการไดโ้ดยเร็ว เนื�องจากจะช่วยทาํใหบ้ริษทัในฐานะบริษทัแม่ของ 
BIC สามารถรับรู้รายไดแ้ละผลประกอบการของโรงไฟฟ้า BIC2 และ CK ในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ก็จะไดรั้บประโยชน์
ทางอ้อมจากการรับรู้ผลประกอบการของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ ทัHงนีH  ภายใตส้มมติฐานทางการเงินที�กาํหนด คาดว่า
โรงไฟฟ้า BIC2 จะมีอตัราผลตอบแทนของโครงการประมาณร้อยละ 10.70 และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7.88 ปี นบัจากปีที�
เริ�มดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์
 

1.4.2 การประเมินความเหมาะสมของการลงทุน 

 ในการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนในโรงไฟฟ้า BIC2 ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทาํแบบจาํลอง
ทางการเงิน เพื�อใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงานโรงไฟฟ้า BIC2 โดยมี
ระยะเวลาก่อสร้างและดาํเนินงานรวมทัHงสิHนประมาณ 27 ปี 5 เดือน เริ�มตัHงแต่เดือนมกราคม  2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2585 
ซึ�งเป็นระยะเวลาสิHนสุดตามสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เนื�องจากคาดวา่โรงไฟฟ้า BIC2 จะเริ�มดาํเนินงานเชิงพาณิชยใ์นเดือน
มิถนุายน 2560 โดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้าํหนดเครื�องมือชีHวดัความเหมาะสมของโครงการเพื�อพิจารณาความเป็นไปได้
ของโครงการ และผลตอบแทนที�จะไดรั้บจากการลงทนุในโครงการในครัH งนีH  เป็น 3 วธีิ ดงันีH   

� วธีิมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็นวธีิการคาํนวณหามลูค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ซึ�งจะ
มีมูลค่าเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้ หกัดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดออก โดยใชต้น้ทุนถวั
เฉลี�ยถ่วงนํHาหนกัของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอตัราส่วนลด (Discounted rate) 
เพื�อคาํนวณหามูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดดงักล่าวตลอดระยะเวลาดาํเนินงานโรงไฟฟ้า BIC2  

� วิธีอตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) เป็นวิธีการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
โรงไฟฟ้า BIC2 จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้และกระแสเงินสดออกตลอดระยะเวลาของการดาํเนิน
โครงการ โดยอตัราที�คาํนวณไดจ้ะมีผลทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเท่ากบัศูนย ์หรืออาจ
กล่าวไดว้า่ IRR คือ อตัราผลตอบแทนที�ทาํใหเ้งินที�ไดล้งทุนไปมีค่าเท่ากบัเงินที�ไดรั้บกลบัคืน เมื�อพิจารณาดว้ย
มูลค่าของเงินตามระยะเวลาดาํเนินงานโรงไฟฟ้า BIC2  
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� วธีิการหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เป็นวิธีการคาํนวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการ โดยมีหน่วยวดัเป็น
ระยะเวลาวา่ เมื�อมีการลงทุนในโครงการแลว้ จะตอ้งใชร้ะยะเวลานานเท่าใดที�จะคืนทุน ซึ�งคาํนวณจากกระแสเงิน
สดสะสมที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคต โดยไม่คาํนึงถึงมูลคา่ของเงินตามระยะเวลาดาํเนินงานโรงไฟฟ้า BIC2  

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงิน โดยใชข้อ้มูลและสมมติฐานทางดา้นธุรกิจและการเงินที�
ไดรั้บจากบริษทั และ BIC ซึ�งสามารถคาํนวณมลูค่าและอตัราผลตอบแทนของโครงการไดด้งันีH  

 
จากสมมติฐานที�กาํหนดขา้งตน้ จะไดม้ลูคา่เงินสดปัจจุบนัสุทธิของโครงการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 558.19 

ลา้นบาท ซึ�งมีมลูคา่มากกวา่ศูนย ์และคาดวา่จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการในอตัราร้อยละ 10.70 ซึ� งเป็นอตัรา
ที�มากกวา่อตัราส่วนลดของโครงการ และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7.88 ปี นบัจากวนัที�โครงการเริ�มรับรู้รายได ้

ดงันัHน จากการคาํนวณเพื�อหาผลตอบแทนของโครงการจากการลงทุนโดยวิธีการขา้งตน้ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา่ ภายใตส้มมติฐานที�กาํหนด การลงทุนในโรงไฟฟ้า BIC2 มีความเป็นไปไดแ้ละมีความสมเหตสุมผลในการลงทุน 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในเอกสารแนบ 3 การประเมินความเหมาะสมของการลงทุนในโรงไฟฟ้า BIC2) 
 

1.4.3  เปรียบเทียบข้อด ีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทาํและไม่เข้าทํารายการ 

ข้อด ีและข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

ข้อดขีองการเข้าทาํรายการ 

1.  การทําสัญญาว่าจ้าง CK ในรูปแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จเป็นจํานวนเงินคงที� (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) เป็น

การลดความเสี�ยงทางด้านการก่อสร้างที�อาจเกิดขึ7นได้ให้แก่ BIC 

BIC ไดล้งนามในสัญญาซืHอขายไฟฟ้าสําหรับโรงไฟฟ้า BIC2 กบั กฟผ. เมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2554 ซึ� งไดก้าํหนด
วนักาํหนดเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้าเป็นวนัที� 1 มิถนุายน 2560 ดงันัHน BIC มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 31 เดือน นบัจากวนัที�ประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ (เดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือนพฤษภาคม 2560) ที�จะตอ้งดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ใหแ้ลว้เสร็จ เพื�อ
จะไดส้ามารถทาํการซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ตามระยะเวลาที�กาํหนด  

ดงันัHน การวา่จา้ง CK ในลกัษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ซึ�งกาํหนดระยะเวลาก่อสร้างแลว้เสร็จที�แน่นอน การ
กาํหนดคา่จา้งเป็นจาํนวนเงินคงที� การกาํหนดเงื�อนไขการชาํระเงินที�เป็นไปตามความสาํเร็จของงาน และการกาํหนดเบีHยปรับใน

 ปี 2557 หลกัเกณฑ์การพจิารณา 

มูลค่าปัจจุบันของกระ แสเ งินสดสุทธิ 
(NPV) (หน่วย: ลา้นบาท) 

558.19 ลา้นบาท มีมลูคา่มากกวา่ศูนย ์

อัต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น
โครงการ (IRR) (หน่วย: ร้อยละ) 

ร้อยละ 10.70 เป็นอตัราที�มากกวา่อตัราส่วนลด 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) (หน่วย: 
ปี) 

7.88 ปี  สามารถคืนทุนภายในระยะเวลาดาํเนินงาน 
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อตัรารวมไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมของสัญญา จะช่วยทาํให้บริษทัสามารถมั�นใจไดว้่า โรงไฟฟ้า BIC2 จะสามารถ
ก่อสร้างแลว้เสร็จภายในระยะเวลาและวงเงินที�กาํหนด เนื�องจากเป็นการโอนความเสี�ยงทางดา้นการก่อสร้าง ซึ� งไดแ้ก่ ความ
เสี�ยงจากการก่อสร้างล่าชา้กวา่ระยะเวลาที�กาํหนด (Delay of Project Completion Risk) และความเสี�ยงจากตน้ทุนค่าก่อสร้างมี
จาํนวนเกินกวา่งบประมาณ (Cost Overrun Risk) เป็นตน้ ไปใหแ้ก่ CK แทน โดย CK รับประกนัวา่จะทาํงานใหแ้ลว้เสร็จเพื�อให้
สามารถตรวจรับงานโรงไฟฟ้า BIC2 ไดภ้ายในหรือก่อนวนัที� 1 มิถุนายน 2560 และตกลงจ่ายเบีHยปรับสาํหรับในกรณีที�งาน
ก่อสร้างล่าชา้ และ/หรือโรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนด ให้แก่ BIC ในอตัรารวมไม่เกินร้อยละ 10 
ของมูลค่ารวมของสัญญา ซึ� งการรับประกนัระยะเวลาในการก่อสร้างดงักล่าวจะช่วยทาํให ้BIC สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�
กาํหนดในสัญญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โดย BIC ไดแ้ต่งต ัHงบริษทั แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (Tractebel Engineering: 
Tractebel) เป็นผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ เพื�อทาํหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาดา้นการบริหารโครงการ เพื�อติดตามงาน และตรวจสอบวา่ CK ได้
ปฏิบติัหนา้ที�ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญา 

นอกจากนีH  เมื�อพจิารณาตน้ทุนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ในครัH งนีH  ส่วนใหญ่จะเป็นเครื�องจกัรและอุปกรณ์ซึ� ง
ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศ รวมถึงตอ้งชาํระเป็นเงินสกลุต่างประเทศ ดงันัHน การวา่จา้ง CK ในลกัษณะเหมารวมเบด็เสร็จ และ
กาํหนดค่าจา้งเป็นจาํนวนเงินคงที�ในครัH งนีH  จะเป็นการลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ใหแ้ก่ BIC ดว้ยเช่นกนั 

2. CK เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที�มีประสบการณ์และความเชื�ยวชาญในโครงการที�เกี�ยวเนื�องกับสาธารณูปโภคพื7นฐาน 

CK ประกอบธุรกิจเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนานกวา่ 40 ปี โดยปัจจุบนั CK ไดพ้ฒันาขอบเขตการ
ดาํเนินธุรกิจจนเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างจาํนวนไม่กี�รายที�สามารถรับดาํเนินงานก่อสร้างที�มีความซบัซ้อนและจาํเป็นตอ้ง
อาศยัเทคโนโลยีในการก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงไฟฟ้า โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพืHนฐาน
ขนาดใหญ่ (Large Scale Infrastructure Project) รวมทัHง CK ยงัไดพ้ฒันาขีดความสามารถทัHงทางวิศวกรรมและการบริหาร
จดัการ ทาํใหมี้ความสามารถในการทาํงานโครงการในลกัษณะออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Turnkey Project) และส่งผลให ้CK 
ไดรั้บคดัเลือกใหด้าํเนินการโครงการก่อสร้างจากภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งตอ่เนื�อง เช่น โครงการโรงไฟฟ้า โครงการทางด่วน 
โครงการบริหารรถไฟฟ้าใตดิ้น และโครงการผลิตนํH าประปา เป็นตน้ ทัHงนีH  CK ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในรูปแบบของงาน
รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผูรั้บเหมาช่วง (Sub-contractor) รวมทัHงในกิจการสัมปทานในลกัษณะต่างๆ เช่น Build 
Operate and Transfer (BOT) หรือ Build Transfer and Operate (BTO) หรือ Build Own and Operate (BOO) หรือ Acquire 
Operate and Transfer (AOT) ทัHงโครงการขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยตวัอยา่งผลงานหลกัที�ผ่านมาของ CK ไดแ้ก่ 
โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น โครงการ 1 ของ BIC โครงการไฟฟ้าพลงันํH า นํH างึม 2 โครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทั โครงการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี โครงการพฒันาเพื�อเพิ�มขีดความสามารถ
ท่าอากาศยานกรุงเทพ โครงการก่อสร้างอาคารและที�จอดรถใหก้บับริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“BMCL”) โครงการ
ก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวสัดิ�  (บางพลี-บางขุนเทียน) สัญญาสัมปทานโครงการผลิตนํH าประปาเพื�อขายให้แก่การ
ประปาส่วนภูมิภาค เขตพืHนที�ในจงัหวดันครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย
เฉลิมรัชมงคล เป็นตน้ ดงันัHน ดว้ยประสบการณ์และความเชี�ยวชาญของ CK ตามที�กล่าวขา้งตน้ จึงทาํให ้BIC มีความมั�นใจไดว้า่ 
CK จะสามารถดาํเนินการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและตรงตามวตัถุประสงคข์อง BIC และ
สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จภายในระยะเวลาที�สญัญาซืHอขายไฟฟ้ากาํหนด 
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3. CK มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC1  

ในปี 2554 BIC ไดว้า่จา้ง CK ใหเ้ป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการสาํหรับโรงไฟฟ้า BIC1 ซึ� ง CK ได้
ดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC1 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีคุณภาพ และประสบผลสาํเร็จเป็นอยา่งดี โดยสามารถก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า BIC1 ใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาประมาณ 27 เดือน ซึ�งเป็นระยะเวลาที�สัHนกวา่ระยะเวลาที�จะก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
BIC2 ดว้ยเหตุนีH  เนื�องจากโรงไฟฟ้า BIC2 เป็นโครงการที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโรงไฟฟ้า BIC1 และ CK เป็นผูอ้อกแบบและ
วางแผนการติดตัHงอุปกรณ์บางส่วนที�สามารถใชร่้วมกนั (Common Facilities) กบัโรงไฟฟ้า BIC2 เป็นการล่วงหนา้ เพื�อลด
ตน้ทุนและเพิ�มประสิทธิภาพ ดงันัHน CK จึงมีความรู้และความเขา้ใจในโรงไฟฟ้าทัHงสองโครงการของ BIC เป็นอยา่งดี สามารถที�
จะดาํเนินการก่อสร้างและเชื�อมโยงระบบเขา้กบัโรงไฟฟ้า BIC1 ไดอ้ยา่งราบรื�นและรวดเร็วขึHนเมื�อเปรียบเทียบกบัการว่าจา้ง
ผูรั้บเหมารายอื�น จึงทาํใหเ้ชื�อมั�นวา่ CK จะสามารถก่อสร้างไดอ้ยา่งรวดเร็ว เรียบร้อย และเป็นไปตามกาํหนดเวลา 

4. CK มีฐานะทางการเงินที�มั�นคง 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ในวงเงิน 4,310.15 ลา้นบาท เป็นการลงทนุขนาดใหญ่ ซึ�งผูรั้บเหมาจะตอ้งมีฐานะ
ทางการเงินที�มั�นคง มีสภาพคล่องที�เพียงพอในการนาํเงินทุนมาหมุนเวียนในการก่อสร้างในแต่ละขัHนตอนใหแ้ลว้เสร็จ และ
สามารถส่งมอบงานเพื�อขอเบิกเงินตามงวดที�ระบุในสัญญา อีกทัHงการทาํสญัญาในลกัษณะราคาเหมารวมแบบเบด็เสร็จ (Fixed 
Cost Lump Sum Turnkey) เป็นการรับประกนัการก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาและวงเงินที�กาํหนด ซึ�งหากผูรั้บเหมาไม่
มีความเชี�ยวชาญในการควบคุมงาน จนทาํใหไ้ม่สามารถปฎิบติัไดต้ามสัญญา ผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผิดชอบในคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHน
ตามเงื�อนไขค่าปรับที�กาํหนดในสัญญา  หรือในกรณีที�ราคาวตัถุดิบในการก่อสร้างเพิ�มสูงขึHนอย่างมาก ผูรั้บเหมาที�มีฐานะ
การเงินที�ไม่มั�นคงหรือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ อาจไม่สามารถบริหารจดัการได ้จนอาจเป็นเหตุใหท้าํการละทิHงงานได ้ซึ�งจะ
ส่งผลกระทบต่อโครงการในภาพรวม  

ทัHงนีH  หากพิจาณาจากงบการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557 พบวา่ CK มีสินทรัพยร์วม 79,152 ลา้นบาท มีรายไดร้วม 
18,045 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษทัจาํนวน 677 ลา้นบาท รวมทัHงมีส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะของบริษทัจาํนวน 
17,599 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 1.36 เท่า ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงินที�แขง็แกร่ง สามารถรับเหมางานที�มี
มูลค่าโครงการสูงและสามารถที�จะจดัหาแหล่งเงินทุนเพื�อสนบัสนุนโครงการที� CK เขา้รับเหมางานได ้

ดังนัH น การที�  BIC จะว่าจ้าง CK ซึ� งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น
ผูรั้บเหมาก่อสร้างที�มีชื�อเสียง เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินการก่อสร้างโครงการใน
ลกัษณะนีHมาแลว้ รวมทัHงเป็นบริษทัที�มีฐานะทางการเงินที�มั�นคง มีสภาพคล่องเพียงพอในการรับงานที�มีขนาดใหญ่ได ้รวมทัHงมี
ช่องทางในการระดมทุนหลากหลายวธีิเนื�องจากมีขอ้ไดเ้ปรียบจากการที�เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จึงทาํใหค้วาม
เสี�ยงที� CK จะไมส่ามารถดาํเนินการก่อสร้าง หรือละทิHงงานก่อสร้างในครัH งนีH มีไม่มากนกั ซึ� งจะช่วยลดความเสี�ยงจากการที� BIC 
จะไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาซืHอขายไฟฟ้าที�ไดล้งนามไวก้บั กฟผ. ไดเ้ช่นกนั 
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5. BIC จะมีรายได้เพิ�มขึ7น และสามารถประกอบธุรกจิได้อย่างต่อเนื�อง 

ตามสญัญาซืHอขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 กฟผ. ตกลงรับซืHอไฟฟ้าจาํนวน 90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี 
นบัจากวนัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์และ BIC ยงัสามารถขายไฟฟ้าส่วนที�เหลือ และไอนํHาสูงสุดจาํนวน 20 ตนัต่อชั�วโมงใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการต่างๆ ที�ตัHงอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดด้ว้ย ซึ� งจะส่งผลทาํให ้BIC มีรายไดเ้พิ�มขึHนจากการดาํเนินการ
ของโรงไฟฟ้า BIC2 เป็นระยะเวลา 25 ปีไปจนถึงปี 2585 โดยจะสามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื�องจากสญัญาซืHอขายไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้า BIC1 ซึ�งจะครบกาํหนดในปี 2581 อีกทัHงจะช่วยทาํให ้CKP ซึ�งเป็นบริษทัแม่ของ BIC มีรายไดเ้พิ�มขึHนเช่นกนัจาก
การจดัทาํงบการเงินรวม ทัHงนีH  จากประมาณการทางการเงินที�จดัทาํตามสมมติฐานที�กาํหนด จะพบวา่ โรงไฟฟ้า BIC2 จะมีอตัรา
ผลตอบแทนของโครงการประมาณร้อยละ 10.70 และมีระยะเวลาคนืทุนประมาณ 7.88 ปี นบัจากปีที�เริ�มดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์ 

 

ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ 

1.  BIC ไม่มีโอกาสในการเปรียบเทยีบข้อเสนอบริการของ CK กับผู้รับเหมารายอื�น 

เนื�องจากการวา่จา้ง CK ในครัH งนีH  ไม่ไดเ้ป็นการประมูลโครงการก่อสร้างแบบเปิด จึงอาจส่งผลให ้BIC ไม่มีโอกาส
ในการพิจารณาเปรียบเทียบขอ้เสนอของ CK กบัผูรั้บเหมารายอื�น ซึ�งอาจเป็นขอ้เสนอที�ดีกวา่  

อย่างไรก็ตาม เนื�องจากผูรั้บเหมาที�มีความเชี�ยวชาญในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น ใน
รูปแบบการเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) มีจาํนวนจาํกดั จึงทาํให้เป็นการยากที� BIC จะจดัหา
ผูรั้บเหมารายอื�นมาเปรียบเทียบดว้ย อีกทัHงเมื�อพิจารณาจากร่างขอ้เสนอของ CK จะพบว่า ราคาค่าก่อสร้างของ CK จาํนวน 
4,310.15 ลา้นบาท มีราคาที�ต ํ�ากวา่ราคาประเมิน (4,510.39 ลา้นบาท) ที�จดัทาํโดยบริษทั อาวล ์เอ็นเนอร์จี จาํกดั (OWL Energy 
Limited (“OWL”)) ซึ� งเป็นบริษทัที�ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมโรงไฟฟ้า ที�มีความเชี�ยวชาญในการออกแบบ ตรวจสอบแบบ
ก่อสร้าง และทดสอบประสิทธิภาพ รวมถึงมีประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าหลายโครงการ ดงันัHน อาจจะเป็นการยากที�จะ
ไดรั้บขอ้เสนอคา่ก่อสร้างที�ถูกกวา่ CK จากผูรั้บเหมารายอื�น 

2.  เป็นโครงการที�ใช้เงินลงทุนสูง ซึ�งจะทําให้ BIC มีภาระหนี7สินและดอกเบี7ยจ่ายเพิ�มขึ7น และบริษัทในฐานะบริษัทแม่

ของ BIC จะมีภาระต้องใส่เงินเพิ�มทุนเพิ�มเติมให้แก่ BIC 

BIC คาดว่าจะใชเ้งินลงทุนรวมทัHงหมดในโรงไฟฟ้า BIC2 เป็นจาํนวนรวมประมาณ 5,340 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษมูีลคา่เพิ�ม) ซึ� งเป็นจาํนวนเงินลงทุนที�สูง โดยค่าก่อสร้างตามขอ้เสนอของ CK มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 81 ของเงินลงทุน
รวมทัHงหมด ทัHงนีH  ในการที�จะดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว BIC มีความจาํเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงินจากเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน และการออกหุน้เพิ�มทุนเพื�อเสนอขายตอ่ผูถื้อหุน้เดิมของ BIC เพื�อเป็นการรักษาอตัราส่วนหนีH สินต่อทุนตาม
เงื�อนไขของสญัญาเงินกู ้ซึ� งจะส่งผลทาํให ้BIC มีภาระหนีH สินและดอกเบีHยจ่ายเพิ�มขึHน รวมทัHงผูถื้อหุน้ของ BIC ซึ� งคือบริษทัใน
ฐานะบริษทัแม่ มีภาระตอ้งใส่เงินเพิ�มทุนใหแ้ก่ BIC ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั กล่าวคือ หาก BIC คาดวา่จะ
ใชเ้งินกูย้มืระยะยาวและเงินทุนในอตัรา 3:1 เท่า จะส่งผลทาํให ้BIC มีหนีH สินเป็นเงินกูร้ะยะยาวเพิ�มขึHนประมาณ 4,005 ลา้นบาท 
และจะตอ้งเพิ�มทุนประมาณ 1,335 ลา้นบาท (จาํนวน 133.50 ลา้นหุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) ซึ� งบริษทัในฐานะบริษทัแม่
ที�ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนชาํระแลว้ของ BIC จะมีภาระตอ้งใส่เงินเพิ�มทุนอีกประมาณ 868 ลา้นบาท เพื�อที�จะรักษา
สัดส่วนการถือหุน้เดิม และหากคาํนวณภาระดอกเบีH ยจ่ายของหนีH สินที�เพิ�มขึHน โดยอา้งอิงจากตน้ทุนทางการเงินของ BIC ใน
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ปัจจุบนั ซึ� งมีค่าเฉลี�ยประมาณร้อยละ 4.42 (พิจารณาจากงบการเงินของ BIC สาํหรับงวด 6 เดือนปี 2557 สิHนสุด ณ วนัที� 30 
มิถนุายน 2557) จะมีภาระดอกเบีHยจ่ายเพิ�มขึHนประมาณ 177 ลา้นบาทต่อปี  

อยา่งไรกต็าม โรงไฟฟ้า BIC2 จะช่วยทาํให ้BIC มีรายไดแ้ละกาํไรที�เพิ�มขึHน ซึ�งจะช่วยทาํใหมี้ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�ม
มากขึHน รวมทัHงหากมีการทยอยเบิกใชว้งเงินกูใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินทุนในการลงทุนโครงการดงักล่าว จะช่วย
ชะลอผลกระทบจากการเพิ�มขึHนของภาระดอกเบีH ยจ่าย และทาํให้อตัราส่วนหนีH สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของ BIC ไม่ไดรั้บ
ผลกระทบทัHงจาํนวนในทนัที    
 

ข้อดขีองการไม่ทํารายการ 

1.  บริษัทสามารถเปิดประมูลโครงการก่อสร้างแบบเปิด 

หาก BIC ไม่ว่าจา้ง CK จะทาํให ้BIC มีโอกาสที�จะสามารถคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้าง โดยการเปิดประมูลให้
ผูรั้บเหมาก่อสร้างรายอื�นๆ  เสนอราคาค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ได ้ซึ� งอาจจะทาํให ้BIC ไดรั้บขอ้เสนอและ/หรือเงื�อนไขที�
ดีกวา่ขอ้เสนอที�ไดรั้บจาก CK  

2.  เปิดโอกาสในการทําธุรกจิกับผู้รับเหมารายใหม่ 

ในกรณีที� BIC เปิดโอกาสใหผู้รั้บเหมารายอื�นเขา้ร่วมเสนอบริการในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 จะทาํให ้BIC มี
โอกาสในการร่วมงานกบัผูรั้บเหมารายใหม่ๆ เพิ�มเติม ซึ� งหากสามารถดาํเนินงานร่วมกันได้อย่างราบรื�น จะทาํให้ BIC มี
ทางเลือกมากขึHนในการคดัเลือกผูรั้บเหมาสาํหรับโครงการในอนาคต 
 

ข้อด้อยของการไม่ทํารายการ 

1. โครงการก่อสร้างอาจเกิดความล่าช้า 

ในกรณีที� BIC ไม่เขา้ทาํรายการกบั CK จะทาํให ้BIC ตอ้งมีขัHนตอนในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหม่ ซึ�ง
ประกอบดว้ย ข ัHนตอนในการเปิดประมูลผูรั้บเหมา ขัHนตอนการพิจารณา และขัHนตอนในการเจรจาต่อรอง รวมทัHงขัHนตอนใน
การศึกษาขอ้มลูและรายละเอียดในงานก่อสร้าง ซึ� งขัHนตอนต่างๆ ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในเรื�องระยะเวลาในการดาํเนินการ
ก่อสร้างโครงการ และอาจส่งผลต่อเนื�องทาํใหโ้ครงการก่อสร้างเกิดความล่าชา้ได ้เนื�องจาก BIC มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 
31 เดือนนบัจากวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัH งที� 1/2557 ของบริษทั ที�จะตอ้งทาํใหโ้รงไฟฟ้า BIC2 สามารถเริ�มเปิดดาํเนินการ
เชิงพาณิชยไ์ด ้

2. มีความเสี�ยงที�จะไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที�มีคุณภาพสอดคล้องตามเงื�อนไขที�กําหนด 

ปัจจบุนั บริษทัที�สามารถรับเหมางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�นในรูปแบบการเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ 
(Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ในครัH งนีH  มีจาํนวนเพยีงไม่กี�รายในประเทศไทย ดงันัHน หาก BIC ไม่ทาํรายการกบั CK ในครัH ง
นีH  อาจส่งผลให ้BIC ไม่สามารถคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างที�มีคุณภาพสอดคลอ้งตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญาซืHอขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. ซึ�งรวมถึงการไมส่ามารถคดัเลือกผูรั้บเหมาที�มีชื�อเสียง ประสบการณ์ และฐานะการเงินที�มั�นคงไดเ้หมือน CK 
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1.4.4 เปรียบเทียบการเข้าทํารายการระหว่างบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับบุคคลภายนอก 

ข้อดขีองการทาํรายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน 

1. ได้รับประโยชน์ร่วมกนั  

เนื�องจากบริษทั และ BIC มีความประสงคที์�จะดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที�กาํหนด
ในสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กอปรกบั CK ก็มีความประสงคที์�จะไดรั้บงานและส่งมอบงานดงักล่าวใหไ้ดภ้ายในระยะเวลาที�
กาํหนดในสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เช่นกนั เพื�อจะไดรั้บคา่ตอบแทนตามที�ระบใุนร่างสัญญา EPC ดงันัHน การวา่จา้ง CK ใน
ครัH งนีH  จะทาํใหท้ัHงสองฝ่ายไดรั้บประโยชนแ์ละสามารถบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั เนื�องจากแต่ละฝ่ายต่างมีความรับผิดชอบและ
ความผูกพนัในการดาํเนินโครงการใหป้ระสบผลสาํเร็จ นอกจากนีH  จากการที� CK เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัที�มีความสัมพนัธ์ที�ดี
กบับริษทั โดยเป็นพนัธมิตรผูร่้วมลงทุนในบริษทั และมีกรรมการร่วมกนั ดงันัHน การดาํเนินการใดๆ ที�ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบั 
BIC ยอ่มส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ซึ�งรวมถึงบริษทัในฐานะบริษทัแม่ และ CK ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัดว้ย  

2.  การเจรจาและตกลงสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว  

การที� CK อยูใ่นฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั และมีกรรมการร่วมกนั จึงน่าจะทาํใหบ้ริษทั ซึ� งรวมถึง BIC และ CK 
สามารถเจรจาและตกลงเงื�อนไข และรายละเอียดต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัระยะเวลาตามแผนงานที�กาํหนด 

 
ข้อด้อยของการทํารายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

1. การทาํรายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน ซึ� งมีส่วนไดเ้สีย อาจทาํให้มีขอ้สงสัยว่า มีการใช้เป็นช่องทางในการถ่ายเท
ผลประโยชนใ์หก้บับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั หรือทาํใหไ้ม่สามารถเจรจาต่อรองหรือกาํหนดเงื�อนไขต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มที�เหมือนกบั
การทาํรายการกบับุคคลภายนอก ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทั อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัเขา้ใจกฎเกณฑแ์ละตระหนกัถึงผลกระทบของการทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัเป็นอยา่งดีวา่ หากมูลค่าของการ
ทาํรายการในครัH งนีH เป็นราคาที�ไม่เหมาะสม หรือการทาํรายการในครัH งนีHไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบั BIC และบริษทั จะส่งผล
กระทบต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทัได ้
 

ข้อดขีองการทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

1. โดยปกติ การทาํรายการกบับุคคลภายนอกจะไม่ถูกพิจารณาหรือมีขอ้สงสัยวา่ เป็นการทาํรายการที�ไม่โปร่งใส หรือ
เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษทั เนื�องจากแต่ละฝ่ายต่างตอ้งพยายามเจรจาและรักษาสิทธิและประโยชน์ของตน 
เพื�อใหไ้ดข้อ้สรุปที�เป็นประโยชนที์�ดีที�สุดแก่ตนอยูแ่ลว้ 
 

ข้อด้อยของการทํารายการกบับุคคลภายนอก 

1. บุคคลภายนอกอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาระยะเวลาหนึ�งในการเจรจาและศึกษาขอ้มูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ�งอาจจะ
กระทบต่อแผนการดาํเนินงานของ BIC และราคาคา่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และกาํหนดเวลาในการจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. 
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1.5 ความเป็นธรรมของราคาและเงื�อนไขของรายการ 

1.5.1  ความเหมาะสมของราคา 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาวา่จา้ง CK เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ในรูปแบบการเหมารวม
แบบเบด็เสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ที�จาํนวนประมาณ 4,310.15 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) นัHน ที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ราคาวา่จา้งดงักลา่วเป็นราคาที�อา้งอิงขอ้มูลก่อสร้างในทางเทคนิค ซึ�งตอ้งอาศยัความรู้ และความ
เชี�ยวชาญเฉพาะเป็นการพิเศษ ดว้ยเหตุนีH  ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบขอ้เสนอบริการของ CK กบัสรุป
รายงานความเห็นสาํหรับราคาคา่ก่อสร้าง (EPC Cost) ของโรงไฟฟ้า BIC 2 ลงวนัที� 20 สิงหาคม 2557 ที�จดัทาํโดยบริษทั อาวล ์
เอน็เนอร์จี จาํกดั (OWL Energy Limited  (“OWL”)) 2  ซึ� งเป็นบริษทัที�ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมโรงไฟฟ้า  

อนึ�ง ในการประมาณการราคาคา่ก่อสร้างดงักล่าว OWL ไดใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ PEACE module GT PRO 24.0 
ซึ�งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะดา้นสาํหรับโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานความร้อนร่วม และไดพ้ฒันาโดยบริษทั Thermoflow 
ในประเทศสหรัฐอเมริกามากว่า 27 ปี ทัHงนีH  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าวสามารถใชอ้อกแบบอุปกรณ์ที�ใชใ้นโรงไฟฟ้า 
คาํนวณประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า และประมาณการตน้ทุนของแต่ละอุปกรณ์ที�ใชใ้นโรงไฟฟ้าได ้โดยปัจจุบนัมีผูใ้ชก้วา่ 2,150 
ราย สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้ากวา่ 1,250 แห่งใน 75 ประเทศทั�วโลก โดย OWL ไดป้ระเมินค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 เป็น
จาํนวน 4,510.39 ลา้นบาท ซึ�งเป็นจาํนวนที�สูงกวา่ขอ้เสนอของ CK ประมาณ 200.24 ลา้นบาท หรือสูงกวา่ร้อยละ 4.65 เมื�อเทียบ
กบัขอ้เสนอของ CK ดงันีH  

 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ราคาประเมิน ข้อเสนอ  ส่วนต่างจากข้อเสนอของ CK 

รายละเอียดของงาน โดย OWL ของ CK จํานวนเงิน ร้อยละ 

1.  งานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้า 4,291.39* 4,103.25 188.14 4.59 

2.  งานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้า 219.00 206.90 12.10 5.85 
รวมทัHงหมด 4,510.39 4,310.15 200.24 4.65 
หมายเหตุ: * แปลงเป็นค่าเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามที�แสดงอยูใ่นรายงานของ 
OWL โดยหากใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� 27 สิงหาคม 2557 (1 วนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการของบริษทั) ซึ�งมีค่าเท่ากบั 
31.91 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ที�มา: อตัรากลางจากธนาคารแห่งประเทศไทย) จะทาํใหร้าคาประเมินโดย OWL มีราคา
เพิ�มขึHนเป็นประมาณ 4,539 ลา้นบาท  

                                                 
2 เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศไทยตัHงแต่ปี 2552 และมีบริษทัในกลุ่ม OWL อีก 2 บริษทัซึ�งต ัHงอยูใ่นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทัHงสาํนกังานในกรุงโตเกียว ประเทศญี�ปุ่น โดย OWL เป็นหนึ�งในกลุ่มบริษทัที�ใหญ่ที�สุดในกลุ่มประเทศ
เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) สาํหรับธุรกิจที�ปรึกษาดา้นวิศวกรรมโรงไฟฟ้า ซึ� งมีทีมงานที�มีประสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบั
โรงไฟฟ้ากว่า 19 ประเทศ ปัจจุบนั OWL ไดใ้ห้บริการดา้นเทคนิคต่างๆ เช่น บริหารโครงการ (Project Management) ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ (Development of Pre-Feasibility and Feasibility Studies) ออกแบบ (Detailed Design) ตรวจสอบแบบก่อสร้าง (Design Review) ทดสอบ
ประสิทธิภาพ (Performance Testing) และตรวจสอบขอ้มูลดา้นเทคนิคและสมมติฐานทางการเงินในแบบจาํลองทางการเงิน (Financial Reviews and 
Technical Inputs to Financial Models) เป็นตน้  
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OWL ไดพ้ิจารณาคา่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้า และงาน
ก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้า ซึ�งมีรายละเอียดดงันีH  

(1) งานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้า  
งานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้า ซึ� งไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์และเครื�องจกัรหลกั งานโยธา งานระบบไฟฟ้า และงานก่อสร้าง

ต่างๆ เป็นตน้ โดย OWL ไดป้ระเมินไวป้ระมาณ 4,341.89 ลา้นบาท (คาํนวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน 31.70 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) อย่างไรตาม เนื�องจากโรงไฟฟ้า BIC1 ได้มีการก่อสร้างงานสาธารณูโภคส่วนกลางบางส่วน (Common 
Facilities) เช่น อาคารสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบฉนวนก๊าซ, อาคารควบคุมการเดินเครื�อง, อาคารฝ่ายบริหาร, อาคารบาํบดันํH าเสีย 
และสถานีมาตรวดัก๊าซ เป็นตน้ ซึ� งสามารถนาํมาใชร่้วมกับโรงไฟฟ้า BIC2 ได้ OWL จึงได้นาํมูลค่าก่อสร้างของงาน
สาธารณูปโภคส่วนกลางดังกล่าว จาํนวน 50.50 ลา้นบาท มาหักออก จะเหลือราคาประเมินสุทธิของงานก่อสร้างภายใน
โรงไฟฟ้าเท่ากบั 4,291.39 ลา้นบาท ทัHงนีH  เมื�อนาํราคาประเมินดงักล่าวของ OWL มาเปรียบเทียบกบัขอ้เสนอบริการของ CK ซึ� ง
มีจาํนวน 4,103.25 ลา้นบาท จะเป็นราคาที�สูงกวา่ขอ้เสนอของ CK อยูป่ระมาณ 188.14 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.59 เมื�อเทียบกบั
ราคาตามขอ้เสนอของ CK โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันีH  

หน่วย: ลา้นบาท 
 ราคาประเมิน ราคาตามข้อ ส่วนต่างจากข้อเสนอของ CK 

งานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้า โดย OWL* เสนอของ CK จํานวนเงิน ร้อยละ 

1. Gas Turbine Generator 1,445.96 1,300.00 145.96 11.23 
2. โรงไฟฟ้า (Power Plant) 2,845.43 2,803.25 42.18 1.50 
รวมงานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้า 4,291.39 4,103.25 188.14 4.59 
หมายเหตุ: * แปลงเป็นค่าเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามที�แสดงอยูใ่นรายงานของ 
OWL 

นอกจากนีH  เพื�อเป็นการใหข้อ้มูลเพิ�มเติมแก่ผูถื้อหุน้ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดน้าํขอ้มูลราคาค่าก่อสร้างเฉพาะใน
ส่วนของงานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า BIC1 ซึ�งมีแบบและคุณสมบติัที�ใกลเ้คียงกนักบัโรงไฟฟ้า BIC2 มาพิจารณา
เปรียบเทียบประกอบ โดยราคาค่าก่อสร้างในส่วนของงานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า BIC1 (ไม่รวมงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภคส่วนกลางและงานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้า) มีราคาประมาณ 4,112.41 ลา้นบาท ซึ� งเป็นราคาที�สูงกวา่ราคาตาม
ขอ้เสนอในงานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า BIC2 ของ CK ในครัH งนีHอยูป่ระมาณ 9.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.22 เมื�อเทียบกบัราคาตามขอ้เสนอของ CK ในครัH งนีH  ดงันัHน จะเห็นว่าราคาค่าก่อสร้างตามขอ้เสนอของ CK ที�จะก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า BIC2 ที�มีแบบและคุณลกัษณะใกลเ้คียงกนักบัโรงไฟฟ้า BIC 1 และยงัมีเครื�องจกัรบางส่วนที�เป็นรุ่นใหม่และทนัสมยั
กวา่โรงไฟฟ้า BIC1 ที�สร้างเมื�อ 4 ปีที�แลว้ แต่ CK สามารถเสนอราคาที�ถูกกวา่เดิม ซึ�งทาํใหร้าคาตามขอ้เสนอดงักล่าวเป็นราคาที�
เป็นประโยชนต่์อ BIC  
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หน่วย: ลา้นบาท 

 ราคาก่อสร้าง ข้อเสนอ  ส่วนต่างจากข้อเสนอของ CK 

ราคา โรงไฟฟ้า BIC1 ของ CK จํานวนเงิน ร้อยละ 

คา่ก่อสร้าง 4,112.41* 4,103.25 9.16 0.22 
ที�มา: * ผูบ้ริหารของ BIC 

 
(2) งานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้า  
งานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้า ซึ� งไดแ้ก่ สถานีมาตรวดัก๊าซ ระบบสายส่งและสายจาํหน่าย และระบบจาํหน่ายก๊าซ 

เป็นตน้ ทัHงนีH  เมื�อนาํราคาประเมินของ OWL มาเปรียบเทียบกบัขอ้เสนอบริการของ CK จะสามารถสรุปไดด้งันีH  
หน่วย: ลา้นบาท 

 ราคาประเมิน ราคาตามข้อ  ส่วนต่างจากข้อเสนอของ CK 

งานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้า โดย OWL เสนอของ CK จํานวนเงิน ร้อยละ 

1. สถานีมาตรวดัก๊าซ 76.00 64.85 11.15 17.19 
2. ระบบสายส่ง/สายจาํหน่ายไฟฟ้าและ
ระบบจาํหน่ายก๊าซ (Power & Steam 
Distribution) 

143.00 142.05 0.95 0.67 

รวมงานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้า 219.00 206.90 12.10 5.85 

จากตารางขา้งตน้ OWL ได้ประมาณการค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า BIC2 ไว ้
ประมาณ 219 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม) ซึ�งเป็นราคาที�สูงกวา่ราคาตามขอ้เสนอของ CK อยูป่ระมาณ 12.10 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.85 เมื�อเทียบกบัราคาตามขอ้เสนอของ CK  

ทัHงนีH  เพื�อเป็นการใหข้อ้มูลเพิ�มเติมแก่ผูถ้ือหุน้ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรั้บขอ้มูลจากผูบ้ริหารของ BIC วา่ราคาค่า
ก่อสร้างของงานก่อสร้างภายนอกของโรงไฟฟ้า BIC1 มีจาํนวนประมาณ 387.21 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) ซึ� งเป็น
จาํนวนที�มากกวา่ประมาณการของ OWL และขอ้เสนอในงานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า BIC2 ของ CK ในครัH งนีH  
อยา่งไรกต็าม ราคาดงักล่าวไมส่ามารถนาํมาเปรียบเทียบไดเ้หมือนกบัการเปรียบเทียบราคาขอ้เสนอของแบบงานก่อสร้างภายใน
โรงไฟฟ้า เนื�องจากค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างภายนอกโรงไฟฟ้าของแต่ละโรงไฟฟ้าจะมีรายละเอียดของงานก่อสร้าง และ
ระยะทางของการวางระบบที�แตกต่างกนั ในขณะที�งานก่อสร้างภายในโรงไฟฟ้าจะมีการกาํหนดคุณสมบติัและประสิทธิภาพขัHน
ตํ�าไว ้ซึ�งโรงไฟฟ้าแตล่ะโรงจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขของ กฟผ. ทาํใหส้ามารถนาํมาเปรียบเทียบไดใ้นระดบัหนึ�ง 

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน 

สาํหรับเงื�อนไขของการชาํระเงินนัHน มีการกาํหนดเรื�องการจ่ายเงินคา่ก่อสร้างล่วงหนา้ และการชาํระค่าก่อสร้างตาม
งวดความคืบหน้าของงาน ซึ� งเป็นเงื�อนไขปกติทางธุรกิจ อีกทัHงมีการรับประกนัระยะเวลาของการทาํงานให้แลว้เสร็จ และ
กาํหนดคา่ปรับในกรณีที�การก่อสร้างล่าชา้เป็นความผิดของ CK เอง ซึ� งจะเป็นประโยชน์และช่วยทาํให ้BIC มีความมั�นใจวา่จะ
สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาซืHอขายไฟฟ้าได ้
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1.5.2  เงื�อนไขของรายการ 

เนื�องจากการเขา้ทาํรายการที� 1 เป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั ดงันัHน การเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากที�ประชุมผูถ้ือหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัHงหมดของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะของ
ผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมน่บัส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย 

 

1.6 สรุปความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1.6.1 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเขา้ทาํรายการที� 1 เป็นประโยชนต่์อ BIC และบริษทั เนื�องจาก CK มี
ศักยภาพ ประสบการณ์ และความรู้ ความชํานาญในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ รวมทัH งเคยเป็น
ผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC1 ซึ�งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ใหแ้ก่ BIC มาแลว้ และมีการออกแบบและติดตัHงอุปกรณ์บางส่วนที�
สามารถใชง้านร่วมกนั (Common Facilities) ไวล่้วงหนา้ จึงทาํให ้CK มีความพร้อมที�จะสามารถเริ�มดาํเนินการก่อสร้างและ
เชื�อมโยงระบบเขา้ดว้ยกนัไดท้นัที นอกจากนีH   CK มีฐานะการเงินที�มั�นคง ซึ� งเป็นสิ�งสาํคญัสําหรับการทาํสัญญาก่อสร้างใน
รูปแบบการเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) เนื�องจากจะช่วยทาํให้ BIC สามารถโอนความเสี�ยง
ทางดา้นการก่อสร้างไปให ้ CK แทน เช่น ความเสี�ยงทางดา้นตน้ทุนค่าก่อสร้างมีจาํนวนเกินกวา่งบประมาณ (Cost Overrun 
Risk) ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Risk) และความเสี�ยงจากการก่อสร้างล่าชา้กว่า
ระยะเวลาที�กาํหนด (Delay of Project Completion Risk) เป็นตน้ โดย CK รับประกนัวา่จะทาํงานใหแ้ลว้เสร็จเพื�อใหส้ามารถ
ตรวจรับงานโรงไฟฟ้า BIC2 ไดภ้ายในหรือก่อนวนัที� 1 มิถุนายน 2560 ซึ�งเป็นระยะเวลาที�สอดคลอ้งกบัวนักาํหนดเริ�มตน้ซืHอ
ขายไฟฟ้าตามที�ระบุในสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ภายในวงเงินไม่เกิน 4,310.15 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม) อีกทัHงมีการ
กาํหนดเบีHยปรับกบั CK สาํหรับในกรณีที�งานก่อสร้างลา่ชา้ และ/หรือโรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนด 
โดยถา้หากเกิดกรณีดงักล่าว ค่าปรับที�ไดรั้บจาก CK จะช่วยลดผลกระทบและความเสียหายของ BIC ไดใ้นระดบัหนึ�ง ดงันัHน 
การว่าจา้ง CK จึงทาํให้ BIC มีความมั�นใจในเรื�องการควบคุมตน้ทุนและการแลว้เสร็จของโครงการที�จะเป็นไปตามกาํหนด
ระยะเวลาในสญัญาซืHอขายไฟฟ้า 
 

1.6.2 ความเป็นธรรมของราคา  

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเขา้ทาํรายการที� 1 สาํหรับการวา่จา้ง CK ใหเ้ป็นผูก่้อสร้าง จดัหา และ
ติดตัHงอุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 ในรูปแบบการเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) เป็นจาํนวน
ประมาณ 4,310.15 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) เป็นราคาที�สมเหตุสมผล เนื�องจาก OWL ซึ� งเป็นบริษทัที�ปรึกษาดา้น
วิศวกรรมไฟฟ้าจากภายนอกที�มีความเชี�ยวชาญไดป้ระเมินค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ไวป้ระมาณ 4,510.39 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) (คาํนวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ� งเป็นราคาที�สูงกวา่ราคาตามขอ้เสนอ
ของ CK ประมาณ 200.24 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม) หรือสูงกวา่ประมาณร้อยละ 4.65 เมื�อเทียบกบัราคาตามขอ้เสนอของ 
CK อีกทัHงคา่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC1 ซึ�งก่อสร้างมาแลว้เป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี มีราคาสูงกวา่ราคาตามขอ้เสนอของ CK ใน
ครัH งนีHดว้ย 
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สาํหรับเงื�อนไขของการชาํระเงินนัHน ในร่างสัญญา EPC มีการกาํหนดเรื�องการจ่ายเงินค่าก่อสร้างล่วงหนา้และการ
ชาํระคา่ก่อสร้างตามงวดความคบืหนา้ของงาน ซึ�งเป็นเงื�อนไขปกติทางธุรกิจ อีกทัHงมีการรับประกนัระยะเวลาของการทาํงานให้
แลว้เสร็จ และกาํหนดค่าปรับในกรณีที�การก่อสร้างล่าชา้เป็นความผิดของ CK เอง ซึ� งจะเป็นประโยชน์และช่วยทาํให ้BIC มี
ความมั�นใจวา่ CK จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามร่างสญัญา EPC และ BIC ก็จะสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ระบุในสัญญาซืHอขาย
ไฟฟ้าไดเ้ช่นกนั 

จากรายละเอียดและเงื�อนไขดงักล่าวขา้งตน้ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่า ราคาว่าจา้ง CK ที�จาํนวน
ประมาณ 4,310.15 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) เป็นราคาที�สมเหตุสมผลและเงื�อนไขการชาํระเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจ
และเป็นธรรมแก่บริษทัและ BIC 
 
1.6.3 ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เมื�อพจิารณาจากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ รวมกบัวตัถุประสงคข์องการทาํรายการ เหตุผลทางธุรกิจ ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยต่างๆ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเป็นธรรมของราคา รวมทัHงเงื�อนไขของรายการ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ปกติ ที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเขา้ทาํรายการที� 1 มีความเหมาะสม จึงใคร่ขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัลงมติอนุมตัิการเขา้
ทาํสญัญา EPC โดยวา่จา้ง CK เป็นผูก่้อสร้าง จดัหา และติดตัHงอปุกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 

อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิสาํหรับการเขา้ทาํรายการที� 1 ในครัH งนีH  อยูใ่นดุลยพินิจของผูถื้อหุน้
ของบริษทัเป็นสาํคญั ซึ� งผูถื้อหุน้ควรจะศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมในเอกสารต่างๆ ที�แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใน
ครัH งนีHดว้ย เพื�อใชว้จิารณญาณและดุลยพนิิจประกอบการพิจาณาในการตดัสินใจเพื�อลงมติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. รายการที� 2 (รายการเข้าทําสัญญาการให้บริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา (Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังนํ7า ไซยะ

บุรี) 

2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1.1  วันที�เกิดรายการ 

บริษทัคาดว่าจะทาํรายการดังกล่าวภายหลงัจากที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัH งที� 1/2557 ซึ� งจะจดั
ประชุมในวนัที� 28 ตุลาคม 2557  

 
2.1.2  คู่สัญญาที�เกี�ยวข้องและลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกัน   

ผูว้า่จา้ง : บริษทั ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) ซึ�งมีบริษทั ช.การช่าง จาํกดั 
(มหาชน) (“CK”) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ผูรั้บจา้ง : บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CKP”)  
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั :  
1. CK เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั โดย CK ถือหุน้ของบริษทั จาํนวน 349,600,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของทุน

จดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) 
2. CK เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ XPCL โดย CK ถือหุน้ของ XPCL จาํนวน 805,830,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 

ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ XPCL (ขอ้มลู ณ วนัที� 18 พฤษภาคม 2557) 
3. บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั�น จาํกดั (“CKT”) เป็นบริษทัย่อยของ CK โดย CK ถือหุน้ CKT จาํนวน 

549,994 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ CKT (ขอ้มูล ณ วนัที� 9 เมษายน 2557) ซึ� ง 
CKT ถือหุ้นในบริษทัจาํนวน 8,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั (ขอ้มูล ณ 
วนัที� 16 กนัยายน 2557) 

4. ดร.ทนง พทิยะ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของ XPCL 
5. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท และดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหารของ XPCL และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเป็นผูถื้อ
หุน้ของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT  

6. นายณรงค ์แสงสุริยะ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งกรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวโุส-กลุ่มงานปฏิบติัการของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ของ CKT 

7. นายประเสริฐ มริตตนะพร (บิดาของ นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผูซึ้� งเป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของ 
บริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ของ CK) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งกรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-กลุ่มงานบริหารของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT 

8. นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และ XPCL และเป็นบุตรของ นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ผู ้
ซึ� งดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารของ XPCL และ
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ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเป็นผูถื้อหุ้นของ CK และดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของ CKT 

9. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เป็นผูถ้ือหุน้ของ CK และเป็นบุตรของ นาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ผู ้ซึ� งดํารงต ําแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท และดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการบริหารของ XPCL และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเป็นผูถ้ือ
หุน้ของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT 

10. นายอลัวิน จี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั เป็นคู่สมรสของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เป็นผูถื้อหุ้นของ CK และเป็นบุตรของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารของ XPCL และดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเป็นผูถื้อหุน้ของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ 
CKT 

11. นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้ของ CK และ
เป็นบุตรของนายประเสริฐ มริตตนะพร ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-กลุ่มงานบริหารของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT 

12. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และเป็นบุคคลที�คาดว่าจะไดร้ับการแต่งตัHงให้เป็น
กรรมการของ XPCL ในวนัที� 25 กนัยายน 2557 

13. นางสาวจนัทร์ทราย สันตอรรณพ ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 930,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นบุตรของนายรัตน์ สันตอรรณพ ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 ของ CK  

14. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย ์ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 750,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นญาติสนิทของนายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริหารของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารของ XPCL และดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเป็นผูถื้อหุน้ของ CK และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ CKT 

15. นางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 455,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นคู่สมรสของดร.อนุกูล ตนัติมาสน์ ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทั�วไปของ CK  

16. นายภูวเนศวร์ ตรีวิศวเวทย ์ ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 245,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นญาติสนิทของนายสิทธิเดช ตรีวศิวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่ง
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซืHอของ CK  

17. นางสาวสวรรยา ตรีวศิวเวทย ์ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 127,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นบุตรของนายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซืHอของ CK  
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18. นางกรกช ตรีวิศวเวทย ์ ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.009 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นญาติสนิทของนายสิทธิเดช ตรีวศิวเวทย ์ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่ง
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซืHอของ CK  

19. นายณชนก แสงหตัถวฒันา ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 50,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) และเป็นบุตรของนายวชัระ แสงหตัถวฒันา ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวศิวกรรมของ CK 

20. นายสุทธิศกัดิ�  ชยตุสาหกิจ ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 15,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) เป็นญาติสนิทของนายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ของบริษทั และเป็นบุคคลที�คาดวา่จะไดรั้บการแต่งตัHงใหเ้ป็นกรรมการของ XPCL ในวนัที� 25 กนัยายน 2557 

21. นายถวลัย ์คงดี ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 6,100 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั (ขอ้มูล 
ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557) เป็นคูส่มรสของบุตรของนายณรงค ์แสงสุริยะ ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 
และดาํรงตาํแหน่งกรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานปฏิบตัิการของ CK และดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของ CKT  

 

2.1.3  ประเภทและขนาดของรายการ 

บริษทัจะเขา้ทาํสัญญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา (Owner’s Engineer: OE) ให้แก่ XPCL โดยทาํหนา้ที�ให้
คาํปรึกษาเกี�ยวกบัการก่อสร้าง ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างและงานทดสอบ ติดตัHงอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื�องกล ติดต่อ
ประสานงานกบั กฟผ. และรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว เพื�อควบคุมงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานภายใตส้ัญญา
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํHาไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) ใหแ้ก่ XPCL เป็นระยะเวลา 6 ปี (ปี 2558 – 2563) 
นบัตัHงแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ซึ�งเป็นการทาํสญัญาต่อเนื�องและสอดคลอ้งกบัสญัญาฉบบัแรก ที�จดัทาํระหวา่งบริษทั เซาทอี์สท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (“SEAN”) และ XPCL และสัญญาฉบบัที�สองที�จดัทาํระหว่างบริษทั และ XPCL โดยบริษทัจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนสําหรับการให้บริการดงักล่าวเป็นจาํนวนรวม 323.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) และมีสิทธิได้รับชดใช้
คา่ใชจ่้ายสาํหรับการเดินทาง ค่าที�พกั และค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ และเบีHยเลีHยงต่างๆ ตามค่าใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริงเป็นจาํนวนไม่
เกิน 48.52 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) รวมเป็นมูลค่าสิ�งตอบแทนทัHงสิHนไม่เกิน 371.57 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 
โดยมีสาระสาํคญัของร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษาสรุปไดด้งันีH  

1) ขอบเขตของสญัญา 

หนา้ที�หลกัของบริษทัตามสญัญานีH คือ 

(ก) บริษทัรับทราบเกี�ยวกบัสัญญาต่างๆ ในโครงการทัHงหมด รวมถึงสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) 
สญัญาจา้งเหมาก่อสร้าง (EPC Contract) สญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (EGAT PPA) และสัญญาซืHอขายไฟฟ้า
กบัรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (Edl PPA)  

(ข) บริษทัจะพจิารณา ตรวจสอบ และใหค้วามเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ทางดา้นเทคนิคในแบบต่างๆ ที�ไดย้ื�นตาม
สญัญาจา้งเหมาก่อสร้าง (EPC Contract) และ/หรือสญัญารับเหมาช่วงหลกัทุกฉบบัใหแ้ก่ XPCL และจะกาํกบั
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ดูแลการเตรียมงาน การประกอบ และ/หรือการติดตัHงอุปกรณ์หลกั และจะเขา้ร่วมการทดสอบ การทดสอบซํH า 
การตรวจสอบ และการตรวจสอบซํH าทุกครัH ง และจดัการประชุมทางเทคนิคเป็นประจาํ และใหค้วามช่วยเหลือ
แก่ XPCL ในการติดตัHงระบบดาํเนินการและบาํรุงรักษา 

(ค) บริษทัตอ้งปฏิบติังานในฐานะที�เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากลใหส้อดคลอ้งกบัความชาํนาญการ
และวิจารณญาณของตนเอง 

2) ระยะเวลาของสญัญา 

สญัญาวา่จา้งนีH มีระยะเวลาดาํเนินการ 6 ปี (ปี 2558 – 2563) โดยจะเริ�มมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที� 1 มกราคม 2558  

3) ราคาคา่จา้ง 

ราคาค่าจา้งที�กาํหนดไวเ้ป็นเงินจาํนวน 323.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) นอกจากนีH  บริษทัมีสิทธิไดรั้บ
ชดใชค้า่ใชจ่้ายสาํหรับการเดินทาง คา่ที�พกั และค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ และเบีHยเลีHยงต่างๆ ตามคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHน
จริงเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 48.52 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนไม่เกิน 371.57 ลา้นบาท  

4)  การจ่ายเงินคา่จา้ง 

XPCL จะชาํระคา่งานใหก้บับริษทั โดยแบง่ชาํระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาสัญญาตามรายละเอียดและเงื�อนไข
ที�กาํหนดในสญัญา 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.4 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�
ปรึกษา) 

ทัHงนีH  การเขา้ทาํรายการที� 2 กบั XPCL ในวงเงินรวมไม่เกิน 371.57 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิ�ม) เขา้ข่ายเป็นการทาํ
รายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการ
ที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมทัHงมาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2551 (ซึ� งต่อไปนีH จะเรียกรวมกนัว่า “ประกาศรายการเกี�ยวโยงกนั”) ทัHงนีH  เมื�อนาํมูลค่ารายการ จาํนวน 371.57 ลา้นบาท มา
คาํนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการเกี�ยวโยงกนั จะพบวา่มีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 5.99 ของมูลค่าสินทรัพยที์�
มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมสิHนสุด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557 ซึ� งมี
รายละเอียดการคาํนวณขนาดของรายการที�เกี�ยวโยงกนั ดงันีH  

 

ขนาดของรายการที�เกี�ยวโยงกนั =   มูลค่าสิ�งตอบแทน x 100 
 NTA ของ CKP  

=    371.57 * 100 
         6,205.94 

= 5.99% 

เนื�องจากการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัดงักล่าวมีขนาดของรายการเกินกวา่ 20 ลา้นบาท และเกินกวา่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั ดงันัHน บริษทัจึงมีหนา้ที�ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และขออนุมตัิต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัHงหมดของผูถื้อหุน้ 
หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย และบริษทั
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จะตอ้งจดัส่งหนังสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พร้อมความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการทาํ
รายการดงักล่าว และความเหมาะสมของราคายติุธรรมของรายการดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 
วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  
 
2.1.4 ลักษณะทั�วไปของโครงการไซยะบุรี 

โครงการไซยะบรีุ ตัHงอยูใ่นแขวงไซยะบุรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) เป็นโครงการตาม
สัญญาสัมปทานระหว่าง สปป. ลาว และ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) ในลกัษณะ Build-Own-Operate and 
Transfer (“BOOT”) กล่าวคอื XPCL เป็นผูรั้บสัมปทานในการออกแบบ พฒันา ก่อสร้าง และดาํเนินการโครงการไซยะบุรี เป็น
ระยะเวลา 29 ปี นบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date) เพื�อขายกระแสไฟฟ้าที�ผลิตไดใ้หแ้ก่ กฟผ. และ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และจะส่งมอบโครงการให้แก่ สปป. ลาว เมื�อระยะเวลาสัมปทานสิHนสุด เวน้แต่ได้รับการต่อขยาย
ระยะเวลาสมัปทานออกไป โดยเป็นการสร้างฝายทดนํHาบนแม่นํHาโขงเพื�อยกระดบันํH าใหสู้งขึHน โดยไม่มีการผนันํH าออกจากแม่นํH า
โขง และไม่มีการกกัเก็บนํHาเหมือนเขื�อนที�มีอ่างเก็บนํHาทั�วๆ ไป การสร้างฝายทดนํHาจะทาํให้ระดบันํHาในแม่นํHาโขงสูงขึHนเฉพาะ
ช่วงแขวงไซยะบุรีไปจนถึงตอนใตข้องเมืองหลวงพระบาง โดยมีระดับนํH าใกลเ้คียงกับระดับนํH าสูงสุดในฤดูนํH าหลากตาม
ธรรมชาติ ส่วนตอนลา่งของแม่นํHาโขงจะมีระดบันํHาปกติตามธรรมชาติ 

 

 
 

โครงการไซยะบรีุมีลกัษณะเป็นเขื�อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 810 เมตร ความสูงหวันํH าใชง้าน (Rated Net Head) 28.5 
เมตร มีการติดตัHงประตูระบายนํHาเพื�อใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าจาํนวน 10 บาน โดยติดตัHงเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวตัต ์
จาํนวน 7 เครื�อง เพื�อผลิตพลงังานไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย และขนาด 60 เมกะวตัต ์จาํนวน 1 เครื�อง เพื�อผลิตพลงังานไฟฟ้า
ใหแ้ก่ สปป. ลาว รวมกาํลงัผลิตติดตัHงทัHงสิHน 1,285 เมกะวตัต ์สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดเ้ฉลี�ยปีละ 7,370 ลา้นหน่วย 

โครงการนีHถูกออกแบบให้มีประตูนํH าสาํหรับเรือสัญจรติดกบัเขื�อนดา้นขวา กวา้ง 12 เมตร ยาว 120 เมตร เพื�อรองรับ
การสัญจรทางนํH าสําหรับเรือขนส่งขนาด 500 ตนั และมีทางปลาผ่านเพื�อรักษาพนัธ์ุปลา กวา้ง 10 เมตร ติดกบัเขื�อนดา้นซา้ย 
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นอกจากนีH  ยงัมีการออกแบบใหมี้ทางระบายนํH าลน้ฉุกเฉิน เพื�อช่วยระบายนํHาเมื�อเกิดอุทกภยัในฤดูนํH าหลาก เมื�อโครงการสร้าง
แลว้เสร็จ จะปล่อยนํHาไหลผ่านในแต่ละวนัเท่ากบัปริมาณนํHาที�ไหลเขา้ โดยไม่มีการกกัเก็บนํHาไว ้ดงันัHน ปริมาณนํHาในลุ่มแม่นํH า
โขงจะเป็นธรรมชาติตลอดทัHงปี  
 
2.2  ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  

โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในเอกสารแนบ 2 ขอ้ 2.1 ขอ้มลูโดยสรุปของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
2.3 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด 

โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในเอกสารแนบ 2 ขอ้ 2.4 ขอ้มลูโดยสรุปของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 
 

2.4 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

2.4.1 วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการเข้าทํารายการ 

 ในปี 2555 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (“SEAN”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของ CKP ไดล้งนามในสัญญาการ
ให้บริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา (Owner’s Engineer) กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) เพื�อใหค้วามเห็น และ
ขอ้แนะนาํดา้นเทคนิคในแบบต่างๆ ตามสัญญาจา้งเหมาก่อสร้าง และ/หรือสญัญารับเหมาช่วงหลกัทุกฉบบั และช่วยกาํกบัดูแล
การเตรียมงาน การประกอบ และ/หรือการติดตัHงอุปกรณ์หลกั และอื�นๆ ของโครงการไซยะบุรีใหแ้ก่ XPCL ซึ�งมีระยะเวลาของ
สัญญา 9 ปี ตัHงแต่ปี 2555 ถึงปี 2563 โดยคิดค่าตอบแทนสาํหรับการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นจาํนวน 452.80 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษมูีลคา่เพิ�ม) และมีสิทธิไดรั้บการชดเชยค่าใชจ่้ายสาํหรับการเดินทาง คา่ที�พกั และค่าใชจ่้ายในตา่งประเทศ และเบีHยเลีHยงต่างๆ 
ตามคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริงเป็นจาํนวนไม่เกิน 58.52 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) รวมเป็นมูลค่าสิ�งตอบแทนทัHงสิHนไม่เกิน 
511.32 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ต่อมา ในช่วงตน้ปี 2557 บริษทัไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างภายในของบริษทั โดยเพิ�มหน่วยงานวิศวกรรมโยธา และ
หน่วยงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื�องกล เพื�อทาํหนา้ที�เป็นหน่วยงานหลกัในการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษาโครงการ และ
บริหารโครงการทางดา้นเทคนิคและบริหารใหแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง และโอนยา้ยพนกังานจากบริษทัยอ่ยต่างๆ เขา้
มาเป็นพนกังานของบริษทัในหน่วยงานดงักล่าว ซึ�งรวมถึงพนกังานของ SEAN ดว้ย (โปรดดูโครงสร้างองคก์รของบริษทัก่อน
และหลงัการปรับโครงสร้างในเอกสารแนบ 2 ขอ้ 2.1 ขอ้มลูโดยสรุปของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) หนา้ 69 - 70) 

ดงันัHน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างภายในของบริษทั SEAN จึงดาํเนินการยกเลิกสัญญาฉบบัดงักล่าวกบั 
XPCL และบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาใหม่กบั XPCL แทน เพื�อจะไดส้ามารถใหบ้ริการทางดา้นวิศวกรที�ปรึกษาดงักล่าวแก่ XPCL 
ไดอ้ย่างต่อเนื�อง โดยในเบืHองตน้ บริษทั และ XPCL ไดท้าํสัญญาใหบ้ริการดงักล่าวเป็นระยะเวลา 11 เดือน เริ�มตัHงแต่เดือน
กุมภาพนัธ์ถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยคิดค่าตอบแทนสําหรับการให้บริการดังกล่าวเป็นจาํนวน 40.33 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษมูีลคา่เพิ�ม) ซึ�งเป็นอตัราที�คิดตามสดัส่วนระยะเวลาของการใหบ้ริการตามที�กาํหนดในสญัญาฉบบัแรก 
 อยา่งไรก็ดี เนื�องจากระยะเวลาของสัญญาฉบบัใหม่ที�ไดจ้ดัทาํเมื�อตน้ปี 2557 กาํลงัใกลจ้ะสิHนสุดระยะเวลาของการ
ใหบ้ริการในช่วงสิHนปี 2557 และโครงการไซยะบุรียงัดาํเนินการก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ XPCL จึงมีความประสงคจ์ะขอต่ออายขุอง
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สัญญาวา่จา้งดงักล่าว เพื�อใหบ้ริษทันาํส่งวิศวกรที�ปรึกษา มาช่วยพิจารณา ตรวจสอบ และใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
ทางดา้นเทคนิคในแบบต่างๆ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัการก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของ
งานก่อสร้าง งานทดสอบ และติดตัHงอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื�องกล การติดต่อประสานงานกบั กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื�อให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานภายใตส้ัญญาที�เกี�ยวขอ้งสําหรับการสร้างโครงการไซยะบุรี โดยกาํหนดระยะเวลาของ
สัญญาเป็นประมาณ 6 ปี (ปี 2558 – 2563) นบัตัHงแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ซึ�งเป็นระยะเวลาสิHนสุดของสัญญาที�สอดคลอ้งกบั
ระยะเวลาตามสญัญาจา้งฉบบัแรก โดยคิดคา่ตอบแทนสาํหรับการใหบ้ริการดงักล่าวตามสญัญาฉบบัแรก กล่าวคือ คา่ใหบ้ริการ
เป็นวิศวกรที�ปรึกษาจาํนวน 323.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) และมีสิทธิไดรั้บชดใชค้่าใชจ่้ายสาํหรับการเดินทาง คา่ที�
พกั และค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ และเบีHยเลีH ยงต่างๆ ตามค่าใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริงเป็นจาํนวนไม่เกิน 48.52 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษมูีลคา่เพิ�ม) รวมเป็นมลูคา่สิ�งตอบแทนทัHงสิHนไม่เกิน 371.57 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมูีลคา่เพิ�ม) (“รายการที� 2”) 

ทัHงนีH  ในการเขา้ทาํรายการที� 2 ในครัH งนีH  จะทาํใหบ้ริษทัในฐานะที�เป็นบริษทัที�ถือหุน้ในบริษทัอื�น (Holding Company) 
มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นของตนเอง โดยไม่ตอ้งพึ�งพิงรายไดเ้งินปันผลจากบริษทัที�เขา้ลงทุนเพียงอยา่งเดียว ซึ�งจะช่วยทาํ
ใหผ้ลประกอบการในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัมีผลการดาํเนินงานที�ดีขึHน และมีสภาพคล่องเพิ�มขึHน และจาก
การที�บริษัทมีความพร้อมทางด้านบุคลากร การให้บริการดังกล่าวจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพนักงานของบริษทัให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนาํความรู้ความสามารถที�มีมาใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ละสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั รวมทัHงจะเป็น
การพฒันาและช่วยเพิ�มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการบริหารและจดัการโครงการไฟฟ้าพลงันํH าขนาดใหญ่ที�
ต ัHงอยูใ่น สปป.ลาว ให้แก่พนกังานของบริษทั ซึ� งจะเป็นประโยชน์สําหรับใช้เป็นแนวทางในการพฒันาโครงการใหม่ๆ ใน
อนาคต นอกจากนีH  การให้บริการดงักล่าวเป็นการทาํงานต่อเนื�อง และปฏิบตัิตามภาระผูกพนัในสัญญาจา้งฉบบัแรก เพื�อให้
โครงการไซยะบรีุสามารถเริ�มเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ด ้ซึ�งจะเป็นประวติัและผลงาน (Credential) ที�สาํคญัแก่บริษทั และช่วย
เปิดโอกาสให้แก่บริษทัในการให้บริการรับจ้างทางวิศวกรรมให้แก่ลูกคา้รายอื�นต่อไปในอนาคต ซึ� งจะสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคข์องการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษทั 
 
2.4.2  เปรียบเทยีบข้อดี และข้อด้อยระหว่างการเข้าทาํและไม่เข้าทํารายการ 

ข้อด ีและข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

ข้อดขีองการเข้าทาํรายการ 

1)   เป็นการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของสัญญาการให้บริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษาฉบบัแรก 

ถึงแมว้า่ SEAN ไดด้าํเนินการยกเลิกสญัญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษาในช่วงตน้ปี 2557 ซึ� งมีสาเหตุมาจากการ
ปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ดี บริษทัหรือบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายที�จะละทิHงงาน หรือไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
ดงันัHน เพื�อใหก้ารใหบ้ริการมีความต่อเนื�อง บริษทัจึงไดล้งนามสัญญาใหบ้ริการระยะสัHนกบั XPCL ซึ�งจะสิHนสุดสัญญาในสิHนปี 
2557 และเพื�อไม่ให ้XPCL ไดรั้บผลกระทบกบัแผนการพฒันาโครงการไซยะบุรี บริษทัจึงมีนโยบายที�จะใหบ้ริการเช่นเดิมแก่ 
XPCL โดยการใหบ้ริการในครัH งนีH  จะมีลกัษณะและขอบเขตการใหบ้ริการ ซึ� งรวมถึงค่าบริการ เป็นไปตามสญัญาการใหบ้ริการ
เป็นวศิวกรที�ปรึกษาในโครงการไซยะบุรี กบั XPCL ฉบบัแรก  
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ดงันัHน การให้บริการในครัH งนีH  จะเป็นการสร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่บริษทัต่างๆ ที�เป็นคูค่า้กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ว่า
บริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีนโยบายที�จะปฏิบตัิตามสัญญาที�ไดล้งนามกบัคู่คา้ต่างๆ อยา่งเคร่งครัด ซึ� งจะช่วยส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ 
และการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษทัในระยะยาว 

2)   เป็นการเพิ�มรายได้ให้แก่บริษทั  

ในการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษทัเมื�อตน้ปี 2557 โดยการโอนยา้ยพนกังานจากบริษทัยอ่ยต่างๆ เขา้มาเป็น
พนกังานในบริษทั จะทาํให้บริษทัมีทีมงานในหน่วยงานวิศวกรรมโยธา และหน่วยงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื�องกล เพื�อทาํ
หนา้ที�เป็นหน่วยงานหลกัในการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษาโครงการ และบริหารโครงการทางดา้นเทคนิคและบริหารใหแ้ก่
บริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง และมีรายไดโ้ดยตรงเป็นของบริษทัเอง โดยไม่ตอ้งพึ�งพงิรายไดเ้งินปันผลจากบริษทัที�เขา้ลงทุน
เพียงอยา่งเดียว แต่ในขณะเดียวกนั จะมีผลทาํใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน ซึ�งเป็นค่าใชจ่้ายคงที� มีจาํนวนเพิ�มขึHน
เช่นกนั  ดงันัHน การเขา้ทาํรายการนีHจะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดเ้พิ�มขึHน และจะสามารถวางแผนการบริหารจดัการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
เพื�อช่วยลดผลกระทบจากคา่ใชจ่้ายคงที�เพิ�มขึHนจากการโอนยา้ยพนกังานจากบริษทัย่อยต่างๆ เขา้มาในบริษทัดว้ย โดยบริษทัจะ
ไดรั้บผลตอบแทนเป็นรายไดใ้นรูปของคา่จา้งเป็นจาํนวน 323.05 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิ�ม)ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ตามร่าง
สัญญาการให้บริการดงักล่าว (ไม่รวมค่าใชจ่้ายสําหรับการเดินทาง ค่าที�พกั และค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ และเบีH ยเลีH ยงต่างๆ 
จาํนวนไม่เกิน 48.52 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัสามารถเบิกชดเชยจาก XPCL ไดต้ามคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริง)  

3)   ได้รับผลตอบแทนในสัดส่วนที�เพิ�มขึ7น 

ถึงแมว้า่ สญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษาฉบบัใหม่นีHจะมีลกัษณะงานและอตัราค่าบริการเป็นแบบเดียวกนักบั
สัญญาฉบบัแรกเมื�อปี 2555 อยา่งไรก็ดี เนื�องจากการใหบ้ริการในครัH งนีH  เป็นการดาํเนินการโดยบริษทั จะทาํใหบ้ริษทัจะไดรั้บ
คา่บริการดงักล่าวโดยตรงทัHงจาํนวน ซึ�งจะแตกต่างจากสัญญาฉบบัแรกที� SEAN เป็นผูใ้หบ้ริการ โดยบริษทัสามารถรับรู้รายได้
จากการใหบ้ริการดงักล่าวไดเ้พียงร้อยละ 56 ของรายได ้เนื�องจากบริษทัถือหุ้นเพียงร้อยละ 56 ของ SEAN เท่านัHน ดงันัHน จึงถือ
เสมือนวา่ บริษทัจะไดรั้บผลตอบแทนที�เพิ�มขึHนจากสญัญาฉบบัแรก เนื�องจากสามารถรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าวเป็น
รายไดข้องบริษทัทัHงจาํนวน 

4)   เป็นการใช้ประโยชน์และพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรของบริษทั 

เนื�องจากบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีนโยบายที�จะลงทุนเพิ�มเติมในโรงไฟฟ้าที�ผลิตจากพลงังานในรูปแบบต่างๆ ในอนาคต 
ดงันัHน การใหบ้ริการตามสญัญาในครัH งนีH  จะเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากบุคลากรของบริษทัในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั ซึ�งจะ
ช่วยส่งผลใหบุ้คลากรของบริษทัไดพ้ฒันาความรู้ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�ทนัสมยัเพิ�มขึHน ซึ� งจะส่งผลดีต่อบริษทั
หรือบริษทัยอ่ยในอนาคต ในการพิจารณาลงทุนในโครงการที�มีศกัยภาพในอนาคต 

5) เป็นการทํางานต่อเนื�อง ซึ�งมีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี 

เนื�องจากบริษทัไดรั้บโอนพนกังานของ SEAN มาอยูที่�บริษทัทัHงหมด ซึ�งเป็นพนกังานที�เคยทาํงาน มีความรู้ความเขา้ใจ 
และมีความคุน้เคยในงานของโครงการไซยะบุรีเป็นอยา่งดี ดงันัHน การเขา้ทาํรายการนีH เป็นการทาํงานต่อเนื�อง ซึ�งบริษทัมีความ
พร้อมทางดา้นบุคลากร เนื�องจากพนกังานของบริษทัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํสิ�งที�ไดเ้คยศึกษาและดาํเนินการไวม้า
ดาํเนินการต่อ เพื�อช่วยทาํใหโ้ครงการไซยะบุรีสามารถเปิดดาํเนินการไดต้ามระยะเวลาที�กาํหนด  
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ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ 

1.  บริษทัมีหน้าที�และภาระผูกพนัที�จะต้องปฏบัิติงานตามสัญญา  

บริษทัในฐานะผูรั้บจา้งของ XPCL มีหนา้ที�ตอ้งจดัส่งวิศวกรที�ปรึกษาตามจาํนวนคน ตามตาํแหน่ง และตามระยะเวลา
ที�ไดต้กลงร่วมกนั ซึ� งในการให้บริการภายใตร้ะยะเวลาที�กาํหนดดงักล่าว บริษทัจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรผูมี้ความเชี�ยวชาญไป
ปฏิบติังานประจาํตามระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นร่างสัญญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา ดว้ยเหตุนีH  หากในอนาคต บริษทัมี
แผนการพฒันาและลงทุนในโครงการไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพิ�มเติม บริษทัอาจจาํเป็นตอ้งจดัหาบุคลากรมาเพิ�มเติมเพื�อให้
แผนการพฒันาและการลงทนุในอนาคตของบริษทัสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ  

อยา่งไรกดี็ บริษทัไดชี้Hแจงวา่ พนกังานที�จะใหบ้ริการตามสญัญานีH  เป็นพนกังานชุดเดิมของ SEAN ซึ� งมีหนา้ที�โดยตรง
เพื�อการใหบ้ริการแก่โครงการไซยะบุรีอยู่แลว้ ซึ� งจะไม่กระทบต่ออตัรากาํลงัคนต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนัแต่
อยา่งใด 

2.  บริษทัอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ7นเนื�องจากมีค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทาง ค่าที�พกั และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ และเบี7ยเลี7ยงต่างๆ 

เป็นจาํนวนสูงกว่าวงเงินที�จะได้รับตามร่างสัญญาการให้บริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา 

ตามร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษา ไดก้าํหนดให ้XPCL เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายสาํหรับการเดินทาง 
ค่าที�พกั และค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ และเบีHยเลีHยงต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานใหแ้ก่โครงการไซยะบุรี โดย XPCL จะจ่าย
ชดเชยสาํหรับค่าใชจ่้ายดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัตามจาํนวนค่าใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริงรวมเป็นจาํนวนไม่เกิน 48.52 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษมูีลคา่เพิ�ม) สาํหรับระยะเวลาการใหบ้ริการ 6 ปี หรือคิดเป็นเฉลี�ยประมาณ 8.09 ลา้นบาทต่อปี หรือประมาณ 0.67 ลา้นบาท
ต่อเดือน ดว้ยเหตุนีH  หากค่าใชจ่้ายดงักลา่วที�เกิดขึHนจริงมีจาํนวนสูงกวา่วงเงินที�กาํหนดไวใ้นร่างสัญญาดงักล่าว บริษทัจะมีความ
เสี�ยงที�อาจจะไม่สามารถเบิกชดเชยได ้ซึ� งจะมีผลทาํให้บริษทัตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของบริษทั และจะมี
ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 

ทัHงนีH  จากการสอบถามผูบ้ริหารของบริษทั ไดรั้บคาํชีHแจงวา่ ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นการประมาณการตามจาํนวนคนและ
จาํนวนครัH งที�ตอ้งเดินทางไปที�โครงการไซยะบุรี ตลอดระยะเวลาของสัญญา ซึ� งไดร้วมวงเงินสาํรองเผื�อเพิ�มเติมจากค่าใชจ่้ายที�
คาดวา่จะเกิดขึHนจริงไวแ้ลว้ โดยที�ผา่นมา ในระยะเวลา 32 เดือน (ม.ค. 2555 – ส.ค. 2557) ที� SEAN และบริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการ
แก่ XPCL ไดมี้การเบิกค่าใชจ่้ายในส่วนนีHรวมกนัเป็นจาํนวนเพียง 7.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเฉลี�ยประมาณ 0.22 ลา้นบาทต่อ
เดือน ดงันัHน ผูบ้ริหารของบริษทัจึงเชื�อมั�นว่า วงเงินที�ไดรั้บตามที�กาํหนดในร่างสัญญาการให้บริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษาเป็น
จาํนวนที�พอเพียง และจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั เนื�องจากมีจาํนวนเป็นประมาณ 3 เท่าเมื�อเทียบกบั
คา่ใชจ่้ายตอ่เดือนที�เกิดขึHนจริงในอดีต  
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ข้อดแีละข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

ข้อดขีองการไม่ทํารายการ 

1.  บริษัทสามารถจัดสรรบุคลากรที�มีอยู่ เพื�อศึกษาและเตรียมความพร้อมสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าที�มีอยู่ และการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 

ในกรณีที�บริษทัไม่เขา้ทาํรายการในครัH งนีH  บริษทัจะสามารถจดัสรรบุคลากรที�มีอยู ่เพื�อทาํการศึกษาและเตรียมความ
พร้อมสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าที�มีอยู ่และการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ที�จะเกิดขึHนในอนาคต เพื�อเพิ�มโอกาสในการทาํ
ธุรกิจใหแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
ข้อด้อยของการไม่ทํารายการ 

1.  เสียโอกาสในการนําข้อมูลและความรู้ความเชี�ยวชาญที�มีอยู่ มาสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 

เนื�องจากที�ผ่านมา พนกังานของบริษทั ซึ� งไดรั้บโอนมาจาก SEAN เป็นผูใ้หบ้ริการและทาํงานในส่วนนีHมาโดยตลอด 

จึงมีความรู้ความเขา้ใจในขัHนตอนการทาํงานต่างๆ เป็นอยา่งดี ดงันัHน หากบริษทัไม่เขา้ทาํรายการในครัH งนีH  จะเป็นการเสียโอกาส

สาํหรับบริษทัในการนาํขอ้มูลและความรู้ความเชี�ยวชาญที�มีอยูม่าสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 

2.  ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท 

เมื�อตน้ปี 2557 บริษทัได้มีการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั โดยจดัตัHงหน่วยงานวิศวกรรมโยธา และหน่วยงาน

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื�องกล เพิ�มขึHนในโครงสร้างองคก์รของบริษทั และรับโอนพนกังานจากบริษทัยอ่ยมาอยูใ่นหน่วยงาน

ดงักล่าวของบริษทั เพื�อเป็นหน่วยงานในการสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทั จากการให้บริการทางดา้นเทคนิคและบริหารแก่บริษทั

ย่อยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง อนึ� ง การรับโอนพนกังานดังกล่าวมาเป็นพนักงานของบริษทัจะทาํให้บริษทัมีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ

พนกังาน ซึ� งเป็นค่าใช้จ่ายคงที�เพิ�มขึHน ดังนัHน หากบริษทัไม่เขา้ทาํรายการในครัH งนีH  บริษทัจะสูญเสียโอกาสที�จะมีรายได้มา

ครอบคลุมหรือชดเชยคา่ใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานที�เพิ�มขึHน ซึ�งไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการปรับโครงสร้างของกลุม่บริษทั 

 
2.4.3  เปรียบเทยีบการเข้าทํารายการระหว่างบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับบุคคลภายนอก  

ข้อดขีองการทาํรายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน 

1.  ได้รับประโยชน์ร่วมกนั  

เนื�องจาก XPCL มีความประสงคที์�จะพฒันาและก่อสร้างโครงการไซยะบุรี เพื�อจะสามารถเริ�มประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าไดต้ามแผนงานและระยะเวลาที�กาํหนด กอปรกบับริษทัก็มีความประสงคที์�จะส่งมอบงานดงักล่าวใหไ้ดภ้ายใน
ระยะเวลาดงักล่าวเพื�อใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในสัญญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษาฉบบัแรกเช่นกนั โดยบริษทัจะไดรั้บ
ผลตอบแทนในรูปคา่บริการ อีกทัHงเป็นการช่วยเพิ�มความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษทั และส่งเสริมภาพลกัษณ์ที�ดีของ
องคก์ร ดงันัHน การเขา้ทาํรายการในครัH งนีH  จะทาํใหคู่้สัญญาทัHงสองฝ่ายไดรั้บประโยชนร่์วมกนั อีกทัHง CK ในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่
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ของบริษทั และ XPCL ก็จะไดรั้บประโยชนท์างออ้มดว้ยจากการที� XPCL สามารถเริ�มประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย ์และจากการที�
บริษทัไดรั้บผลตอบแทนจากการใหบ้ริการดงักล่าว 

2.  การเจรจาและตกลงสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว  

การที� CK อยูใ่นฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ XPCL และบริษทั และมีกรรมการร่วมกนั จึงน่าจะทาํใหบ้ริษทั และ XPCL 
สามารถเจรจาและตกลงเงื�อนไข และรายละเอียดต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัระยะเวลาตามสญัญาการใหบ้ริการเป็น
วศิวกรที�ปรึกษาฉบบัแรก 

 

ข้อด้อยของการทํารายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

1.  เกิดข้อสงสัยว่าเป็นช่องทางถ่ายเทผลประโยชน์ 

การทาํรายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน ซึ� งมีส่วนไดเ้สีย อาจทาํให้มีขอ้สงสัยว่า มีการใช้เป็นช่องทางในการถ่ายเท
ผลประโยชนใ์หก้บับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั หรือทาํใหไ้ม่สามารถเจรจาต่อรองหรือกาํหนดเงื�อนไขต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มที�เหมือนกบั
การทาํรายการกบับคุคลภายนอก ซึ�งจะส่งผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทั  

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ใจกฎเกณฑ์ และตระหนกัถึงผลกระทบของการทาํรายการกบั
บุคคลที�เกี�ยวโยงกนัเป็นอยา่งดี โดยจะไม่ทาํรายการใดๆ ที�ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บับริษทั หรือเป็นการทาํรายการที�มีราคาไม่
เหมาะสม เนื�องจากจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทั 

 
ข้อดขีองการทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

1.  ถือว่าเป็นรายการที�โปร่งใส 

โดยปกติ การทาํรายการกบับุคคลภายนอกจะไม่ถูกพิจารณาหรือมีขอ้สงสัยว่า เป็นการทาํรายการที�ไม่โปร่งใส หรือ
เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษทั เนื�องจากแต่ละฝ่ายต่างตอ้งพยายามเจรจาและรักษาสิทธิและประโยชน์ของตน 
เพื�อใหไ้ดข้อ้สรุปที�เป็นประโยชนที์�ดีที�สุดแก่ตนอยูแ่ลว้ 
 

ข้อด้อยของการทํารายการกบับุคคลภายนอก 

1.  บริษทัอาจไม่ได้รับข้อเสนอใดๆ เกี�ยวกับรายการในลักษณะนี7 

เนื�องจากการเขา้ทาํรายการในครัH งนีH  มีลกัษณะขอบเขตของการใหบ้ริการที�ค่อนขา้งเฉพาะเจาะจง ดงันัHน หากบริษทัไม่
เขา้ทาํรายการในครัH งนีH  และ/หรือบริษทัมีความประสงคจ์ะใหบ้ริการในลกัษณะนีHแก่บุคคลอื�น บริษทัอาจไม่ไดรั้บการวา่จา้งจาก
บุคคลภายนอก โดย ณ ปัจจุบนั บริษทัไดใ้หบ้ริการในลกัษณะนีHแก่บริษทัยอ่ย และ XPCL เท่านัHน 
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2.5 ความเป็นธรรมของราคาและเงื�อนไขของรายการ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสาํหรับการเขา้ทาํรายการที� 2 นัHน ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาจาก
ร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษาฉบบัใหม่ และพบวา่มีการกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นจาํนวนเงินรวม 371.57 ลา้นบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) โดยแบ่งคา่ตอบแทนออกเป็น 2 ส่วน ซึ�งไมแ่ตกตา่งจากสญัญาฉบบัแรก ลงวนัที� 1 มกราคม 2555 ไดแ้ก่ 

1) ค่าบริการรับจ้างเป็นวิศวกรที�ปรึกษาตลอดอายุสัญญา 6 ปี รวมเป็นจํานวน 323.05 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) ซึ� งเป็นค่าบริการตามระยะเวลาที�เหลืออยู่ตามที�กาํหนดในสญัญาฉบบัแรก ทัHงนีH  บริษทัไดมี้การ
กาํหนดค่าบริการดงักล่าวโดยใชว้ิธี Cost Plus กล่าวคือ คาํนวณจากจาํนวนและประเภทของบุคลากรในแต่ละ
ตาํแหน่งที�จะตอ้งใหบ้ริการตามปริมาณและขอบเขตของงานตามสัญญา ตลอดอายขุองสญัญา ระยะเวลาของการ
ทาํงานของบุคลากรดังกล่าวเป็นจาํนวนเดือนในแต่ละปี (man-month schedule) และอตัราผลตอบแทนของ
บุคลากรดงักล่าว (man-month rate) ซึ�งไดร้วมค่าใชจ้า่ยของหน่วยงานสนบัสนุน (back office) ค่าโสหุย้ (overhead 
cost) และบวกเพิ�มด้วยอตัรากาํไรที�บริษทัตอ้งการ ซึ� งหลกัการการกาํหนดค่าบริการดังกล่าวไดอ้า้งอิงและ
เทียบเคียงมาจากธุรกิจที�ดาํเนินการใหค้าํปรึกษาทางดา้นวศิวกรรมทัHงในและต่างประเทศ 

2) คา่ชดเชยสาํหรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน ค่าที�พกั และค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง กาํหนดใหส้ามารถ
เบิกไดต้ามคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริง รวมกนัเป็นจาํนวนไม่เกิน 48.52 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) โดยบริษทัได้
ประมาณการจากประมาณการคา่ใชจ่้ายในการเดินทางต่อครัH งต่อคน จาํนวนบุคลากรที�จะใหบ้ริการ จาํนวนครัH งที�
เดินทาง รวมทัHงมีการกาํหนดวงเงินสํารองเผื�อเพิ�มเติมจากค่าใชจ่้ายที�คาดว่าจะเกิดขึHนจริง ตลอดระยะเวลาของ
สญัญา   

ทัHงนีH  คา่บริการรับจา้งเป็นวิศวกรที�ปรึกษาในร่างสญัญาฉบบัใหม่มีการกาํหนดค่าตอบแทนไม่แตกต่างจากสญัญาฉบบั
แรก ซึ�งมีจาํนวนเท่ากบัคา่บริการรับจา้งที� SEAN จะไดรั้บตามระยะเวลาที�เหลืออยูข่องสญัญาเดิม โดยมีรายละเอียดดงันีH  

หน่วย: ลา้นบาท 

ปี ตามสัญญาฉบบัแรก ตามร่างสัญญาฉบบัใหม่ 

2555 43.75 - 
2556 42.00 - 
2557 44.00* - 
2558 47.00 47.00 
2559 50.00 50.00 
2560 52.00 52.00 
2561 55.00 55.00 
2562 59.00 59.00 
2563 60.05 60.05 

รวมทัHงหมด 452.80 323.05 
หมายเหตุ: * เมื�อตน้ปี 2557 ได้มีการยกเลิกสัญญาฉบบัแรก และบริษทั และ XPCL ไดม้ีการทาํสัญญาระยะสัHนเป็นเวลา 11 เดือน นบัจากวนัที� 1 
กมุภาพนัธ์ 2557 โดยกาํหนดค่าตอบแทนเท่ากบั 40.33 ลา้นบาท ซึ�งเทียบเท่า 44.00 ลา้นบาทตามสญัญาฉบบัแรกเมื�อคิดเป็นอตัราค่าตอบแทนต่อปี 
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ทัHงนีH  บริษทัในฐานะผูรั้บจา้งของ XPCL มีหนา้ที�ตอ้งจดัส่งบุคลากรผูเ้ชี�ยวชาญของบริษทัใหม้าปฏิบตัิงานตามจาํนวน
คนและจาํนวนเดือนทาํงานที�ตกลงร่วมกนั โดยบริษทัไดป้ระมาณการค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดงักล่าวโดยอา้งอิงจากจาํนวน
บุคลากร และจาํนวนเดือนทาํงาน ที�มีการกาํหนดแน่นอนในร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษา และประมาณการอตัรา
ค่าจา้งในแต่ละตาํแหน่งของแต่ละงาน เพื�อคาํนวณหาตน้ทุนหรือคา่ใชจ่้ายที�คาดวา่จะเกิดขึHนตลอดระยะเวลาของสัญญา  โดย
สามารถสรุปประมาณการคา่ใชจ้า่ยและจาํนวนเดือนทาํงานของแต่ละตาํแหน่งงานตลอดระยะเวลาของสญัญาไดด้งันีH  

 

ลําดับ ตําแหน่ง 
จํานวนเดือน

ทํางานต่อคน 
จํานวนคน 

รวมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาของ

สัญญา* (ล้านบาท) 

1 ผูบ้ริหารโครงการ  36 2 69.78 
2 หวัหนา้วิศวกร 36 – 60 4 85.74 
3 วศิวกรอาวโุส 72 4 67.79 
4 วศิวกรผูช่้วย  72 2 25.92 
  รวม 12 249.23 

หมายเหตุ: * คาํนวณโดยปรับอตัราค่าจา้ง (man-month rate) ตามที�กาํหนดในร่างสญัญาการให้บริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา
เพิ�มขึHนในอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ�งเป็นอตัราที�กาํหนดไวใ้ชค้าํนวณในกรณีที�มีการเพิ�มระยะเวลาทาํงาน 

ทัHงนีH  บริษทัคาดวา่ ในระยะเวลาดาํเนินงานจาํนวน 72 เดือนตัHงแต่เดือนมกราคม 2558 – ธนัวาคม 2563 จะมีบุคลากร
ผูเ้ชี�ยวชาญของบริษทัเขา้ร่วมดาํเนินงานในส่วนนีH จาํนวนรวมประมาณ 12 คน โดยมีจาํนวนเดือนทาํงานรวมกนัทัHงหมด 672 
เดือนทาํงาน ซึ� งจะมีระยะเวลาเริ�มตน้และสิHนสุดของระยะเวลาดาํเนินงานของแต่ละงานและแต่ละคนที�แตกต่างกนั ขึHนอยูก่บั
ตารางเวลาในการทาํงานที�บริษทัและ XPCL ได้กาํหนดร่วมกนั โดยที�บุคลากรผูเ้ชี�ยวชาญตัHงแต่ระดบัวิศวกรอาวโุสลงมาจะ
ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็เวลา (Full time) ใหแ้ก่ XPCL ทัHงนีH  เมื�อนาํจาํนวนบุคลากร คูณจาํนวนเดือนทาํงาน และคูณอตัราคา่จา้ง ซึ� ง
กาํหนดใหมี้การปรับเพิ�มขึHนในอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี จะคิดเป็นค่าใชจ่้ายรวมประมาณ 249.23 ลา้นบาท อนึ�ง สําหรับอตัรา
ค่าจา้งนัHน บริษทัได้ประมาณการจากอตัราเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบับุคลากรในแต่ละตาํแหน่ง รวมกับค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานสนบัสนุน (back office) และค่าโสหุ้ย (overhead cost) ซึ� งบริษทัเชื�อว่าประมาณการค่าใชจ้่ายดงักล่าวมีจาํนวน
เหมาะสมและครอบคลุมคา่ใชจ้า่ยหลกัๆ ที�สาํคญั รวมทัHงตัHงอยูบ่นหลกัการระมดัระวงัพอสมควร ทัHงนีH  บุคลากรผูเ้ชี�ยวชาญแต่ละ
คนที�จะไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที�ในส่วนงานนีH  จะปฏิบตัิงานตามจาํนวนเดือนทาํงาน และจาํนวนคนทาํงานที�กาํหนดใน
ร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษาเท่านัHน  

จากสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการคา่ใชจ่้ายเปรียบเทียบกบัมูลค่างานตามร่างสญัญาไดด้งันีH  
   หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอียดของงาน 
ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายของบริษัท 

มูลค่างานตาม 

ร่างสัญญา 

ส่วนต่างเมื�อเทียบกับมูลค่า

งานตามร่างสัญญา 

จํานวนเงิน ร้อยละ 

คา่บริการรับจา้งเป็นวศิวกรที�ปรึกษา 249.23 323.05 (73.82) -22.85 
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จากตารางขา้งตน้ จะพบว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเกิดขึHนจากการให้บริการของบริษทัจะมีจาํนวนรวม
ประมาณ 249.23 ลา้นบาท ซึ�งมีจาํนวนตํ�ากวา่มูลคา่งานตามร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษาที� 323.05 ลา้นบาท เป็น
จาํนวน 73.82 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัราประมาณร้อยละ 22.85 เมื�อเทียบกบัมูลคา่งานตามร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�
ปรึกษา 

นอกจากนีH  ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้าํการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการค่าใชจ่้าย
ของบริษทั ในกรณีที�ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึHนมีจาํนวนสูงกว่าหรือตํ�ากว่าในอตัราร้อยละ 5 จากที�ประมาณการไว ้(ทัHงนีH  ที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไม่ไดท้าํการวิเคราะห์ความไวที�เกิดขึHนจากการเปลี�ยนแปลงของจาํนวนเดือนทาํงานของบุคลากรผูเ้ชี�ยวชาญ
ของบริษทั เนื�องจากเป็นการให้บริการตามคาํสั�งของผูว้่าจา้ง (XPCL) ที�มีการกาํหนดจาํนวนคนทาํงาน ความเชี�ยวชาญของ
บุคลากรในแต่ละงาน และจาํนวนเดือนทาํงานที�แน่นอน ดงันัHน บุคลากรผูเ้ชี�ยวชาญแต่ละคนที�ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที�
ให้แก่ XPCL จะปฏิบติังานตามจาํนวนเดือนทาํงาน และจาํนวนคนทาํงานที�กาํหนดในร่างสัญญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�
ปรึกษาเท่านัHน) ซึ�งจะสามารถเปรียบเทียบไดด้งันีH  
   หน่วย : ลา้นบาท 

กรณ ี
ค่าใช้จ่ายที�

เกิดขึ7น 

มูลค่างานตาม 

ร่างสัญญา 

ส่วนต่างเมื�อเทียบกับมูลค่างาน

ตามร่างสัญญา 

จํานวนเงิน ร้อยละ 

กรณีคา่ใชจ่้ายตํ�ากวา่ประมาณการร้อยละ 5 236.77 323.05 (86.28) -26.71 
กรณีพืHนฐาน 249.23 323.05 (73.82) -22.85 
กรณีคา่ใชจ่้ายสูงกวา่ประมาณการร้อยละ 5 261.69 323.05 (61.36) -18.99 

 
จากตารางขา้งตน้ จะพบวา่ บริษทัจะมีค่าใชจ่้ายเกิดขึHนอยูร่ะหวา่ง 236.77 – 261.69 ลา้นบาท ซึ� งมีจาํนวนตํ�ากวา่มูลค่า

งานตามร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษาที� 323.05 ลา้นบาท เท่ากบั จาํนวน 61.36 – 86.28 ลา้นบาท หรือต ํ�ากวา่ร้อย
ละ 18.99 – 26.71 เมื�อเทียบกบัมูลค่างานตามร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษา นอกจากนีH  เมื�อพิจารณาขอ้มูลในอดีต
ที�เกิดขึHนจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ SEAN ในปี 2555 – 2556 จะพบวา่ SEAN มีรายไดค้่าบริหารโครงการสุทธิ (ไม่รวม
คา่ใชจ่้ายเดินทางและอื�นๆ) สาํหรับโครงการไซยะบุรีเป็นจาํนวนที�มากกวา่เงินเดือนและผลประโยชน์อื�นของพนกังานทัHงบริษทั 
กล่าวคอื มีรายไดค้า่บริหารสุทธิจากโครงการไซยะบรีุประมาณ 43.75 ลา้นบาท และ 42.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั แต่มีค่าใชจ่้ายที�
เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื�นของพนกังานทัHงบริษทัรวมประมาณ 42.85 ลา้นบาท และ 38.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งแสดง
ใหเ้ห็นวา่คา่ใชจ่้ายพนกังานที�เกิดขึHนในช่วงระยะเวลาที�ผ่านมามีจาํนวนที�ตํ�ากวา่มูลค่าตามร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�
ปรึกษา ดงันัHน หากบริษทัสามารถบริหารค่าใชจ่้ายให้เป็นไปตามประมาณการนีH  ส่วนต่างที�เกิดขึHนระหว่างมูลค่างานตามร่าง
สญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษาและค่าใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริง จะเป็นกาํไรจากการดาํเนินงานใหแ้ก่บริษทั  

สาํหรับการพิจารณาค่าชดเชยสําหรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน ค่าที�พกั และค่าใชจ้่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
จาํนวนไม่เกิน 48.52 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิ�ม) สาํหรับระยะเวลาใหบ้ริการ 6 ปีนัHน เป็นการคิดค่าบริการจาก XPCL ตาม
คา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริงสาํหรับการไปปฏิบตัิงานที�โครงการไซยะบุรี ซึ�งประมาณการโดยอา้งอิงจากประมาณการค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางต่อครัH งต่อคน จาํนวนบุคลากรที�ใหบ้ริการ จาํนวนครัH งในการประชุม รวมทัHงมีการกาํหนดวงเงินสาํรองเผื�อเพิ�มเติมจาก
คา่ใชจ่้ายที�คาดวา่จะเกิดขึHนจริง ทัHงนีH  เมื�อพิจารณาค่าใชจ่้ายในส่วนนีHตามร่างสญัญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษาฉบบัใหม่
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เปรียบเทียบกบัคา่ใชจ่้ายตามสัญญาฉบบัแรก ซึ� งกาํหนดไวเ้ท่ากบั 58.52 ลา้นบาทสาํหรับระยะเวลาใหบ้ริการ 9 ปี จะพบวา่ 
บริษทัจะไดรั้บวงเงินค่าใชจ่้ายเฉลี�ยต่อปีเพิ�มขึHนจากประมาณ 6.50 ลา้นบาท เป็น 8.09 ลา้นบาท โดยในอดีตที�ผ่านมา มีการเบิก
ค่าใชจ่้ายในส่วนนีH เป็นจาํนวน 7.11 ลา้นบาทสาํหรับระยะเวลาดาํเนินงาน 32 เดือน (ม.ค. 2555 – ส.ค. 2557) หรือคิดเป็นเฉลี�ย
ประมาณ 0.22 ลา้นบาทต่อเดือน หรือประมาณ 2.67 ลา้นบาทต่อปี ซึ� งค่าใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริงดงักล่าวมีจาํนวนค่อนขา้งตํ�าเมื�อ
เทียบกบัวงเงินที�ไดรั้บตามร่างสัญญาฉบบัใหม่ ดงันัHน หากปริมาณงานและขอบเขตการใหบ้ริการไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมี
นยัสาํคญั ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเชื�อวา่ วงเงินดงักล่าวน่าจะเพียงพอสาํหรับใชเ้ป็นค่าเดินทางและค่าที�พกัไดต้ลอดอายขุอง
สญัญา  

สาํหรับเงื�อนไขของการชาํระเงินนัHน บริษทัจะไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือน ตามจาํนวนเงินที�กาํหนดในร่างสัญญาการ
ใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา และสามารถเบิกเงินชดเชยสาํหรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน ค่าที�พกั และค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตามจาํนวนที�เกิดขึHนจริง ภายในงวดบญัชีเดือนถดัไป ซึ�งเป็นเงื�อนไขเช่นเดียวกบัเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา
ฉบบัแรกระหว่าง SEAN และ XPCL และเป็นเงื�อนไขทั�วไปของการใหบ้ริการตามสัญญาวิศวกรรม ซึ� งที�ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ มีความเห็นวา่ เงื�อนไขดงักล่าว ไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัเสียประโยชนแ์ต่อยา่งใด 

ดงันัHน ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่า ราคารับจา้ง XPCL ที�จาํนวนไม่เกิน 371.57 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษมูีลคา่เพิ�ม) เป็นราคาที�สมเหตุสมผลและเงื�อนไขการชาํระเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจและเป็นธรรมแก่บริษทั 
 

เงื�อนไขของการทํารายการ 

เนื�องจากรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั ดงันัHน การเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัHงหมดของผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะของผู ้
ถือหุน้ (ถา้มี) ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมน่บัส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย 

 

2.6 สรุปความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2.6.1 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา่ การเขา้ทาํรายการที� 2 มีความเหมาะสม เนื�องจากเป็นการใชป้ระโยชน์จาก
บุคลากรของบริษทัเพื�อช่วยสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั ซึ�งสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั อีก
ทัHงเป็นการทาํงานที�ต่อเนื�อง และเป็นการปฏิบติัตามสัญญาฉบบัแรกระหวา่ง SEAN และ XPCL ซึ� งบุคลากรของบริษทัมีความ
พร้อม และมีความรู้ความเขา้ใจ และมีความคุน้เคยในงานของโครงการไซยะบุรีเป็นอยา่งดี ซึ� งจะช่วยทาํให้บริษทัสามารถให้
ความเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ทางดา้นเทคนิคและวิศวกรรมแก่  XPCL จนทาํให ้XPCL สามารถเริ�มดาํเนินงานเชิงพาณิชยไ์ด ้
ซึ� งจะเป็นผลงานและสร้างชื�อเสียงให้แก่บริษทั และเป็นการช่วยพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษทั เพื�อ
ประโยชนใ์นการศึกษาและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหมใ่หแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ยต่อไปในอนาคต 
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2.6.2 ความเป็นธรรมของราคา  

สาํหรับราคารับจา้ง จาํนวน 323.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) เป็นราคาตามที�กาํหนดในสัญญาการใหบ้ริการ
เป็นวิศวกรที�ปรึกษาฉบบัแรกตามวิธี Cost Plus ในขณะที�ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการใหบ้ริการดงักล่าวอา้งอิงมาจากจาํนวน
บุคลากร และจาํนวนเดือนทาํงานตามที�กาํหนดในร่างสญัญา และประมาณการอตัราเงินเดือนในแต่ละตาํแหน่งของแต่ละงาน 
ซึ�งคดิเป็นคา่ใชจ้า่ยรวมประมาณ 249.23 ลา้นบาท โดยมีจาํนวนตํ�ากวา่มูลคา่งานตามร่างสญัญาเป็นจาํนวน 73.82 ลา้นบาท หรือ
ตํ�ากวา่ร้อยละ 22.85 เมื�อเทียบกบัมูลคา่งานตามร่างสญัญา และในกรณีที�คา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนมีจาํนวนสูงกวา่หรือตํ�ากวา่คา่ใชจ่้ายที�
ประมาณการไวใ้นอตัราร้อยละ 5 เมื�อนาํมาเทียบกบัมูลค่างานตามร่างสัญญาฉบบัใหม่ที� 323.05 ลา้นบาท จะพบวา่ค่าใชจ่้ายที�
คาํนวณไดย้งัมีจาํนวนตํ�ากวา่ประมาณ 61.36 – 86.28 ลา้นบาท หรือต ํ�ากว่าร้อยละ 18.99 – 26.71 เมื�อเทียบกบัมูลค่างานตามร่าง
สญัญา อีกทัHงคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริงในอดีตที�ผา่นมายงัมีจาํนวนตํ�ากวา่อตัราค่าจา้งที�กาํหนดในสัญญา ดงันัHน หากบริษทัสามารถ
บริหารค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามประมาณการนีH  ส่วนต่างที�เกิดขึHนระหวา่งมูลค่างานตามร่างสญัญาและคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริง จะ
เป็นกาํไรจากการดาํเนินงานใหแ้ก่บริษทั 

สาํหรับคา่ชดเชยในส่วนค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน ค่าที�พกั และค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวนไม่เกิน 
48.52 ลา้นบาท เป็นการเบิกตามคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริง และมีการกาํหนดวงเงินเฉลี�ยตอ่ปีเพิ�มสูงขึHนจากสัญญาฉบบัแรก กล่าวคือ 
จากเฉลี�ย 6.50 ลา้นบาทต่อปี เป็น 8.05 ลา้นบาทต่อปี ซึ�งคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึHนจริงในอดีตที�ผา่นมายงัมีจาํนวนตํ�ากวา่วงเงินดงักล่าว 
ดงันัHน หากปริมาณงานและขอบเขตการใหบ้ริการไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเชื�อวา่ วงเงิน
ดงักล่าวน่าจะเพียงพอสําหรับใชเ้ป็นค่าเดินทางและค่าที�พกัได้ตลอดอายุของสัญญา และมีการกาํหนดเงื�อนไขการชาํระเงิน
เป็นไปตามปกติธุรกิจและเป็นธรรมแก่บริษทั  

 
2.6.3 ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เมื�อพจิารณาจากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ รวมกบัวตัถุประสงคข์องการทาํรายการ เหตุผลทางธุรกิจ ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยต่างๆ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเป็นธรรมของราคา รวมทัHงเงื�อนไขของรายการ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ปกติ ที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การรับจา้งเป็นวิศวกรที�ปรึกษาใหแ้ก่ XPCL ในครัH งนีH  มีความเหมาะสม จึงใคร่ขอเสนอใหผู้ถ้ือ
หุน้ของบริษทัลงมติอนุมติัการเขา้ทาํสัญญาการใหบ้ริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษากบั XPCL ในวงเงินรวมไม่เกิน 371.57 ลา้นบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิสาํหรับการเขา้ทาํรายการที� 2 ในครัH งนีH  อยูใ่นดุลยพินิจของผูถื้อหุน้
ของบริษทัเป็นสาํคญั ซึ� งผูถื้อหุน้ควรจะศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมในเอกสารต่างๆ ที�แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใน
ครัH งนีHดว้ย เพื�อใชว้จิารณญาณและดุลยพนิิจประกอบการพิจาณาในการตดัสินใจเพื�อลงมติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

บริษทั ทริปเปิH ล เอ พลสั แอดไวเซอรี�  จาํกดั ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษทั ขอรับรองวา่ ไดท้าํหนา้ที�
ศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ดว้ยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพืHนฐาน
ของขอ้มูลและการวิเคราะห์อย่างเที�ยงธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายย่อยของบริษทัเป็นสําคญั ทัHงนีH  การให้
ความเห็นดังกล่าวอา้งอิงจากขอ้มูลที�ได้รับจากทางเอกสารและหรือจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูที้�เกี�ยวขอ้งของบริษทั 
ตลอดจนขอ้มูลที�เปิดเผยต่อสาธารณะ และขอ้มูลอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระตัH งขอ้สมมติฐานว่า ขอ้มูล
ดงักล่าวขา้งตน้มีความถูกตอ้งและเป็นจริง ดังนัHน หากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไม่ถูกตอ้ง และหรือไม่เป็นจริง และหรือมีการ
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เปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัH งนีHได ้ดว้ยเหตุนีH  ที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวที�อาจเกิดขึHนต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ในอนาคตได ้อีกทัHง
ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัH งนีHมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหค้วามเห็นต่อ ผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อการเขา้ทาํรายการดงั
รายละเอียดขา้งตน้เท่านัHน 
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เอกสารแนบ 1 

1.1 สรุปสาระสําคญัของสัญญาซื7อขายไฟฟ้า 

 

คูส่ญัญา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ในฐานะ ผูซื้Hอ 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั (“BIC”) ในฐานะ ผูข้าย 

วนัที�ทาํสญัญา : 13 กนัยายน 2554 
การซืHอขายไฟฟ้า : - กฟผ. ตกลงซืHอ และ BIC ตกลงขายพลงัไฟฟ้าในปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุด 90 เมกะวตัต ์ที�ระดบั

แรงดัน 115 กิโลโวลท์ โดยมีจุดรับซืHอไฟฟ้าอยู่ที�จุดติดตัH งที�  ที�ดินแปลงหมายเลข 24/5 นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ ตําบลคลอง จิก อํา เภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิงหลกั  

- ตัHงแต่ปีที� 2 – 24 กฟผ. จะรับซืHอพลงังานไฟฟ้าจาก BIC ในปริมาณไม่ต ํ�ากวา่ร้อยละ 80 ของ
ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญาที�คูณกบัจาํนวนชั�วโมงในรอบปี แลว้หกัดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้า
ที� BIC ไม่สามารถจ่ายให ้กฟผ. ไดต้ามปริมาณและระยะเวลาที�กาํหนด และ/หรือ BIC หยดุการ
ผลิตและจาํหน่ายให ้กฟผ. และ/หรือ BIC เป็นผูข้อลดการจาํหน่ายให ้กฟผ. และ/หรือ การไฟฟ้า
ไม่สามารถรับซืHอไฟฟ้าได ้เนื�องจากเหตุสุดวสิยั 

วนักาํหนดเริ�มตน้ซืHอขาย
ไฟฟ้า 

: วนัที� 1 มิถุนายน 2560 

วนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า : วนัแรกที� กฟผ. และ BIC มีการซืHอขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
อายขุองสญัญา : 25 ปี นบัตัHงแต่วนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า 
หลกัคํHาประกนั : - BIC ไดย้ื�นหลกัประกนัแก่ กฟผ. เป็นจาํนวน 90 ลา้นบาท เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกันการยื�นคาํร้อง

และขอ้เสนอการขายไฟฟ้า โดย BIC จะไดรั้บหลกัประกนัดงักล่าวคืนเมื�อสัญญาซืHอขายไฟฟ้าทัHง
ฉบบันีH มีผลผกูพนัและเริ�มมีผลบงัคบัใชต้ามเงื�อนไขที�กาํหนด 

- กรณีก่อนวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า ใหย้ื�นหลกัคํHาประกนัแก่ กฟผ. ในวงเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของ
มูลค่าปัจจุบนัของคา่พลงัไฟฟ้าที�จะไดรั้บทัHงหมดตามสญัญา ก่อนวนัที� 31 พฤษภาคม 2558 ไม่
นอ้ยกวา่ 10 วนัทาํการ เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซืHอขายไฟฟ้าก่อนวนัเริ�มตน้
ซืHอขายไฟฟ้า โดย BIC จะไดรั้บหลกัค ํHาประกนัดงักล่าวคนืภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัเริ�มตน้
ซืHอขายไฟฟ้า 

- กรณีหลงัวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า ใหย้ื�นหลกัคํHาประกนัแก่ กฟผ. ในวงเงินเท่ากบัร้อยละ 10 ของคา่
พลงัไฟฟ้าที�จะไดรั้บในระยะเวลา 5 ปีแรกของสัญญาซืHอขายไฟฟ้า ก่อนวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า 
ไม่นอ้ยกว่า 10 วนัทาํการ เพื�อใช้เป็นหลกัประกันการปฏิบติัตามสัญญาซืHอขายไฟฟ้าหลงัวนั
เริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า โดย BIC จะไดรั้บหลกัค ํHาประกนัดงักล่าวคืนเมื�อสิHนสุดอายุสัญญาซืHอขาย
ไฟฟ้า 
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อตัราคา่พลงังานไฟฟ้าใน
การซืHอขายไฟฟ้ากบั SPP 

: เป็นไปตามประกาศของ กฟผ. เรื�อง อตัรารับซืHอไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ ประเภทสญัญา Firm 
ระบบ Cogeneration ซึ�งประกอบดว้ยอตัราคา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) อตัราคา่พลงั
ไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) และอตัราคา่การประหยดัการใชเ้ชืHอเพลิง (Fuel Saving: FS)  

การเรียกเก็บเงินและการ
ชาํระเงิน 

: ยื�นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้ กฟผ. เดือนละครัH ง และจะไดรั้บชาํระเงินภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�
ไดรั้บใบเรียกเก็บเงิน กรณีผิดนดัชาํระจะคิดดอกเบีH ยจากจาํนวนเงินที�คา้งชาํระเป็นรายวนัในอตัรา
เท่ากบั อตัราดอกเบีHยขัHนตํ�าของเงินกูเ้บิกเกินบญัชี ซึ� งประกาศโดย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัถดัจากวนัที�ครบกาํหนดชาํระเงิน บวก 2 (MOR+2) นบัตัHงแต่วนัที�ผิดนดัเป็นตน้ไป จนกว่าจะ
ชาํระหนีH เสร็จสิHน ทัHงนีH  อตัราดอกเบีHยที�จะชาํระใหแ้ก่กนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี 

การเปลี�ยนแปลงปริมาณ
พลงัไฟฟ้าตามสัญญา 

: กรณีที� 1 หาก BIC ไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. ไดต้ามปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญารวม 18 
เดือนในรอบ 24 เดือนที�ผา่นมาสิHนสุดในเดือนปัจจุบนั กฟผ. จะปรับลดปริมาณพลงัไฟฟ้า
ตามสญัญาใหมใ่หเ้ท่ากบัปริมาณพลงัไฟฟ้าเสมือนจริงที� BIC ทาํไดใ้นเดือนที� 18 

กรณีที� 2 หาก BIC ไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าตามปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาให้ กฟผ. ได ้
เนื�องจาก BIC นาํไฟฟ้าไปจาํหน่ายใหแ้ก่บุคคลที�สาม หรือใชเ้องเพิ�มขึHน กฟผ. จะกาํหนด
ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญาใหม่ ตามปริมาณพลงัไฟฟ้าที� BIC จาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. 
ณ เดือนนัHน 

กรณีที� 3 หาก BIC จาํหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. เป็นระยะเวลามากกว่าครึ� งหนึ�งของอายุสัญญา และ
ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญาลดลงอนัมิใช่สาเหตุจากกรณีที� 2 BIC สามารถขอลดปริมาณ
พลงัไฟฟ้าตามสัญญาลงไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 โดยแจง้ให ้กฟผ. ทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือ
ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

ขอ้ปฏิบติัเมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลงปริมาณพลงั
ไฟฟ้าตามสญัญา 

: หากสาเหตุการเปลี�ยนแปลงปริมาณพลงัไฟฟ้าเกิดจากกรณีที� 1 และ/หรือกรณีที� 2 BIC จะตอ้งคืนเงิน
ค่าพลงัไฟฟ้าในส่วนของปริมาณพลงัไฟฟ้าที�ลดลงเท่ากบัเงินคา่พลงัไฟฟ้าที� BIC ไดรั้บไปแลว้ นบัแต่
วนัที�เริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า หกัดว้ยเงินคา่พลงัไฟฟ้าที� BIC ควรจะไดร้ับ ซึ�งคิดตามสัดส่วนของจาํนวนปี
ที� BIC ไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. ต ัHงแต่วนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า จนถึงวนัที� กฟผ. ปรับลดปริมาณพลงั
ไฟฟ้าตามสญัญา (เศษของปีไม่นาํมาคิด) กบัอายสุญัญาซืHอขายไฟฟ้า โดย BIC ตอ้งจ่ายคืนเงินค่าพลงั
ไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. พร้อมดอกเบีHย ซึ�งจะเริ�มคิดตัHงแต่วนัที� BIC ไดรั้บเงินค่าพลงัไฟฟ้าส่วนที�ตอ้งจ่าย
คืนในอัตราดอกเบีH ยเงินฝากประจําประเภท 12 เดือนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที�
ประกาศใช ้ณ วนัที� 1 ของเดือนที� กฟผ. เรียกเก็บเงินดงักล่าว 
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คา่ปรับและการบอกเลิก
สญัญา 

: - ในกรณีเกิดเหตผุิดสญัญาตามที�กาํหนด คูส่ญัญาฝ่ายที�ผิดสญัญาจะตอ้งแกไ้ขการผิดสัญญาภายใน 
15 วนั หรือ 90 วนั หรือระยะเวลาที�มีการขยายเพิ�ม แลว้แต่กรณี นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้จาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� ง หากคู่สัญญาฝ่ายผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไขให้แลว้เสร็จภายในกาํหนด
ระยะเวลาดงักล่าว คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัที 

- กรณีไม่มีการเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนักาํหนดเริ�มตน้ซืHอขาย
ไฟฟ้า ใหถื้อวา่สญัญานีH สิHนสุดลง 

- กรณีที� BIC บอกเลิกสญัญาซืHอขายไฟฟ้าก่อนครบกาํหนดอายสุญัญา โดย กฟผ. ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายผิด
สญัญาและไม่ไดเ้กิดจากเหตุสุดวสิยั หรือ กฟผ. บอกเลิกสญัญาเพราะเหตทีุ� BIC ปฏิบติัผิดสญัญา 
กฟผ. จะเรียกเงินค่าพลงัไฟฟ้าคืนเท่ากบัผลต่างของค่าพลงัไฟฟ้าที� BIC ได้รับไปแลว้ทัHงหมด 
ตัHงแตว่นัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า กบัคา่พลงัไฟฟ้าที� BIC ควรจะไดร้ับ ซึ�งคิดตามสัดส่วนของจาํนวน
ปีตัHงแต่วนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า (เศษของปีไม่นาํมาคิด) กบัอายสุญัญาซืHอขายไฟฟ้า โดย BIC ตอ้ง
จ่ายคืนเงินคา่พลงัไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. พร้อมดอกเบีHย ซึ� งจะเริ�มคิดตัHงแต่วนัที� BIC ไดรั้บเงินค่าพลงั
ไฟฟ้าส่วนที�ตอ้งจ่ายคืนในอตัราดอกเบีHยเงินฝากประจาํประเภท 12 เดือนของธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) ที�ประกาศใช ้ณ วนัที�สญัญายกเลิก ทัHงนีH  หากอตัราดอกเบีHยดงักล่าวเกินร้อยละ 15 
ต่อปี ใหคิ้ดดอกเบีHยดงักลา่วเป็นร้อยละ 15 ต่อปี และ BIC จะตอ้งชาํระคา่ปรับ ดงันีH  

(1)  ในกรณีที�เลิกสัญญาภายใน 5 ปีนบัจากวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า ใหป้รับเพิ�มอีกร้อยละ 10 
(2)  ในกรณีที�เลิกสญัญาภายหลงั 5 ปีนบัจากวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า ใหป้รับเพิ�มอีกร้อยละ 5 

- กรณีที� BIC บอกเลิกสญัญาซืHอขายไฟฟ้าก่อนครบกาํหนดอายสุัญญาเพราะเหตุที� กฟผ. ปฏิบติัผิด
สัญญา กฟผ. จะคืนหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซืHอขายไฟฟ้าหลงัวนัเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ BIC 
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1.2 สรุปสาระสําคญัของสัญญาซื7อขายก๊าซธรรมชาติ 

 

คูส่ญัญา : บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”) ในฐานะ ผูข้าย 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั (“BIC”) ในฐานะ ผูซื้Hอ 

วนัที�ทาํสญัญา : 12 พฤษภาคม 2557 
วนัเริ�มซืHอขายก๊าซ : - เพื�อการทดสอบ ภายในระยะเวลาระหวา่งวนัที� 1 ธนัวาคม 2559 ถึง วนัที� 31 พฤษภาคม 

2560 โดยมีระยะเวลาซืHอก๊าซเพื�อการทดสอบไม่เกิน 6 เดือน 
- เพื�อการคา้ วนัที� 1 มิถุนายน 2560 

ปริมาณการซืHอขายก๊าซ : - ปริมาณรับซืHอขัHนตํ�า 18.63 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั และสูงสุดไม่เกิน 20.65 ลา้นลูกบาศก์
ฟุตต่อวนั 

- ในแต่ละปีสญัญา BIC ตอ้งซืHอก๊าซจาก ปตท. ไม่ต ํ�ากวา่ร้อยละ 85 ของปริมาณก๊าซที�ซืHอ
ขาย (Net Annual Contract Quantity: Net ACQ) 

คุณสมบติัก๊าซ : ระดบัความดนัก๊าซไม่ตํ�ากวา่ 300 ปอนดต์่อตารางนิHว ณ จุดส่งมอบ 
ราคาก๊าซ : ประกอบดว้ยราคาเนืHอก๊าซ และอตัราค่าผา่นท่อ 
เงื�อนไขการชาํระเงิน : ชาํระภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิHนงวดการใชก๊้าซของแต่ละเดือน 
อายขุองสญัญา  มีผลบงัคบัแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ดงันีH  

- ตัHงแตว่นัที�ลงนามในสญัญาจนถึงวนัก่อนวนัที�เริ�มใชก๊้าซเพื�อการคา้ 
- ระยะเวลา 25 ปี นบัตัHงแต่วนัเริ�มใชก๊้าซเพื�อการคา้ 
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1.3 สรุปสาระสําคญัของร่างสัญญาว่าจ้าง CK สําหรับก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น โครงการ 2 (“ร่างสัญญา 

EPC”) 

 

วนั เดือน ปี ที�ตกลงจะเขา้
ทาํรายการ 

: ภายหลงัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัและ BIC มีมติอนุมติัใหเ้ขา้ทาํสญัญา EPC กบั CK 

คูส่ญัญา : บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั (“BIC”) ในฐานะผูว้า่จา้ง 
บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) (“CK”) ในฐานะผูรั้บจา้ง 

วตัถปุระสงคข์องสญัญา : คู่สัญญาตกลงให ้CK ออกแบบ ดาํเนินงานดา้นวิศวกรรม ผลิต จดัหามาให้ ติดตัHง จดัซืHอ 
ก่อสร้าง ทดสอบและดาํเนินการ (commission) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(Small Power Producer: SPP) (“โรงไฟฟ้า BIC2”) ขนาด 120 MW ระบบโคเจนเนอเรชั�น 
(Cogeneration System) ที�ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิง โดยมีสัญญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 
ขนาด 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดย BIC จะจ่าย
ค่าตอบแทนในการใหบ้ริการจา้งเหมาเป็นจาํนวนเงินคงที�แบบ Lump Sum Turnkey 

ขอบเขตของงาน : - CK จะจัดให้มีสิทธิและสิทธิโดยชอบธรรมเกี�ยวกับเป็นผู ้รับผิดชอบในการขอ
ใบอนุญาตต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 โดยไม่มี
คา่ตอบแทนเพิ�มเติมนอกเหนือจากคา่งานก่อสร้าง 

- CK จะดาํเนินการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ตามรายละเอียดแนบทา้ย
สญัญา 

- CK จะจดัหาอุปกรณ์ เครื�องมือ แรงงาน ผูช้าํนาญการ การอบรมและการบริการ เพื�อ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ใหแ้ลว้เสร็จ เพื�อพร้อมที�จะเริ�มเดินเครื�อง และทดสอบการ
ทาํงานของระบบและอปุกรณ์ต่างๆ 

- CK จะจดัหาวสัดุสิHนเปลืองที�จาํเป็น สาธารณูปโภค และ งานบริการ ที�ตอ้งใชส้าํหรับ
การก่อสร้าง การทดสอบระบบและอุปกรณ์ และงานที�เกี�ยวขอ้งจนกระทั�งการส่งมอบ
งาน (Taking Over) 

- CK จะจดัหารวมทัHงการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การนาํเขา้ การรับ
ของ และขนส่งถึงสถานที�ก่อสร้าง รวมถึงการยื�นเพื�อใชสิ้ทธิการส่งเสริมการลงทุน
ดว้ย 

- CK จะจดัเตรียมบุคลากรในการก่อสร้างและบาํรุงรักษาใหเ้พียงพอ 
- CK จะทาํการทดสอบการทาํงานของระบบต่างๆ ตลอดจนการทาํงานของโรงไฟฟ้า 

BIC2 
- CK จะจดัให้มีการฝึกอบรมการดาํเนินงาน การซ่อมบาํรุง ให้แก่เจา้หนา้ที�ปฏิบตัิการ

ของโรงไฟฟ้า BIC2 
- CK จะส่งรายการอะไหล่ที�ใช้สําหรับการทดสอบการใชง้านของระบบ และรายการ

อะไหล่ที�ตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานปกติในระยะเวลา 2 ปี สาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 
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- CK จะจดัหาและจดัใหมี้สิ�งอาํนวยความสะดวก ณ สถานที�ก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึง 
อุปกรณ์การก่อสร้างที�จาํเป็น 

- CK จะจัดหาสํานักงานและสิ� งอาํนวยความสะดวก อุปกรณ์ การบริการ และอื�นๆ 
สาํหรับวศิวกรที�ปรึกษาใหเ้พียงพอตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- CK จะดาํเนินการนาํเขา้อุปกรณ์ต่างๆ ในนามของ BIC  และดาํเนินการเกี�ยวกับ
เอกสาร ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ให้ถูกตอ้ง ตามกระบวนการของกรมศุลกากร 
ท่าเรือ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานภาครัฐอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

- CK จะซืHออปุกรณ์และใชแ้รงงานในประเทศไทยใหม้ากที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได ้
หนา้ที�ที�สาํคญัของคูส่ญัญา : หนา้ที�ของผูรั้บจา้ง 

- CK มีหนา้ที�จดัทาํการงานต่าง ๆ ตามขอบเขตงานที�ตกลงกนัเพื�อใหก้ารดาํเนินงานแลว้
เสร็จตามกาํหนดการที�ตกลงในสัญญา ทัHงนีH  CK จะเริ�มทาํการงานต่างๆ ตามสัญญานีH
เมื�อไดรั้บคาํบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Notice to Proceed: NTP) ใหเ้ริ�มงานจาก 
BIC ก่อน  

- CK ตอ้งทาํงานต่างๆ ตามสัญญาใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดการสําหรับแต่ละงวดงาน 
โดยตอ้งรายงานความคืบหนา้ของงวดงานที�แลว้เสร็จใหแ้ก่ BIC ทราบ  

- CK รับประกันว่าจะจดัทาํการงานต่างๆ ได้แล้วเสร็จเพื�อให้สามารถตรวจรับงาน
โรงไฟฟ้า BIC2 ไดภ้ายในหรือก่อนวนัที� 1 มิถุนายน 2560 

- CK มีหนา้ที�ปฏิบตัิตามสัญญาต่างๆ นีH  และยงัตอ้งพิจารณาและคาํนึงถึงสัญญาต่างๆ 
เหล่านีHดว้ย 

• ขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งตามสญัญาซืHอขายไฟฟ้า (PPA) 

• ขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งตามสัญญาซืHอขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales 
Agreement) 

• การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้มสาํหรับโครงการตามที�ไดรั้บอนุมติั
จากสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

- CK ต้องรับผิดชอบเกี�ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานทัH งในประเทศและ
ต่างประเทศทัHงหมดของบุคลากรของผูรั้บจา้งช่วง และผูข้าย จนกระทั�งโรงไฟฟ้า 
BIC2 แลว้เสร็จ 

- CK ตอ้งดาํเนินงานทัHงหมดของงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ตามที�กาํหนด 
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หนา้ที�ของผูว้า่จา้ง 
- หนา้ที�โดยทั�วไปของ BIC ในฐานะผูว้า่จา้ง ไดแ้ก่ การจดัเตรียมพืHนที�โครงการให้

พร้อมตามกาํหนดเวลาที�ตกลงกนั เพื�อให ้CK สามารถเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ได ้รวมถึงการ
ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเอกสารเพื�อให ้CK สามารถขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ ที�จาํเป็นจาก
ทางการ และมีหนา้ที�ในการจดัให้มีตวัแทน และวิศวกรที�ปรึกษา เพื�อติดต่อกบั CK 
โดยมีอาํนาจหนา้ที�ตามที� BIC กาํหนด รวมทัHงมีหนา้ที�ในการจดัหาสิ�งสาธารณูปโภค
ต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให ้CK ใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที� โดยค่าใชจ่้ายเป็นของ CK เอง  

- BIC มีหนา้ที�จ่ายเงินคา่ตอบแทนตามสญัญาใหแ้ก่ CK 
- BIC มีหนา้ที�เขา้ทาํสญัญา PPA กบั กฟผ. 
- ในการนีH  BIC ไดใ้ห ้ บริษทั แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั เป็นที�ปรึกษาดา้นการ

บริหารโครงการ เพื�อติดตามงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ที�ใช ้หรือการวา่จา้งแรงงานต่างๆ 
ที�เกี�ยวกบัการงานตามสัญญา เพื�อตรวจสอบว่า CK ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ตามที�กาํหนดไว้
ในสญัญา 

คา่ตอบแทน : - มูลค่าตามสัญญาเท่ากบัค่าตอบแทนที� BIC จะตอ้งชาํระใหแ้ก่ CK เป็นเงินจาํนวนไม่
เกิน 4,310,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) โดย BIC จะตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้คิด
เป็นร้อยละ 10 ของมูลคา่ตามสญัญา 

- คา่ตอบแทนตามสญัญาอยูใ่นอตัราคงที�และไมป่รับขึHนตามอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และใหจ่้ายตามสกลุเงินที�กาํหนดไวใ้นสญัญา 

- การจ่ายค่าตอบแทนตามสญัญาจะแบ่งจ่ายใหแ้ก่ CK เป็นงวด ดงันีHคอื 

• ร้อยละ 10 ของมูลคา่ตามสญัญาทัHงหมด โดยจ่ายเป็นเงินล่วงหนา้ (Down Payment) 

• ร้อยละ 80 ของมูลค่าตามสัญญาทัHงหมด โดยจ่ายตามความคืบหนา้ของงานแต่ละ
เดือน 

• ร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญาทัHงหมด เมื�อได้รับใบรับรองการส่งมอบงาน 
(Taking Over Certificate: TOC) 

ขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�
สาํคญั 

: - การจดัทาํการงานต่าง ๆ ตามสญัญา CK มีหนา้ที�รับประกนัผลงานที�ไดจ้ดัทาํขึHนตาม
สญัญาใหแ้ก่ BIC เพื�อรับรองวา่งานต่าง ๆ ปราศจากขอ้บกพร่อง โดยโรงไฟฟ้า BIC2 
สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ปลอดภยั เชื�อถือได ้นอกจากนีH  CK ยงัรับประกนั
ต่อ BIC อีกดว้ยว่า การงานต่างๆ ที� CK จดัทาํตามสัญญาจะทาํใหโ้รงไฟฟ้า BIC2 
สามารถดาํเนินงานไดต้ามที�รับรอง ทัHงนีH  ตามขอ้รับรอง Performance Guarantees ใน
เอกสารแนบทา้ยสญัญา 

- เมื�อครบกาํหนดระยะเวลาประกนัทัHงหมดที�เกี�ยวกบังานแลว้ และเมื�อ CK ปฏิบติัหนา้ที�
ของตนอยา่งครบถว้นตามที�ไดใ้ห้การรับประกนั BIC มีหนา้ที�ออกใบรับรองการรับ
งานฉบบัสมบูรณ์ (Final Acceptance Certificate) ใหแ้ก่ CK 
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- ในการนีH  คู่สัญญาได้ตกลงกาํหนดหลักเกณฑ์ในการคิดเบีH ยปรับตามสัดส่วนของ
ความสามารถของระบบ (capacity shortfalls) หรือกรณีที�อตัราการใชเ้ชืHอเพลิง (Heat 
Rate) เกินอตัราที�กาํหนดในการประกนั ทัHงนีH  การคิดเบีHยปรับสาํหรับงานแต่ละส่วน
เป็นอิสระจากกนั โดยหลกัเกณฑใ์นการคิดเบีHยปรับไดแ้ก่ (1) Net Power Output (kW) 
(2) Net Heat Rate (BTU/Kwh) และ (3) Net Steam Output (t/h) 

- หาก CK ไม่สามารถส่งมอบงานได้แลว้เสร็จตามกาํหนดเวลา รวมถึงเมื�อพน้จาก
ระยะเวลาที�ไดรั้บการขยายใหต้ามสัญญาแลว้ โดยไม่ใช่ความผิดของ BIC CK จะตอ้ง
รับผดิชอบชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่ BIC เป็นอตัราร้อยละ 0.1 ของมูลคา่รวมทัHงหมดของ
สญัญาต่อวนั นบัแต่เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว 

- โดยรวมแล้ว การคิดเบีH ยปรับตามสัดส่วนของความสามารถของระบบ (capacity 
shortfalls) และอตัราการใชเ้ชืHอเพลิง (Heat Rate) เกินอตัราที�กาํหนดในการประกนั 
และคา่เสียหายที� CK จะตอ้งชาํระใหแ้ก่ BIC นัHนรวมกนัแลว้จะไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่ารวมของสัญญา โดย BIC มีสิทธิไดรั้บการเยียวยาอื�นๆ ในสัญญา และ CK ยงั
ตอ้งมีภาระผกูพนัในการดาํเนินการงานใหเ้สร็จตามสญัญา  
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1.4 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาการให้บริการเป็นวิศวกรที�ปรึกษา (Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังนํ7าไซยะบุรี 

 

วนั เดือน ปี ที�ตกลงจะเขา้
ทาํรายการ 

: ภายหลงัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้ขา้ทาํสญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกร
ที�ปรึกษา (Owner’s Engineer: OE) กบั XPCL 

คูส่ญัญา : บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) ในฐานะผูว้า่จา้ง 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CKP”) ในฐานะผูรั้บจา้ง 

ขอบเขตของบริการ : - บริษทัรับทราบเกี�ยวกบัสัญญาต่างๆ ในโครงการทัHงหมด รวมถึงสัญญาสัมปทาน 
(Concession Agreement) สัญญาจา้งเหมาก่อสร้าง (EPC Contract) สัญญาซืHอขาย
ไฟฟ้ากบั กฟผ. และสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบัรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว  

- บริษทัจะพิจารณา ตรวจสอบ และใหค้วามเห็น และขอ้แนะนาํต่างๆ ทางดา้นเทคนิค
ในแบบต่างๆ ที�ได้ยื�นตามสัญญาจา้งเหมาก่อสร้าง (EPC Contract) และ/หรือสัญญา
รับเหมาช่วงหลกัทุกฉบบัให้แก่ XPCL และจะกาํกบัดูแลการเตรียมงาน การประกอบ 
และ/หรือการติดตัH งอุปกรณ์หลัก และจะเขา้ร่วมการทดสอบ การทดสอบซํH า การ
ตรวจสอบ การตรวจสอบซํH าทุกครัH ง และจดัการประชุมทางเทคนิคเป็นประจาํ และให้
ความช่วยเหลือแก่ XPCL ในการติดตัHงระบบปฏิบติัการและบาํรุงรักษา 

- บริษัทต้องปฏิบัติงานในฐานะที� เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากลให้
สอดคลอ้งกบัความชาํนาญการและวจิารณญาณของตนเอง 

อายสุญัญา : - เริ�มตัHงแตปี่ 2558 – ปี 2563 
- สัญญานีH มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที� 1 มกราคม 2558 โดยการให้บริการจะตอ้งแลว้เสร็จ

สมบูรณ์เมื�อครบ 1 ปี หลงัจากวนัที�เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการ เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจาก XPCL ใหข้ยายระยะเวลาออกไป 

- ในกรณีที�บริษทัประสบความล่าชา้ในการใหบ้ริการโดยมีสาเหตมุาจากพฤติการณ์ใดๆ 
ก็ตามที� XPCL ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาในการปฏิบติัตามพนัธะหนา้ที�ของตน 
หรือเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงขอบเขตของบริการ บริษทัมีสิทธิขยายระยะเวลาตาม
ความเหมาะสมและสมควรแก่พฤติการณ์ ทัHงนีH  โดยมีเงื�อนไขว่า การให้บริการตอ้ง
แลว้เสร็จสมบรูณ์ภายในวนัที�กาํหนดเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Target COD) 

พนัธะหนา้ที�ของ XPCL : - XPCL ตอ้งใหข้อ้มูลทัHงปวงที�ตนสามารถจดัหามาไดเ้กี�ยวกบับริการใหแ้ก่บริษทั ส่วน
เรื� องต่างๆ ทัH งปวงที�บริษทัส่งให้แก่ XPCL นัHน XPCL ต้องวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์
อกัษรภายในเวลาอนัสมควร 

- ในประเทศไทยและใน สปป.ลาว XPCL ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที� เ พื�อ
ช่วยเหลือบริษทั โดยการจดัทาํเอกสารต่างๆ ที�จาํเป็นต่อการเขา้ประเทศ การพาํนัก 
การทํางาน และการออกนอกประเทศ การเข ้าถึงสถานที� ก่อสร้างสําหรับการ
ดาํเนินงานโดยไมถู่กกีดขวาง และการใหสิ้ทธิในการเขา้ไปยงัหน่วยงานอื�นๆ เพื�อเก็บ
รวมรวมขอ้มลูต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�และความรับผิดชอบของบริษทั 
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- XPCL ตอ้งจดัหาใหแ้ก่บริษทั ซึ�งสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นที�พกัอาศยัพร้อมตกแต่ง
ตามสมควรสาํหรับบุคลากรของบริษทั ตลอดจนสิ�งอาํนวยความสะดวกและบริการ
ต่างๆ ทัH งปวงที�พึงมีในสถานที�ทํางาน XPCL ต้องจัดให้มีรถรับส่งไปกลับจาก
สนามบิน/โรงแรมไปยงัพืHนที�โครงการ ตลอดจนสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที�มี ณ 
สถานที�ทาํงาน อาทิเช่น สถานพยาบาล และโรงอาหาร 

บุคลากรของบริษทั : บุคลากรของบริษทัตอ้งเหมาะสมกบังานที�ไดรั้บมอบหมายและเป็นที�พอใจแก่ XPCL มี
จาํนวนบุคลากรเป็นไปตามแผนอตัรากาํลงัคนต่อเดือน (man-month) ตามเอกสารแนบทา้ย 
และตอ้งรวมถึงบุคลากรหลกัอีกอย่างน้อย 4 คนที�มีความเชี�ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื�องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมระบบสายส่งไฟฟ้า ลูกจา้ง ผูรั้บจา้งช่วง 
หรือตวัแทนทุกคนของบริษทัตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ที�เหมาะสมในการทาํงานที�มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันกับการออกแบบและก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังนํH า และต้องมี
ใบอนุญาต ไดรั้บอนุญาตหรือขึHนทะเบียนต่างๆ ตามที�กาํหนด 
ในกรณีที�จาํเป็น บริษทัจะต้องเปลี�ยนตัวบุคลากรคนใดคนหนึ� งของตนด้วยบุคคลที�มี
ประสบการณ์และความสามารถเทียบเท่ากนั หาก XPCL เห็นวา่บุคลากรคนใดของบริษทัไม่
เหมาะสมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ของตนให้เป็นที�พอใจได้ หรือในกรณีที�บุคคล
ดงักล่าวไดก้ระทาํความผิด XPCL จะตอ้งส่งหนงัสือขอใหบ้ริษทัเปลี�ยนตวับุคคลดงักล่าว 
และบริษทัตอ้งดาํเนินการต่างๆ ตามสมควรทัHงปวงเพื�อหาบุคคลมาทาํหน้าที�แทนบุคคล
ดงักลา่วทนัที 

การชาํระเงิน : - บริษทัจะไดรั้บชาํระเงินเป็นจาํนวนทัHงสิHน 323.05 ลา้นบาท ซึ� งจะชาํระใหเ้ป็นราย
เดือน เริ�มตัH งแต่หลงัสิHนเดือนที�สอง ตามตารางการชําระเงินระหว่างกาล (Interim 
Payment Schedule) นอกจากนีH  บริษทัมีสิทธิไดรั้บชดใชค้า่ใชจ่้ายสาํหรับการเดินทาง 
ค่าที�พกั และคา่ใชจ่้ายในต่างประเทศ และเบีHยเลีHยงต่างๆ เป็นจาํนวนเงินทัHงสิHนไม่เกิน 
48.52 ลา้นบาท 

- เงินดงักลา่วจะครบกาํหนดชาํระภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดรั้บใบแจง้หนีH  
- บริษทัจะใหบ้ริการเพิ�มเติม (Additional Services) ตามเงื�อนไขที�ไดต้กลงกบั XPCL 

และจะไดรั้บชาํระเงินในอตัราที�ไดก้าํหนดไวต้ามเอกสารแนบทา้ยสัญญา หรือเป็น
เงินเหมาจ่ายตามที�ตกลงกนั 

เหตุสุดวสิยั : - เหตุสุดวสิยัดงัต่อไปนีH เมื�อเกิดขึHนแลว้ยงัไมไ่ดถื้อวา่เป็นการผิดตามเงื�อนไขของสัญญา 
เช่น การประทว้ง การคว ํ�าบาตรสินคา้ การห้ามส่งสินคา้ออก ขอ้จาํกัดของรัฐบาล 
สงคราม เหตุการณ์คลา้ยสงคราม  ความวุ่นวายในบา้นเมือง การจลาจล การปฏิวติั 
การก่อการร้าย โรคระบาด ไฟไหม้ นํH าท่วม พายุ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์
นอกเหนือการควบคมุของคูส่ญัญารายนัHน 
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- การปฏิบติัหนา้ที�ของคู่สัญญาจะหยุดดาํเนินการตราบเท่าที�เหตุสุดวิสัยยงัคงอยู่โดย
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะหาทางเลือกที�สมเหตุสมผลในการบรรเทาเหตุสุดวิสัย อยา่งไรก็
ตาม หากเหตุสุดวิสยัดงักล่าวยงัดาํเนินต่อไปเกินกวา่ 1 ปี คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที�
จะยกเลิกสญัญาได ้นบัจากที�ไดแ้จง้เหตุสุดวสิยั 

การยกเลิกสญัญา : - XPCL อาจจะแจง้หนงัสือให้หยดุดาํเนินการบางส่วนหรือทัHงหมดหรือยกเลิกสัญญา
ใหก้บับริษทั อยา่งนอ้ย 30 วนั เพื�อใหบ้ริษทัหยดุดาํเนินการใหบ้ริการและลดคา่ใชจ่้าย
ใหไ้ดม้ากที�สุด 

- บริษทัอาจจะแจง้หนงัสือขอยกเลิกสัญญาไปยงั XPCL ในกรณีที�ยงัไม่ได้รับชาํระ
ค่าจา้งหรือมีขอ้โตแ้ยง้ตามกฏของสถาบนัอนุญาโตตลุาการและหยดุใหบ้ริการเกินกวา่ 
182 วนั  

- ในกรณีที�สัญญาสัมปทานได้มีการยกเลิกก่อนที�บริษทัจะได้ปฏิบัติครบถ้วนตาม
สญัญาการใหบ้ริการเป็นวศิวกรที�ปรึกษา XPCL อาจจะแจง้ยกเลิกสญัญาฉบบันีH ให้กบั
บริษทัในเวลาหนึ�งเวลาใดก็ได ้

- บริษทัจะไดรั้บค่าจา้งจาก XPCL ตามงานบริการที�ไดด้าํเนินการจนถึงวนัที�ยกเลิก
สญัญา 

- ในวนัที�ยกเลิกสัญญาหรือวนัที�สิHนสุดสัญญา บริษทัจะตอ้งส่งมอบเอกสารทัHงหมดที�
ไดใ้หบ้ริการใหก้บั XPCL 
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เอกสารแนบ 2 

 

ข้อ 2.1 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  

 

1)  ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที�สําคัญของบริษัท 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CKP”) เริ�มจดทะเบียนก่อตัHงเมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2554 ดว้ยทุน
จดทะเบียนเริ�มแรก 1,000,000 บาท โดยกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (“CK”) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อประกอบ ธุรกิจ
หลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอื�น (Holding Company) ที�ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภท
ต่างๆ บริษทัมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลที�ไดรั้บจากการลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2556 และในวนัที� 18 กรกฎาคม 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจทรัพยากร/พลงังาน
และสาธารณูปโภค 

ในปี 2554 บริษทัไดซื้Hอหุน้สามญัของบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (“SEAN”) ซึ� งเป็นบริษทัที�ถือหุน้ใน 
บริษทั ไฟฟ้านํHางึม 2  จาํกดั (“NN2”) ซึ�งประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงันํH า จาก CK จาํนวน 251,056,499 
หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 38.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ และต่อมาในปี 2555 ไดซื้Hอหุน้สามญัของ SEAN จากบริษทั ทาง
ด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“BECL”) จาํนวน 110,112,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ และ
จาก บริษทั ทีม คอนซัลติHง เอนจิเนียริ� ง แอนด์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนจด
ทะเบียนชาํระแลว้ ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัใน SEAN เพิ�มเป็น 369,977,999 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 56.00 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ โดย NN2 มีสถานะเป็นบริษทัแกนของบริษทั 

ในปี 2555 ไดซื้Hอหุ้นสามญัของบริษทัที�ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก CK ทัHงสิHน 4 บริษทั โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทิตย ์จาํนวน 3 บริษทั และโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น จาํนวน 1 บริษทั ไดแ้ก่ 

1) บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (“BKC”) จาํนวน 2,342,498 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์

2) บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั (“NRS”) จาํนวน 664,500 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาํระ

แลว้ ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์

3) บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั (“CRS”) จาํนวน 875,250 หุน้หรือคิดเป็น ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์

4) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกัด (“BIC”) จาํนวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น 

นอกจากนีH  ในปี 2556 บริษทัซืHอหุน้ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั (BIC) เพิ�มเติมอีกจาํนวน 26,029,999 หุน้
หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ จาก บริษทั ที�ดินบางปะอิน จาํกดั เป็นผลให้บริษทัถือหุน้ BIC ทัHงหมด
เท่ากบั 89,049,998 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ BIC ทาํให ้BIC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ
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บริษทั รวมทัHงไดจ้ดัตัHงบริษทัยอ่ยใหม่ จาํนวน 5 บริษทั คือ บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จาํกดั บริษทั วิส โซลิส จาํกดั บริษทั เฮลิออส 
พาวเวอร์ จาํกดั บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั และบริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า รวมทัHงธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�อง 

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีH  
 

กลุ่มบริษทัที�ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอื�น 

1. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงันํHา 56% � บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิHง 
33.33% 

� บริษทั พีที  จาํกดัผูเ้ดียว 5.33% 
� บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 5.33% 
2. บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชั�น จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํHาจาก

โรงไฟฟ้าระบบ โคเจนเนอเรชั�น 
65% � บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซิน

เนอร์ยี� จาํกดั* 25% 
� การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 8% 
� ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอื�นๆ 2% 

3. บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ผลิตและ 
จาํหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทิตย ์

100% - 

4. บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย ์

30% � บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด์ วนั 
จาํกดั 70% 

5. บริษทั เชียงราย โซลาร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย ์

30% � บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด์ ท ู
จาํกดั 70% 

6. บริษทั ซีเคพี โซลาร์ จาํกดั พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100% - 
7. บริษทั วสิ โซลิส จาํกดั พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100% - 
8. บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จาํกดั พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100% - 
9. บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100% - 
10. บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100% - 

หมายเหตุ: * เป็นบริษทัในเครือของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
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2)  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจในลกัษณะ Holding Company ดว้ยการถือหุน้ในบริษทัต่างๆ ซึ� งประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต
และ จาํหน่ายไฟฟ้า โดยบริษทัจดัประเภทการลงทุนออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงันีH  

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงันํHา ไดแ้ก่ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (“SEAN”) 
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ โคเจนเนอเรชั�น ไดแ้ก่ บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชั�น จาํกดั (“BIC”) 
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ได้แก่ บริษทั บางเขนชยั จาํกัด (“BKC”) บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จาํกัด 

(“NRS”) บริษทั เชียงราย โซลาร์ จาํกดั (“CRS”)  
ส่วนบริษทัยอ่ยที�จดัตัHงใหม่ทัHง  5  บริษทั  คือ  บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จาํกดั  บริษทั วิส โซลิส จาํกดั  บริษทั  เฮลิออส 

พาวเวอร์ จาํกดั บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั และบริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั ปัจจุบนั ยงัไมไ่ดเ้ริ�มดาํเนินธุรกิจ 
 

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท* 
 

 
หมายเหตุ: * ยงัไม่ไดร้วมบริษทัยอ่ยที�จดัตัHงใหม่ทัHง 5 บริษทั เนื�องจากยงัไม่ไดเ้ริ�มดาํเนินธุรกิจ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัจากการลงทนุในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในปี 2555 – 2556 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 
เป็นดงันีH  

รายได้จากธุรกจิหลกั 
ดําเนิน การ

โดย 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

% ของ

รายได้รวม 

ปี 2556 

(ล้านบาท) 

% ของ

รายได้รวม 

6 เดือนแรก ปี 2557 

(ล้านบาท) 

% ของ

รายได้รวม 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั         

โรงไฟฟ้าพลงันํH า SEAN 56% 2,447.77  91.11% 4,115.15  72.85% 1,816 54.52% 

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น BIC 65% -   - 1,292.80  22.88% 1,367 41.04% 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ BKC 100% 64.69  2.41% 160.33  2.84% 86 2.58% 

รวมรายไดจ้ากธุรกิจหลกั   

 

2,512.46  93.52% 5,568.27  98.57% 3,268.55 98.12% 
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รายได้จากธุรกจิหลกั 
ดําเนิน การ

โดย 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

% ของ

รายได้รวม 

ปี 2556 

(ล้านบาท) 

% ของ

รายได้รวม 

6 เดือนแรก ปี 2557 

(ล้านบาท) 

% ของ

รายได้รวม 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม   

 

    

 

    

โรงไฟฟ้าพลงันํH า SEAN 1 38% 104.80  3.90% -   - - - 

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น BIC 2 65% -   - ( 6.78)  (0.12%) - - 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ NRS 30% 3.70  0.14% 9.86  0.17% 5.72 0.17% 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ CRS 30% -   0.00% 12.66  0.22% 12.37 0.37% 

รวมส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม   

 

108.49  4.04% 15.73  0.28% 18.09 0.54% 

รายไดอื้�นๆ   

 

           

รายไดค้่าบริหารโครงการ บริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

 29.84 1.11% 44.05 0.78% 28.22 0.85% 

รายไดอื้�นๆ บริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

 35.77 1.33% 21.10 0.37% 16.17 0.49% 

รวมรายไดอื้�นๆ   

 

65.61  2.44% 65.15  1.15% 44.40 1.33% 

รายไดร้วม   

 

2,686.57  100.00% 5,649.16  100.00% 3,331.04 100.00% 

หมายเหตุ 1. SEAN มีสถานะเป็นบริษทัร่วมจนถึงวนัที� 10 พฤษภาคม 2555 หลงัจากนัHนเปลี�ยนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
 2. BIC มีสถานะเป็นบริษทัร่วมจนถึงวนัที� 28 มิถุนายน 2556 หลงัจากนัHนเปลี�ยนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
 

2.1)  การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ7า 

บริษทัถือหุน้ใน บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (“SEAN”) สัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 
และ SEAN ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ในบริษทั ไฟฟ้านํH างึม 2 จาํกดั (“NN2”) ซึ�งเป็นบริษทัที�จด
ทะเบียนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) และไดรั้บสัมปทานในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํH า    
นํHางึม 2 จากรัฐบาล สปป.ลาว 

โครงการไฟฟ้าพลงันํH า นํH างึม 2 ตัHงอยูบ่นลาํนํHางึมระหวา่งภูเขาภูแซและภูฮวด บา้นห้วยม่อ เมืองฮ่ม แขวงเวียงจนัทน์ 
สปป.ลาว โดยอยูห่่างจากเขื�อนนํH างึม 1 ขึHนไปทางตน้นํH าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยูห่่างจาก
เมืองเวียงจนัทน์ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร โดยโครงการประกอบด้วยเขื�อนหินทิHงฉาบหนา้ดว้ยคอนกรีต 
(Concrete Face Rock Fill Dam หรือ CFRD) สันเขื�อนมีความสูงเหนือระดบัลาํนํHางึม 181 เมตร มีความสูงเหนือระดบันํHาทะเล 
381 เมตร (จากระดบันํHาทะเลปานกลาง) โดยสันเขื�อนมีความกวา้ง 9 เมตร และความยาว 485 เมตร และฐานเขื�อนมีความกวา้ง 
518 เมตร นอกจากนีH ยงัมีทางระบายนํHาลน้ (Spillway) แบ่งเป็น 3 ช่องทาง แต่ละช่องทางมีความกวา้ง 15 เมตร และสูง 17 เมตร 
โดยมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจาํนวน 615 เมกะวตัต ์เริ�มผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (Initial Operation Date หรือ IOD) เมื�อวนัที� 
26 มีนาคม 2554 และเริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ในวนัที� 1 มกราคม 2556 โดยไฟฟ้าที�
ผลิตไดท้ัHงหมด จะจาํหน่ายใหก้บั กฟผ. ตามสญัญาซืHอขายไฟซึ�งมีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัที�เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
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2.2)  การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ โคเจนเนอเรชั�น 

บริษทัถือหุน้ใน บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชั�น จาํกดั (“BIC”) สัดส่วนร้อยละ 65  โดย BIC เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าและไอนํH าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น ที�ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิงโดย โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
โครงการ 1 (โรงไฟฟ้า BIC1) ตัHงอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีกาํลงัการผลิต
ไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต์และกาํลงัผลิตไอนํH าปริมาณ 19.6 ตนัต่อชั�วโมง มีสัญญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวตัต ์
ระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัที�เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์และจาํหน่ายไฟฟ้าที�เหลือและไอนํH าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที�
อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  โดยโรงไฟฟ้า BIC1 เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัที� 28 มิถนุายน 2556 

นอกจากนีH  BIC อยูร่ะหวา่งการพฒันาโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC2) ขนาดกาํลงั
การผลิตไฟฟ้าจาํนวน 120 เมกะวตัต์และไอนํH าปริมาณ 20 ตนัต่อชั�วโมง ตัHงอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้า BIC1 ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา โดยโรงไฟฟ้า BIC2 จะผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. จาํนวน 
90 เมกะวตัต ์ตามสญัญาซืHอขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัที�เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์โดยกาํหนดเริ�มตน้ซืHอขายไฟฟ้าเป็น
วนัที� 1 มิถุนายน 2560  ส่วนไฟฟ้าที�เหลือและไอนํHาปริมาณ 20 ตนัต่อชั�วโมงจะจาํหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที�อยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยบริษทัมีแผนที�จะวา่จา้ง CK ในการดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ในวงเงินประมาณ 
4,310.15 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมูีลคา่เพิ�ม) จึงมีความประสงคจ์ะนาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพจิารณาอนุมติัการวา่จา้ง CK เป็น
ผูด้าํเนินการก่อสร้างโครงการดงักล่าว 

 

แหล่งพลงังานที�ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น ของ BIC จะใชก๊้าซธรรมชาติและนํHาประปาเป็นวตัถุดิบในการผลิต  
โดยโรงไฟฟ้า BIC1 ไดท้าํสญัญาซืHอขายก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“PTT”) เมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2554 เป็น
ระยะเวลา 25 ปี และไดท้าํสญัญาซืHอขายนํHาประปา กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื�อ “บริษทั นํH าประปาไทย จาํกดั 
(มหาชน)”) (“TTW”) เมื�อวนัที� 15 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นระยะเวลา 25 ปี 

 
2.3)  การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์ 

ปัจจบุนั โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จาํกดั 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั เชียงราย โซลาร์ จาํกดั 
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โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั บางเขนชยั จาํกดั (“BKC”) 

 บริษทัถือหุน้ใน บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย BKC ตัHงอยูที่� หมู่ 9 ตาํบลโคกไทย อาํเภอปัก
ธงชยั จงัหวดันครราชสีมา บนพืHนที�ประมาณ 180 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตยแ์บบฟิลม์บาง (Thin Film) มีขนาดกาํลงัการ
ผลิต 8 เมกะวตัต์ และไดล้งนามในสญัญาซืHอขายไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื�อ
วนัที� 28 กรกฎาคม 2552 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อสญัญาไดอ้ีกครัH งละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกวา่จะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญา
ดงักล่าว กฟภ. ตกลงที�จะซืHอไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ และ BKC จะไดรั้บส่วนเพิ�มราคารับซืHอไฟฟ้า (“Adder”) ใน
อตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัเริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ซึ� ง BKC ไดเ้ริ�มผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2555 นอกจากนีH  BKC ไดด้าํเนินการยื�นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพื�อสิทธิในการจาํหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เมื�อวนัที� 29 สิงหาคม 2555 
 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จาํกดั (“NRS”) 

บริษทัถือหุน้ใน บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย NRS ตัHงอยูที่� ตาํบลตะเคียน อาํเภอด่าน
ขนุทด จงัหวดันครราชสีมา  บนพืHนที�ประมาณ 300 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบฟิล์มบาง (Thin Film) มีขนาดกาํลงั
การผลิต 6 เมกะวตัต ์ โดย NRS ไดล้งนามในสญัญาซืHอขายไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบั กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและ
ต่อสัญญาไดอ้ีกครัH งละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดงักล่าว กฟภ. ตกลงที�จะซืHอพลงัไฟฟ้าใน
ปริมาณสูงสุด 6 เมกะวตัต ์และ NRS จะไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัเริ�มดาํเนินการเชิง
พาณิชย ์ซึ� ง NRS ไดเ้ริ�มผลิตไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2555 นอกจากนีH  NRS ไดด้าํเนินการยื�นขอใบรับรองการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื�อสิทธิในการจาํหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เมื�อวนัที� 30 สิงหาคม 2555 

 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั เชียงราย โซลาร์ จาํกดั (“CRS”) 

บริษทัถือหุน้ใน บริษทั เชียงราย โซลาร์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย CRS ตัHงอยูที่� ตาํบลท่าขา้วเปลือก อาํเภอแม่
จนั จงัหวดัเชียงราย  บนพืHนที�ประมาณ 160 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Multi-Crystalline Cells มีขนาดกาํลงัการ
ผลิต 8 เมกะวตัต ์โดย CRS ไดล้งนามในสัญญาซืHอขายไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบั กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อ
สญัญาไดอี้กครัH งละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกวา่จะมีการยกเลิกสญัญา ตามสญัญาดงักล่าว กฟภ. ตกลงที�จะซืHอพลงัไฟฟ้าในปริมาณ
สูงสุด 8 เมกะวตัต ์ และ CRS จะไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัเริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
ซึ� ง CRS ไดเ้ริ�มผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2556 นอกจากนีH  CRS ไดด้าํเนินการยื�นขอใบรับรองการลดการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพื�อสิทธิในการจาํหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2555 

 
3)  ภาวะอตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมขัHนพืHนฐานที�มีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศไทย เนื�องจากกระแสไฟฟ้าเป็น
พลงังานหลกัสําหรับใช้ในการบริโภคในกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรรม การผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม และการดาํเนินธุรกิจต่างๆ เป็นตน้  
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ในประเทศไทย การดาํเนินการผลิตและส่งไฟฟ้าจะดาํเนินการโดย กฟผ. ซึ�งไดจ้ดัตัHงขึHนตามพระราชบญัญติัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยมีอาํนาจหนา้ที�ในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่ประชาชน ปัจจุบนั กฟผ. จาํหน่าย
ไฟฟ้าเกือบทัHงหมดที�ผลิตและรับซืHอจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื�อนบา้นใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายอื�น นอกจากนัHน กฟผ. ยงัเป็นผูค้วบคุมระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยเป็นเจา้ของ 
ดาํเนินการ ดูแลรักษา และพฒันาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ (National Transmission Grid) ส่วนระบบจาํหน่ายไฟฟ้า
และการบริการคา้ปลีกนัHน กฟน. และกฟภ. จะเป็นผูดู้แลเพื�อจดัจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป ผา่นเครือข่ายระบบจดัจาํหน่าย
ไฟฟ้าในเขตใหบ้ริการของตน ทัHงนีH  กฟน. จะเป็นผูรั้บผิดชอบการจดัจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี 
และสมุทรปราการ และกฟภ.จะเป็นผูรั้บผิดชอบในเขตจงัหวดัอื�นๆ ที�เหลือทัHงหมดของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เนื�องจากความตอ้งการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ�มขึHนอย่างรวดเร็ว กฟผ.ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้
เพียงพอต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าภายในประเทศได ้รัฐบาลจึงอนุญาตใหเ้อกชนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการใหบ้ริการใน
ส่วนของระบบผลิตไฟฟ้าผ่านโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(Small Power Producer: SPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) เพื�อดาํเนินการผลิตไฟฟ้า
จาํหน่ายให้แก่ กฟผ.โดยตรง ทัHงนีH  การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึHน ประเทศไทยจึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
พลงังาน พ.ศ. 2550 เพื�อกาํหนดให้คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (“กกพ.”) มีหนา้ที�กาํกบักิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ
ธรรมชาติภายใตก้รอบนโยบายของภาครัฐ ในปี 2550 ซึ� งทาํใหมี้การปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลงังาน โดยแยกงาน
นโยบาย งานกาํกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในธุรกิจพลงังานมากขึHน รวมทัHงไดก้าํหนดให้การประกอบกิจการพลงังานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มั�นคง มีปริมาณเพียงพอในราคาที�เป็นธรรม และมีคุณภาพไดม้าตรฐาน เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการและการ
พฒันาประเทศอยา่งย ั�งยนืในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้ม ดว้ยเหตนีุH  ความสมัพนัธ์ดงักล่าวสามารถแสดงไดด้งันีH  

 
ที�มา: สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) 

 ปัจจบุนั ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าที�กระจายอยูต่ามภูมิภาคต่างๆ ทั�วประเทศ โดย ณ เดือนมิถุนายน 2557 กฟผ. มีกาํลงั
การผลิตไฟฟ้ารวมทัHงสิHน 34,179 เมกะวตัต ์ซึ�งสามารถแบ่งตามประเภทของโรงไฟฟ้ามีดงันีH   

SPPs กฟผ. IPPs 

กฟผ. 

กฟน. กฟภ. ลกูคา้ทางตรง 

VSPPs 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

คณ
ะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 

การผลติไฟฟ้า 

การจดัสง่ไฟฟ้าเขา้ระบบ 

การจาํหน่ายไฟฟ้า 
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ประเภทโรงไฟฟ้า กาํลงัการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 

กาํลงัผลิตของ กฟผ. 14,708 43 
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 13,542 40 
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 3,525 10 
ซืHอไฟฟ้าจากต่างประเทศ 2,404 7 

รวม 34,179 100 
ที�มา : กองสารสนเทศ ฝ่ายสื�อสารองคก์าร กฟผ.  

 

ทัHงนีH  หากพิจารณาถึงวตัถดิุบที�ใชเ้ป็นเชืHอเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักลา่วไดใ้ชแ้หล่งเชืHอเพลิงดงัตอ่ไปนีH  
 

สัดส่วนการใช้เชื7อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2557  
ประเภทเชื7อเพลงิ จํานวน (ล้านกโิลวัตต์ ชั�วโมง) ร้อยละ 

ก๊าซธรรมชาติ 36,011 66 
ลิกไนต์ 11,840 22 
พลงันํHา 4,451 8 
พลงังานทดแทน 1,438 3 
นํH ามนัเตา 597 1 
นํH ามนัดีเซล 79 0 
ซืHอไฟจากต่างประเทศ 39 0 
รวม 54,455 100 

ที�มา : กองสารสนเทศ ฝ่ายสื�อสารองคก์าร กฟผ.  

3.1)  การผลติและความต้องการพลงังานไฟฟ้า 

การผลิตพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยในรอบ 10 ปีที�ผา่นมา มีจาํนวนเพิ�มขึHนจาก 125,319 ลา้นหน่วยในปี 2547 เป็น 
173,535 ลา้นหน่วยในปี 2556 หรือเพิ�มขึHนในอตัราเฉลี�ยร้อยละ 3.68 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม การผลิตพลงังานไฟฟ้าในปี 2554 มี
จาํนวนลดลง 158,963 ลา้นหน่วย ซึ�งคิดเป็นอตัราการลดลงอยูที่�ร้อยละ 0.07 เมื�อเทียบกบัปี 2553 เนื�องจากในช่วงครึ� งปีแรกของ
ปี 2554 มีการใชไ้ฟฟ้าลดลง อนัเป็นผลมาจากสภาพอากาศที�มีอุณหภูมิลดตํ�าลงอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลานานในช่วงไตรมาส 
1 ปี 2554 ประกอบกบัการลดปริมาณการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจากผลกระทบของเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี�ปุ่น ส่งผล
ใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลงกวา่ปี 2553 อีกทัHง การปรับตวัลดลงในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีดงักลา่ว โดยมีสาเหตุมาจากการ
เกิดอุทกภยัครัH งใหญ่ในพืHนที�กรุงเทพและปริมณฑล ซึ�งเป็นที�ตัHงของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และแหล่งเศรษฐกิจสาํคญัของ
ประเทศ ส่งผลใหค้วามตอ้งการไฟฟ้าโดยรวมของปี 2554 ปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม 
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มจะปรับตวัเพิ�มสูงขึHนตัHงแต่ปี 2555 เนื�องมาจากภาวะเศรษฐกิจเริ�มฟืH นตวั 
ประกอบกบัสภาพอากาศที�มีอุณหภูมิเพิ�มสูงขึHนอยา่งมีนยัสาํคญั โดยสามารถแสดงไดด้งันีH  
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ปีงบประมาณ 
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด จํานวนหน่วยที�ผลิต 

เมกะวตัต์ 
เพิ�มขึ7น 

ล้านหน่วย 
เพิ�มขึ7น 

เมกะวัตต์ ร้อยละ ล้านหน่วย ร้อยละ 

2547 19,325.80 1,204.40 6.65 125,318.79 8,575.34 7.35 
2548 20,537.50 1,211.70 6.27 133,621.60 8,302.81 6.63 
2549 21,064.00 526.50 2.56 142,004.68 8,383.08 6.27 
2550 22,586.10 1,522.10 7.23 146,925.49 4,920.81 3.47 
2551 22,568.10 -18.00 -0.08 148,266.20 1,340.71 0.91 
2552 22,044.90 -523.20 -2.32 145,286.31 -2,979.89 -2.01 
2553 24,009.90 1,965.00 8.91 160,189.53 14,903.22 10.26 
2554 23,900.21 -109.69 -0.46 158,963.30 -1,226.23 -0.77 
2555 26,121.10 2,220.89 9.29 173,250.28 14,286.98 8.99 
2556 26,598.14 477.04 1.83 173,535.45 285.17 0.16 

หมายเหตุ : ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดในปี 2557 เกิดขึHนในเดือนมิถุนายน 2557 ซึ�งเท่ากบั 26,253 เมกะวตัต ์
ที�มา : กองสารสนเทศ ฝ่ายสื�อสารองคก์าร กฟผ.  
    

 กฟผ. ได้พยากรณ์ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตามภาพรวมเศรษฐกิจไทยที�เริ� มฟืH นตวั โดยคาดการณ์กันว่าความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดจะเพิ�มขึHนเฉลี�ยร้อยละ 4.16 ต่อปี ตามการขยายตวัผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Products: GDP) ที�ร้อยละ 3.80-6.00 ต่อปีในช่วงปี 2555 – 2573 ดงันัHน กฟผ. จึงตอ้งมีการจดัทาํแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า
โดยจดัหาแหล่งพลงังานไฟฟ้าหรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหมเ่พิ�มขึHนเพื�อตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้าที�เพิ�มขึHนในอนาคต 

3.2)  แผนพัฒนากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

 จากการที�ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที�มีแนวโนม้เพิ�มขึHน ประกอบกบัเชืHอเพลิงต่างๆ ที�นาํมาใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า เช่น 
นํH ามนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นตน้ มีปริมาณนอ้ยลงและมีราคาที�ผนัผวนในอนาคต กฟผ. จึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันากาํลงัการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ตามกรอบนโยบายของกระทรวงพลงังานในดา้นต่างๆ โดย กฟผ. ไดท้าํการปรับปรุงแผนดงักล่าว
ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัอย่างต่อเนื�อง ซึ� งปัจจุบนัเรียกว่า แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2553 – 2573 
(“PDP 2010”) ซึ� งมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญักบัความมั�นคงของระบบไฟฟ้าและการลดปัญหาโลกร้อน หรือ Green PDP 
กล่าวคือ แผนดงักล่าวเป็นแผนพฒันาที�คาํนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้า การเพิ�มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน 
(Cogeneration) นอกจากนีH  PDP 2010 ยงัส่งเสริมใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นการจดัหาไฟฟ้าของประเทศ การส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขยายกาํลงัการผลิตไฟฟ้าในอนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม เพื�อนาํไปสู่การลงทุนเพิ�มเติมดา้นพลงังานมากขึHนและเพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคพลงังานอื�นต่อไป ทัHงนีH  แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าดงักล่าวมีรายละเอียดดงันีH  

- กาํลงัผลิตไฟฟ้า ณ ธนัวาคม 2554 32,395 เมกะวตัต ์
- กาํลงัผลิตไฟฟ้าใหม ่ในช่วงปี 2555 – 2573 55,130 เมกะวตัต ์
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- กาํลงัผลิตไฟฟ้าที�ปลดออกจากระบบในช่วงปี 2555 – 2573 (16,839) เมกะวตัต ์
รวมกําลังผลิตไฟฟ้าทั7งสิ7น ณ สิ7นปี 2573 70,686 เมกะวัตต์ 

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าใหมใ่นช่วงปี 2555 – 2573 เท่ากบั 55,130 เมกะวตัต ์ซึ�งสามารถแยกตามประเภทโรงไฟฟ้าไดด้งันีH  

1. โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 14,580 เมกะวตัต ์

- ในประเทศ 9,481 เมกะวตัต ์
- รับซืHอจากต่างประเทศ 5,099 เมกะวตัต ์

2. โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั�น 6,476 เมกะวตัต ์

3. โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 25,451 เมกะวตัต ์

4. โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 8,623 เมกะวตัต ์

- โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด 4,400 เมกะวตัต ์
- โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ 2,000 เมกะวตัต ์
- โรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส 750 เมกะวตัต ์
- รับซืHอจากต่างประเทศ 1,473 เมกะวตัต ์

รวม 55,130 เมกะวัตต์ 

ที�มา: แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงครัH งที� 3) ของ กฟผ. 
 

4)  ผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 10 อนัดบัแรก ณ วนัที� 16 กนัยายน 2557 ประกอบดว้ย 

ลาํดับ รายชื�อ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 349,600,000 31.78 

2 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 275,000,001 25.00 

3 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 255,399,999 23.22 

4 นางสาวสุรียรั์ตน์ เตชะกมลสุข 10,523,700 0.96 

5 นายวชิยั วชิรพงศ์ 9,533,300 0.87 

6 บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั�น จาํกดั 8,000,000 0.73 

7 บริษทั ไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 7,097,000 0.65 

8 นายสมบติั พานิชชีวะ  6,300,000 0.57 

9 นายวชิยั เอกอุดมสิน 5,550,000 0.50 

10 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 3,869,008 0.35 

รวม 930,873,008 84.62 
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5) คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัที� 27 มิถนุายน 2557 ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื�อ ตําแหน่ง 

1 นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2 นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 

3 นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4 นายวชิาญ อร่ามวารีกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5 นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6 นายสุพงศ์ ชยตุสาหกิจ กรรมการ 

7 นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ 

8 นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 

9 นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 

10 นายอลัวิน จี กรรมการ 

11 นางสาวสุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

ที�มา : หนงัสือรับรองของบริษทั 

 

6) โครงสร้างองค์กรของบริษทั ก่อนและหลงัปรับโครงสร้าง 

โครงสร้างองคก์รของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงันีH  
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โครงสร้างองคก์รของบริษทั ณ วนัที� 19 มีนาคม 2557 ภายหลงัการปรับโครงสร้างโดยการเพิ�มหน่วยงานวิศวกรรม
โยธา และหน่วยงานวศิวกรรมไฟฟ้าและเครื�องกล มีรายละเอียดดงันีH  

 
 

7) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 
2554 2555 2556 30 มิ.ย. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.53 0.15% 572.83 1.27% 1,791.47 3.55% 1,898.15 3.82% 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนัระยะสัHน 161.40 2.49% 295.27 0.65% 464.83 0.92% 475.71 0.96% 

เงินลงทุนชั�วคราว - - 20.34 0.05% 64.35 0.13% 109.81 0.22% 

ลูกหนีHการคา้และลูกหนีH อื�น - - 953.36 2.11% 1,002.31 1.99% 1,119.45 2.25% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 0.01 0.00% 45.97 0.10% 179.06 0.35% 195.65 0.39% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 170.94 2.63% 1,887.77 4.18% 3,502.02 6.94% 3,798.77 7.64% 
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2554 2555 2556 30 มิ.ย. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน         

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนัระยะยาว - - 1,245.83 2.76% 1,360.61 2.70% 1,176.11 2.36% 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,324.01 97.37% 1,008.33 2.23% 219.15 0.43% 237.24 0.48% 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า – ส่วนของ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

- - 5,299.22 11.74% 5,494.23 10.88% 5,373.06 10.80% 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า – ส่วนของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

- - 6,922.34 15.33% 6,878.90 13.63% 6,739.43 13.55% 

ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง - - 342.72 0.76% 366.65 0.73% 374.66 0.75% 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันํHาภายใตส้ญัญาสมัปทาน - - 27,525.85 60.96% 26,458.46 52.41% 25,926.47 52.12% 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  0.11 0.00% 918.68 2.03% 5,993.21 11.87% 5,913.75 11.89% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น - - 3.14 0.01% 208.28 0.41% 205.96 0.41% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,324.12 97.37% 43,266.11 95.82% 46,979.49 93.06% 45,946.68 92.36% 

รวมสินทรัพย์ 6,495.06 100.00% 45,153.88 100.00% 50,481.51 100.00% 49,745.45 100.00% 

หนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนี7สินหมุนเวยีน         

เจา้หนีHการคา้และเจา้หนีH อื�น 1.86 0.03% 205.57 0.46% 674.11 1.34% 412.96 0.83% 

เจา้หนีHจากการซืHอเงินลงทุน – บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,166.41 48.75% - - - - - - 

หนีH สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ�งปี 

- - 4.29 0.01% 4.87 0.01% 6.59 0.01% 

เงินกูยื้มระยะสัHนจากสถาบนัการเงิน 3,265.62 50.28% 1,829.25 4.05% 60.00 0.12% 140.00 0.28% 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปีและดอกเบีHยคา้งจ่าย 

- - 341.91 0.76% - - - - 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 

- - 1,082.59 2.40% 1,713.60 3.39% 1,586.46 3.19% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 1.22 0.00% 0.63 0.00% 0.00 0.00% 

เงินประกนัผลงาน  - - 3.64 0.01% 4.54 0.01% 2.33 0.00% 

หนีH สินหมุนเวียนอื�น - - 6.28 0.01% 50.61 0.10% 34.51 0.07% 

รวมหนี7สินหมุนเวยีน 6,433.89 99.06% 3,474.75 7.70% 2,508.36 4.97% 2,182.85 4.39% 
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2554 2555 2556 30 มิ.ย. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนี7สินไม่หมุนเวยีน         

หนีH สินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 

- - 13.20 0.03% 9.83 0.02% 5.71 0.01% 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิจากส่วนที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

- - 19,297.93 42.74% 22,420.48 44.41% 21,690.74 43.60% 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - - 1.63 0.00% 6.48 0.01% 8.52 0.02% 

หนีH สินระยะยาวอื�น – กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 93.61 0.21% 122.74 0.24% 127.36 0.26% 

รวมหนี7สินไม่หมุนเวยีน - - 19,406.37 42.98% 22,559.53 44.69% 21,832.33 43.89% 

รวมหนี7สิน 6,433.89 99.06% 22,881.12 50.67% 25,067.89 49.66% 24,015.18 48.28% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุน้         

   ทุนจดทะเบียน 100.00 1.54% 9,200.00 20.37% 5,500.00 10.90% 5,500.00 11.06% 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 100.00 1.54% 9,200.00 20.37% 5,500.00 10.90% 5,500.00 11.06% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - - - - 5,966.91 11.82% 5,796.91 11.65% 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  -38.83 -0.60% 16.19 0.04% 235.07 0.47% 562.77 1.13% 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น - - 3.37 0.01% -112.19 -0.22% -84.50 -0.17% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 61.17 0.94% 9,219.55 20.42% 11,589.79 22.96% 11,775.18 23.67% 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั

ยอ่ย 

- - 13,053.21 28.91% 13,823.83 27.38% 13,955.09 28.05% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 61.17 0.94% 22,272.76 49.33% 25,413.62 50.34% 25,730.27 51.72% 

รวมหนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,495.06 100.00% 45,153.88 100.00% 50,481.51 100.00% 49,745.45 100.00% 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 

 2554 2555 2556 6 เดอืนแรกปี 2557 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กาํไรขาดทนุ:         

รายได้         

รายไดจ้ากการขาย        

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํH า - - 2,467.32 95.70% 5,456.63 96.86% 3,209.50 96.88% 

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า – เงินส่วนเพิ�มราคารับซืHอ

ไฟฟ้า 

- - 45.15 1.75% 111.65 1.98% 59.05 1.78% 

รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 29.84 1.16% 44.05 0.78% 28.22 0.85% 

รายไดอื้�น         

   ดอกเบีH ยรับ 0.64 100.00% 5.08 0.20% 16.21 0.29% 12.54 0.38% 

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - - 30.48 1.18% 2.68 0.05% - - 

   อื�นๆ - - 0.21 0.01% 2.21 0.04% 3.64 0.11% 

รวมรายได้ 0.64 100.00% 2,578.08 100.00% 5,633.43 100.00% 3,312.95 100.00% 

ค่าใช้จ่าย        

ตน้ทุนขาย        

   ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํH า - - 1,118.74 43.39% 2,786.45 49.46% 1,975.68 59.64% 

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดั

จาํหน่าย 

- - 322.46 12.51% 508.09 9.02% 260.64 7.87% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2.82 441.30% 195.98 7.60% 409.83 7.27% 202.19 6.10% 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน - - - - - - 20.37 0.61% 

รวมค่าใช้จ่าย 2.82 441.30% 1,637.18 63.50% 3,704.37 65.76% 2,458.87 74.22% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

-2.18 -341.30% 940.90 36.50% 1,929.06 34.24% 854.07 25.78% 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 47.59 7,456.15% 108.49 4.21% 15.73 0.28% 18.09 0.55% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้

45.41 7,114.85% 1,049.39 40.70% 1,944.79 34.52% 872.16 26.33% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -84.24 -13,198.71% -935.37 -36.28% -1,340.30 -23.79% -621.05 -18.75% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -38.83 -6,083.47% 114.02 4.42% 604.50 10.73% 251.11 7.58% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - -1.96 -0.08% -1.89 -0.03% 0.00 0.00% 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี -38.83 -6,083.47% 112.06 4.35% 602.61 10.70% 251.11 7.58% 



รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

หนา้ที� 74  

 

งบกระแสเงินสด 

 
(หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 6 เดือนแรกปี 57 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน -79.91 2,024.28 3,980.78 1,368.64 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน -3,271.53 -7,979.29 -1,925.16 61.55 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,360.97 6,520.70 -850.22 -1,311.93 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - -2.37 13.24 -11.58 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ7นสุทธิ 9.53 563.32 1,218.64 106.68 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด - 9.51 572.83 1,791.47 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 9.53 572.83 1,791.47 1,898.15 

ที�มา :  งบการเงินปี 2554 ซึ� งแสดงเงินทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินรวมในปี 2555 – 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จาํกดั (มหาชน) ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยนางสาวศิราภรณ์ เอืHออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
(เดิมชื�อบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) 

 2554 2555 2556 6 เดอืนแรกปี 2557 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น:        

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - - - - 0.15 0.00% 0.29 0.01% 

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึHนจริงจากการป้องกนัความเสี�ยงใน

กระแสเงินสด 

- - - - -275.50 -4.89% 65.25 1.97% 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - - - - -275.35 -4.89% 65.54 1.98% 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -38.83 -6,083.47% 112.06 4.35% 327.26 5.81% 316.65 9.56% 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)          

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ -38.83  55.02  218.88  157.70  

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 

-  57.04  383.73  93.41  

 -38.83  112.06  602.61  251.11  

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม        

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ -38.83  55.02  103.32  185.40  

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 

-  57.04  223.94  131.25  

 -38.83  112.06  327.26  316.65  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.06   0.22  0.14  
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อัตราส่วนทางการเงินที�สําคญั 

 
อตัราส่วนทางการเงนิ 2554 2555 2556 30 มถุินายน 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน     

 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.03 0.54  1.40  1.74  

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.03 0.53  1.32  1.65  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

 อตัรากาํไรขัHนตน้ (%) N.A. 55.47% 49.96% 39.55% 

 อตัรากาํไรสุทธิ (%) -6,083.47% 4.35% 10.70% 7.58% 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)* -63.48% 1.19% 2.10% 1.35%** 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) -63.48% 1.00% 2.53% 1.96%** 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการดาํเนินงาน     

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -0.60% 0.43% 1.26% 1.00%** 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) -28,639.15% 5.99% 5.99% 5.59%** 

 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.00 0.10  0.12  0.13**  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

 อตัราส่วนหนีH สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 105.18 1.03  0.99  0.93  

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

หมายเหตุ: * เฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
              ** ปรับขอ้มูลใหเ้ป็นอตัราต่อปี (Annualizaton) เพื�อการเปรียบเทียบ 

 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ผลการดําเนินงาน 

รายได้รวม 

เนื�องจากบริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�นและไม่มีธุรกิจหลกัเป็นของตนเอง และในปี 2554 
บริษทัมีเงินลงทุนใน SEAN เพียงแห่งเดียวในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ SEAN ดงันัHน 
ในปี 2554 บริษทัจึงยงัไมส่ามารถรับรู้รายไดจ้ากงบการเงินของ SEAN เขา้มาอยูใ่นงบการเงินของบริษทัได ้ส่งผลใหร้ายไดข้อง
บริษทัตามงบการเงินรวมในปี 2554 มีเพียงดอกเบีHยรับจาํนวน 0.64 ลา้นบาทที�เกิดจากเงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพนัของบริษทั
เท่านัHน  

ต่อมา ในปี 2555 บริษทัไดซื้Hอหุน้ SEAN จากบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ทีม คอนซลัติHง เอนจิ
เนียริ�ง แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 16.67 และร้อยละ 1.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของ SEAN 
ตามลาํดบั ส่งผลใหบ้ริษทัไดถ้ือหุน้ใน SEAN รวมทัHงสิHนร้อยละ 56 ดงันัHน SEAN จึงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และ
บริษทัสามารถรับรู้รายไดจ้ากงบการเงินรวมของ SEAN ที�เกิดขึHนตัHงแต่วนัที� 10 พฤษภาคม 2555 เขา้มาในงบการเงินรวมในปี 
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2555 ของบริษทัได ้ทัHงนีH  SEAN ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ใน NN2 ซึ�งประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํH า
ใหก้บั กฟผ. ในขณะที�บริษทัไดซื้Hอหุน้ของ BKC ทัHงหมดในเดือนมิถุนายน 2555 ซึ� งสามารถรับรู้ รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตยจ์ากการผลิตเชิงพาณิชยต์ัHงแต่เดือนสิงหาคม 2555 เป็นตน้มา 

ในปี 2556 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 5,633.43 ลา้นบาท เพิ�มขึHนจากปี 2555 จาํนวน 3,055.36 ลา้นบาท โดยรายได้
หลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํH าจาํนวน 5,568.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของรายไดร้วม ซึ� งสามารถ
แบง่เป็นรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากพลงันํHาจาํนวน 4,115.15 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํHาจากระบบโคเจนเนอ
เรชั�นจาํนวน 1,292.80 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยจ์าํนวน 160.33 ลา้นบาท ในขณะที�ปี 2555 
บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 2,578.07 ลา้นบาท โดยรายไดห้ลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจาํนวน 2,512.46 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 97.46 ของรายไดร้วม ซึ�งสามารถแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากพลงันํHาจาํนวน 2,447.77 ลา้นบาท และรายไดจ้าก
การขายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยจ์าํนวน 64.69 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัที�รายไดใ้นปี 2556 เพิ�มขึHนจากปี 2555 มาจากรายได้
จากการขายไฟฟ้า โดยบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ SEAN และ BKC เต็มปี ในขณะที�ปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้าก 
SEAN ประมาณ 8 เดือน และ BKC ประมาณ 5 เดือน นอกจากนีH  บริษทัยงัสามารถรับรู้รายไดข้องโรงไฟฟ้า BIC1 ในช่วงครึ� งปี
หลงัของปี 2556 ดว้ย ในขณะที�ปี 2555 โรงไฟฟ้า BIC1 ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง จึงยงัไม่สามารถรับรู้รายไดใ้นโรงไฟฟ้า 
BIC1 

สาํหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษทัมีรายไดร้วม 3,312.95 ลา้นบาท เพิ�มขึHนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
1,264.59 ลา้นบาท โดยรายไดห้ลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํHาจาํนวน 3,268.55 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของ
รายไดร้วม แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากพลงันํHาจาํนวน 1,816 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํHาจากระบบโค
เจนเนอเรชั�นจาํนวน 1,367 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์86 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัของการ
เพิ�มขึHนของรายไดร้วมในช่วงครึ� งปีแรกของปี 2557 มาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั�น โดยบริษทัรับรู้
รายไดจ้ากการดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า BIC1 จาํนวน 1,367 ลา้นบาท ในครึ� งปีแรกของปี 2557 ในขณะที�ช่วงเดียวกนั
ของปี 2556 โรงไฟฟ้า BIC1 ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง จึงยงัไม่สามารถรับรู้รายได ้อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ 
NN2 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจาํนวนลดลงเนื�องจากปริมาณนํHาที�ไหลเขา้เขื�อนมีนอ้ยกวา่ในช่วงเดียวกนัในปี 2556 ซึ� ง
ฤดูฝนมาชา้กวา่ปกติประมาณ 1-2 เดือน ทาํให ้NN2 ตอ้งสาํรองนํHาไวใ้นอ่างเกบ็นํHาและไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. ได้
อยา่งเตม็ที�ในช่วงเวลาดงักล่าว  

นอกจากนัHน บริษทัยงัมีเหตุการณ์สาํคญัภายหลงัจากงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557 โดยบริษทัไดร่้วมลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงกบับริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย จาํกดั เพื�อร่วมพฒันาโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั�น ขนาดกาํลงัการผลิตโรงละ 120 
เมกะวตัต ์จาํนวน 2 โรง รวมกาํลงัการผลิต 240 เมกะวตัต ์ในนิคมอุตสากรรมเอเซีย (สุวรรณภมิู) 

 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 ในปี 2556 บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 15.73 ลา้นบาท ซึ� งรวมผลประกอบของ BIC 
(ก่อนเปลี�ยนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย) รวมทัHง NRS และ CRS ซึ�งบริษทัลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 30 โดยส่วนแบ่งกาํไรลดลงจากปี 
2555 จาํนวน 92.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 85.50 เนื�องจากในปี 2555 SEAN ไดถู้กนบัเป็นบริษทัร่วมเป็นเวลา 4 เดือน 
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 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 18.09 ลา้นบาท เพิ�มขึHนจาก
ช่วงเดียวกนัของปี 2556 เป็นจาํนวน 12.70 ลา้นบาท เนื�องจากในไตรมาสที� 2 ของปี 2556 BIC ยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัร่วม
ในช่วงก่อนเริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์และมีผลประกอบการขาดทุน  

 

รายได้จากค่าบริหารโครงการ 

 ในปี 2555 – 2556 รายไดจ้ากคา่บริหารโครงการตามงบการเงินรวมของบริษทัส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายไดค้่าบริหาร
โครงการ ซึ�ง SEAN เขา้ทาํสญัญาบริหารโครงการไฟฟ้าพลงันํHาไซยะบรีุกบั XPCL ตัHงแต่วนัที� 1 มกราคม 2555 จนกระทั�งถึงวนั
ครบกาํหนด 1 ปีภายหลงัจากวนัที� XPCL เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(1 ปีหลงั COD) ทัHงนีH  ในปี 2556 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากค่า
บริหารโครงการดงักล่าวเต็มปีเป็นจาํนวน 44.05 ลา้นบาท เพิ�มขึHนจากปี 2555 ซึ� งมีจาํนวน 29.84 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทั
สามารถรับรู้รายไดค่้าบริการดงักล่าวของ SEAN ที�เกิดขึHนตัHงแต่วนัที� 10 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เท่านัHน 

 ในเดือนกมุภาพนัธ ์2557 กลุ่มบริษทัไดม้ีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองคก์ร โดยไดเ้พิ�มหน่วยงานวิศวกรรมโยธา และ
วศิวกรรมเครื�องกลและไฟฟ้าในบริษทั เพื�อใหบ้ริการทางดา้นเทคนิคและดา้นบริหารแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง โดยได้
ทาํสัญญาให้บริการแก่ NN2, BIC, BKC และ XPCL ทัH งนีH  บริษทัไดท้าํสัญญาให้บริการรับจา้งเป็นวิศวกรที�ปรึกษา และ
ใหบ้ริการตามสญัญา Secondment Service Agreement ใหแ้ก่ XPCL เป็นระยะเวลา 11 เดือนนบัจากวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2557 โดย
มีมูลค่าสัญญาประมาณ 40.33 ลา้นบาท และ 8.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษทัมีรายไดค้่า
บริหารโครงการเป็นจาํนวน 28.22 ลา้นบาท เพิ�มขึHนจากงวดเดียวกนัของปี 2556 ซึ�งมีจาํนวน 22.00 ลา้นบาท ซึ� งเป็นการเพิ�มขึHน
ตามอตัราคา่จา้งที�กาํหนดตามสญัญาใหบ้ริการเดิม 

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของบริษทัประกอบดว้ย ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํH า ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย คา่ใชจ่้ายในการบริหาร และขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน โดยมีรายละเอียดดงันีH  

 

 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืนแรกปี 2557 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํH า 1,118.74 68.33 2,786.45 75.22 1,975.68 80.35 
  - ค่าเสื�อมราคา 732.18 44.72 1,214.75 32.79 646.67 26.30 
  - ค่าเชืHอเพลิง - - 929.33 25.09 971.52 39.51 
  - ค่าดาํเนินการและซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า 286.50 17.50 410.60 11.08 232.86 9.47 

  - ค่าสมัปทาน 83.10 5.08 139.81 3.77 61.98 2.52 
  - อื�นๆ 16.96 1.04 91.96 2.48 62.78 2.55 
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 

322.46 19.70 508.09 13.72 260.64 10.60 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 195.98 11.97 409.83 11.06 202.19 8.22 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน - - - - 20.37 0.83 
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 1,637.18 100.00 3,704.37 100.00 2,458.87 100.00 
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บริษทัมีตน้ทนุขายในปี 2556 มีจาํนวน 2,786.45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํH า 
ส่งผลใหมี้กาํไรขัHนตน้ 2,781.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.96 ในขณะที�ตน้ทุนขายในปี 2555 มีจาํนวน 1,118.74 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 44.53 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ส่งผลใหมี้กาํไรขัHนตน้ 1,393.72 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 55.47 ทัHงนีH  สาเหตุที�
ตน้ทุนขายในปี 2556 เพิ�มขึHนจากปี 2555 ประมาณ 1,667.71 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึHนร้อยละ 149.07 เนื�องจากบริษทัรับรู้ตน้ทุนขาย
ในปี 2555 ไม่เตม็ปี โดยรับรู้ตน้ทุนขายไฟฟ้าจากพลงันํHาของ SEAN ซึ� งเกิดจาก NN2 ที�เป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN ตัHงแต่เดือน
พฤษภาคม 2555 และรับรู้ตน้ทุนขายไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยจ์าก BKC ตัHงแต่เดือนสิงหาคม 2555 ซึ� งเป็นช่วงที� BKC เริ� ม
ดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ด ้

สาํหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษทัมีตน้ทุนขายจาํนวน 1,975.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.45 ของรายได้
จากการขายไฟฟ้าและไอนํHา ส่งผลใหม้ีกาํไรขัHนตน้ 1,292.87 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 39.55 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอ
นํHา ในขณะที�ตน้ทนุขายในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556 มีจาํนวน 816.50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.40 ของรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าและไอนํHา ทัHงนีH  การเพิ�มขึHนของตน้ทุนขายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มาจากตน้ทุนขายของโรงไฟฟ้า BIC1 ที�ใชก๊้าซ
ธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอนํH า โดยได้เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ัHงแต่กลางปี 2556 เป็นตน้มา ในขณะที�
โรงไฟฟ้าอื�นในกลุ่มของบริษทัไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้า่ยเชืHอเพลิง  

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย เกิดจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึ� งเกิดจาก
การซืHอกิจการ โดยเป็นรายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสด ทัHงนีH  ในปี 2555 – 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษทัไดบ้นัทึกค่า
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่ายเป็นจาํนวน 322.46 ลา้นบาท 508.09 ลา้นบาท และ 260.64 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ทัHงนีH  จาํนวนที�เพิ�มขึHนในแต่ละงวดเกิดจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และโรงไฟฟ้าต่างๆ เริ�มทยอยดาํเนินการเชิง
พาณิชย ์

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ค่าประกนัภยั คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ และคา่เสื�อมราคา 
โดยในปี 2555 – 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเป็นจาํนวน 195.98 ลา้นบาท 409.83 
ลา้นบาท และ 202.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 7.60 ร้อยละ 7.27 และร้อยละ 6.10 ของรายไดร้วมในแต่ละงวด 
ตามลาํดบั โดยสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดร้วมมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเนื�องตามการเพิ�มขึHนของรายไดร้วมในแต่
ละงวด 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษทัมีขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเป็นจาํนวน 20.37 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่เกิดจาก
การแปลงมูลคา่ของเงินกูร้ะยะยาวสกลุดอลลาร์สหรัฐฯของ NN2  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

บริษทัมีคา่ใชจ่้ายทางการเงินในปี 2556 เป็นจาํนวน 1,340.30 ลา้นบาท เพิ�มขึHนประมาณ 404.93 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึHน
ร้อยละ 43.29 จากปี 2555 ซึ�งมีจาํนวน 935.37 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัมีภาระหนีHที�เพิ�มขึHนจากการนาํเอา BIC มารวมเป็นบริษทั
ยอ่ย ในขณะที�ค่าใชจ่้ายทางการเงินของ NN2 มีจาํนวนลดลงตามการทยอยชาํระคืนหนีHในแต่ละปี  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเป็นจาํนวน 621.05 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 28.39 ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 4.37 จากงวดเดียวกนัของปี 2556 ทัHงนีH  แมว้า่ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 จะรวมค่าใชจ่้ายทางการเงิน
ของ BIC ซึ�งไดก้ลายเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัแลว้ ในขณะที�ในงวดเดียวกนัของปี 2556 ไม่มีค่าใชจ่้ายทางการเงินของ BIC แต่
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คา่ใชจ่้ายทางการเงินในงบการเงินรวมของบริษทัในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจาํนวนลดลงเนื�องจากบริษทัและบริษทัยอ่ย
ไดท้ยอยชาํระคนืเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อีกทัHงในช่วงไตรมาสที� 1 ของปี 2557 บริษทัทัHงสามบริษทั ไดแ้ก่ NN2, BIC และ 
BKC ไดเ้จรจาลดอตัราดอกเบีHยเงินกูเ้ป็นผลสาํเร็จ ส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 0.20 – 0.50  

 
กําไรสุทธิ 

ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 602.61 ลา้นบาท เพิ�มขึHนจากปี 2555 เป็นจาํนวน 490.55 ลา้นบาท คิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 437.75 โดยมีอตัรากาํไรสุทธิในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 10.70 ซึ�งเพิ�มขึHนจากปี 2555 ที�มีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อย
ละ 4.35 และมีกาํไรต่อหุน้ สาํหรับส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั เท่ากบั 0.06 บาท และ 0.22 บาท ในปี 2555 – 2556 
ตามลาํดบั 

สาํหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 251.11 ลา้นบาท เพิ�มขึHนจากงวดเดียวกนัของปี 2556 
เป็นจาํนวน 147.59 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 142.56 โดยมีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.58 ซึ� งเพิ�มขึHนจากงวด
เดียวกนัของปี 2555 ที�มีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 5.05 ซึ� งเป็นผลมาจากการเริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า BIC1 
เป็นสาํคญั และมีกาํไรต่อหุน้ สาํหรับส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั เท่ากบั 0.02 บาท และ 0.14 บาท ในงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2555 – 2556 ตามลาํดบั 

 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

ภายหลงัจากการตัHงบริษทัในปี 2554 บริษทัไดป้ระกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอื�นและไม่มีธุรกิจหลกัเป็น
ของตนเอง และในปี 2554 บริษทัมีเงินลงทุนใน SEAN เพียงแห่งเดียวในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาํระแลว้ของ SEAN ต่อมา ในปี 2555 บริษทัไดซื้Hอหุน้ SEAN เพิ�มขึHนจากผูถ้ือหุน้เดิม ส่งผลใหบ้ริษทัไดถื้อหุน้ใน SEAN รวม
ทัHงสิHนร้อยละ 56 ดงันัHน SEAN จึงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัตัHงแต่วนัที� 10 พฤษภาคม 2555 และบริษทัไดซื้Hอหุน้ของ 
BKC ทัHงหมดในเดือนมิถนุายน 2555 ซึ�งทาํให ้BKC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเช่นเดียวกนั นอกจากนัHน บริษทัยงัปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ในกลุ่มของบริษทัโดยการซืHอหุน้ของ NRS หุน้ CRS และหุน้ BIC ในสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 30 และ
ร้อยละ 46 ตามลาํดบั ในปี 2555 ทัHงนีH  บริษทัมีสินทรัพยร์วมในปี 2555 – 2556 และ ณ สิHนไตรมาสที� 2 ของปี 2557 เป็นจาํนวน 
45,153.88 ลา้นบาท 50,481.51 ลา้นบาท และ 49,745.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสินทรัพยร์วมในปี 2556 ที�เพิ�มสูงขึHนจากปี 
2555 มีสาเหตุหลกัมาจากในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดเ้พิ�มสัดส่วนการถือหุน้ใน BIC เป็นร้อยละ 65 ทาํใหต้อ้งนาํที�ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ของ BIC มารวมในงบการเงินรวมของบริษทั ในขณะที� ณ สิHนไตรมาสที� 2 ของปี 2557 สินทรัพยร์วมของบริษทัมี
จาํนวนลดลง 736.06 ลา้นบาท ซึ� งมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันํHาภายใตส้ัญญาสัมปทาน 
เนื�องจากการตดัคา่เสื�อมราคาในระหวา่งงวด 
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หนี7สิน 

ในปี 2555 บริษทัมีการกูย้ืมเงินระยะสัHนจากสถาบนัเงินเพื�อนาํมาซืHอเงินลงทุนใน NRS, BKC, CRS และ BIC รวมทัHง
บริษทัไดรั้บรู้หนีH สินของ SEAN และ BKC เขา้มาในงบการเงินรวมของบริษทั ทัHงนีH  หนีH สินหลกัของบริษทัประกอบดว้ย เงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เจา้หนีHการคา้และเจา้หนีH อื�น โดยหนีH สินรวมของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 22,881.12 ลา้นบาท 25,067.89 
ลา้นบาท และ 24,015.18 ลา้นบาท ในปี 2555 – 2556 และ ณ สิHนไตรมาสที� 2 ของปี 2557 ตามลาํดบั โดยในปี 2556 หนีH สินรวม
ของบริษทัมีจาํนวนเพิ�มขึHนเทา่กบั 2,186.78 ลา้นบาท เนื�องจากไดร้วมเงินกูร้ะยะยาว และเจา้หนีH ต่างๆ ของ BIC ไวใ้นงบการเงิน
รวมของบริษทั สาํหรับ ณ สิHนไตรมาสที� 2 ของปี 2557 บริษทัมีหนีH สินรวมจาํนวน 24,015.18 ลา้นบาท ซึ� งมีจาํนวนลดลง เมื�อ
เทียบกบั ณ สิHนปี 2556 เนื�องจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ยอยชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวด 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ตามงบการเงินรวมของบริษทัมีส่วนผูถ้ือหุน้ ณ สิHนปี 2555 เท่ากบั 22,272.76 ลา้นบาท เพิ�มขึHนอยา่งมีนยัสาํคญัจาก 61 
ลา้นบาท ณ สิHนปี 2554 เนื�องมาจากการเพิ�มขึHนของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาก 100 ลา้นบาท มาเป็น 9,200 ลา้นบาท 
และการเพิ�มขึHนของส่วนของผูถื้อหุ้นที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยหรือส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของ NN2 และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของ SEAN จาํนวน 13,053.21 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทั ณ สิHนปี 2556 มีจาํนวน 25,413.62 ลา้นบาท เพิ�มขึHนจากสิHนปี 2555 เป็นจาํนวน 
3,140.86 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึHนร้อยละ 14.10 ซึ� งเป็นผลมาจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัที�เพิ�มขึHนจาํนวน 5,966.91 ลา้นบาท จาก
การปรับโครงสร้างทุนของบริษทัและการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชน (“IPO”) สาํหรับ ณ สิHนไตรมาสที� 2 ของปี 
2557 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัมีจาํนวน 25,730.27 ลา้นบาท เพิ�มขึHนจาํนวน 316.65 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบั ณ สิHนปี 2556 มี
สาเหตุมาจากการเพิ�มขึHนของกาํไรสะสมตามผลประกอบการที�เกิดขึHนในครึ� งปีแรกของปี 2557 เป็นสาํคญั นอกจากนีH  หาก
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ สิHนไตรมาสที� 2 ของปี 2557 จะพบว่ามีการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั
จาํนวน 170 ลา้นบาทไปชดเชยขาดทุนสะสมของบริษทั ซึ�งเป็นไปตามมติของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เมื�อวนัที� 
22 เมษายน 2557 และส่งผลทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัมีจาํนวนเป็นบวก
เท่ากบั 30.34 ลา้นบาท จากที�มียอดขาดทุนสะสม ณ สิHนปี 2556 เป็นจาํนวน -178.66 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหนีH สินต่อทนุของบริษทัมีคา่เท่ากบั 1.03 เท่า 0.99 เท่า และ 0.93 เท่า ในปี 2555 – 2556 และ ณ สิHนไตรมาสที� 
2 ของปี 2557 ตามลาํดบั ทัHงนีH  บริษทัมีอตัราส่วนหนีHสินตอ่ทุนลดลงอยา่งต่อเนื�อง โดยมีสาเหตุมาจากการเสนอขายหุน้ IPO และ
ผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ยที�ดีขึHน รวมทัHงมีการทยอยชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเป็นสาํคญั  
 
สภาพคล่อง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 2,024.28 ลา้นบาท 3,980.78 ลา้นบาท และ 1,368.64 
ลา้นบาท ในปี 2555 – 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ตามลาํดบั ทัHงนีH  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของ
บริษทัในช่วงที�ผา่นมามีค่าเป็นบวกอยา่งต่อเนื�อง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการที�เพิ�มขึHนของบริษทัย่อยต่างๆ เป็น
สาํคญั  
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั -7,979.29 ลา้นบาท –1,925.16 ลา้นบาท และ 61.55 ลา้น
บาท ในปี 2555 – 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ตามลาํดบั ทัHงนีH  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2555 ที�ติดลบ
จาํนวน -7,979.29 ลา้นบาทนัHน มีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนในการซืHอบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยเป็นสาํคญั สาํหรับกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2556 ที�ติดลบจาํนวน –1,925.16 ลา้นบาท มีสาเหตุสาํคญัมาจากการนาํที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของ 
BIC มารวมในงบการเงินรวมของบริษทัเป็นสาํคญั สาํหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีค่า
เป็นบวกจาํนวน 61.55 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัไดรั้บการอนุมติัการลดจาํนวนเงินสาํรองบางส่วนจากธนาคารผูใ้หกู้ ้ทาํใหเ้งิน
ฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนัระยะสัHนมีจาํนวนลดลง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษทัมีมลูค่าเทา่กบั 6,520.71 ลา้นบาท -850.23 ลา้นบาท และ -1,311.93 ลา้น
บาท ในปี 2555 – 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ตามลาํดบั ทัHงนีH  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษทั ในปี 
2555 มีจาํนวน 6,520.71 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัมีการเพิ�มทุนเพื�อรองรับการลงทุนของบริษทัเป็นสาํคญั สาํหรับในปี 2556 
กิจกรรมจดัหาเงินติดลบเป็นจาํนวน -850.23 ลา้นบาท เป็นผลสุทธิของการเพิ�มทุนผ่านการระดมทุนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
การชาํระคืนเงินกูต้ลอดจนการชาํระดอกเบีHย และจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัHนและระยะยาวใหก้บัสถาบนัการเงินในระหวา่งปี และ
สาํหรับในช่วงครึ� งปีแรกของปี 2557 กิจกรรมจดัหาเงินติดลบ จาํนวน -1,311.93 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากการชาํระดอกเบีHย 
และจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวเป็นสาํคญั 
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ข้อ 2.2 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จํากัด 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั (“BIC”) จดทะเบียนจดัตัHงบริษทั เมื�อวนัที� 2 มีนาคม 2552 โดยบริษทั ช.การ
ช่าง จาํกดั (มหาชน) (“CK”) และ บริษทั ที�ดินบางปะอิน จาํกดั (“BLDC”) ดว้ยทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้เริ�มตน้จาํนวน 
1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดย CK และ BLDC ถือหุน้ร้อยละ 81 และ
ร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของ BIC ตามลาํดบั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตัHง BIC เพื�อประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้า
ขนาดเลก็ (“SPP”) ระบบโคเจนเนอเรชั�น โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิงหลกั ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย BIC จะ
ดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํH าใหก้บัผูป้ระกอบการ
ในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน (“ลูกคา้อุตสาหกรรม”) ปัจจุบนัมีขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวตัต์ และไอนํHา 20 ตนัต่อ
ชั�วโมง และมีที�ตัHงโครงการอยูใ่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และมีสาํนกังานใหญ่ตัHงอยูเ่ลขที� 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557 BIC มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 
1,370.00 ลา้นบาท  
 

คณะกรรมการ BIC ประกอบดว้ย 

ชื�อ ตําแหน่ง 

1. นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 
2. นายคาํผยุ จีราระรื�นศกัดิ�  กรรมการ 
3. นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 
4. นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการ 
5. นายวฒิุกร สติฐิต กรรมการ 

ที�มา : หนงัสือรับรองของ BIC ณ วนัที� 8 กรกฎาคม 2557 
 

ผูถื้อหุน้ของ BIC ประกอบดว้ย 

รายชื�อ จํานวนหุ้น % ของทุนชําระแล้ว 

1.  บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 89,049,998 65.00 
2.  บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั 34,250,001 25.00 
3.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 10,960,000 8.00 
4. นางนภาพร ภู่วฒิุกลุ 2,740,000 2.00 
5. นายนพดล อินทรลิบ 1 0.00 

ที�มา : ทะเบียนผูถื้อหุน้ของ BIC ณ วนัที� 19 มีนาคม 2557 
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ BIC 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 
2554 2555 2556 30-มิ.ย.-57 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73.55 4.04% 60.47 1.44% 81.70 1.36% 44.58 0.76% 
ลูกหนีHการคา้ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 435.95 7.28% 453.35 7.75% 
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3.02 0.05% 7.28 0.12% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 92.29 5.07% 53.38 1.27% 129.91 2.17% 90.39 1.55% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 165.84 9.11% 113.85 2.72% 650.59 10.86% 595.60 10.18% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน         
ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 1,488.83 81.76% 3,906.99 93.24% 9.79 0.16% 12.08 0.21% 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 165.62 9.09% 168.10 4.01% 5,127.78 85.61% 5,045.33 86.24% 
สิทธิการใชท่้อก๊าซ 0.17 0.01% 0.00 0.00% 200.24 3.34% 196.19 3.35% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 0.61 0.03% 1.22 0.03% 1.29 0.02% 0.96 0.02% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,655.22 90.89% 4,076.32 97.28% 5,339.10 89.14% 5,254.56 89.82% 

รวมสินทรัพย์ 1,821.05 100.00% 4,190.17 100.00% 5,989.68 100.00% 5,850.16 100.00% 

หนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนี7สินหมุนเวยีน         
เงินกูยื้มระยะสัHนจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 60.00 1.00% 140.00 2.39% 
เจา้หนีHการคา้และเจา้หนีH อื�น 150.28 8.25% 65.99 1.57% 420.51 7.02% 230.65 3.94% 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�
ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

0.00 0.00% 133.58 3.19% 283.59 4.73% 102.75 1.76% 

หนีH สินหมุนเวียนอื�น 0.07 0.00% 7.57 0.18% 44.46 0.74% 30.09 0.51% 

รวมหนี7สินหมุนเวยีน 150.35 8.26% 207.13 4.94% 808.56 13.50% 503.49 8.61% 

หนี7สินไม่หมุนเวยีน         
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

1,223.66 67.20% 2,877.90 68.68% 3,803.71 63.50% 3,895.15 66.58% 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.00 0.00% 0.24 0.01% 1.58 0.03% 2.23 0.04% 

รวมหนี7สินไม่หมุนเวยีน 1,223.66 67.20% 2,878.14 68.69% 3,805.29 63.53% 3,897.38 66.62% 

รวมหนี7สิน 1,374.01 75.45% 3,085.28 73.63% 4,613.85 77.03% 4,400.87 75.23% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนจดทะเบียน 1,370.00 75.23% 1,370.00 32.70% 1,370.00 22.87% 1,370.00 23.42% 
ทุนที�ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 455.00 24.99% 1,126.00 26.87% 1,370.00 22.87% 1,370.00 23.42% 
กาํไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร -7.96 -0.44% -21.10 -0.50% 5.84 0.10% 79.29 1.36% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 447.04 24.55% 1,104.90 26.37% 1,375.84 22.97% 1,449.29 24.77% 

รวมหนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,821.05 100.00% 4,190.17 100.00% 5,989.68 100.00% 5,850.16 100.00% 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
2554 2555 2556 ม.ค. - ม.ิย. 2557 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํH า 0.00 0.00% 0.00 #DIV/0! 1,309.70 99.93% 1,366.92 99.95% 
รายไดอื้�น 0.21 100.00% 0.00 #DIV/0! 0.92 0.07% 0.62 0.05% 

รวมรายได้ 0.21 100.00% 0.00 #DIV/0! 1,310.63 100.00% 1,367.55 100.00% 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํH า 0.00 0.00% 0.00 #DIV/0! 1,157.83 88.34% 1,183.41 86.54% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2.25 1072.30% 13.14 #DIV/0! 25.67 1.96% 19.05 1.39% 

รวมค่าใช้จ่าย 2.25 1072.30% 13.14 #DIV/0! 1,183.50 90.30% 1,202.46 87.93% 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ -2.04 -972.30% -13.14 #DIV/0! 127.13 9.70% 165.09 12.07% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -0.00 -0.79% 0.00 #DIV/0! -100.19 -7.64% -91.63 -6.70% 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด -2.04 -973.09% -13.14 #DIV/0! 26.94 2.06% 73.45 5.37% 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 0.00 0.00% 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -2.04 -973.09% -13.14 #DIV/0! 26.94 2.06% 73.45 5.37% 

 

งบกระแสเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท  2554  2555  2556 ม.ค. - ม.ิย. 2557 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน -84.04 29.09 185.13 88.41 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน -1,415.08 -2,499.17 -1,442.96 -21.13 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,558.66 2,457.00 1,279.06 -104.40 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ7น (ลดลง) สุทธิ 59.54 -13.08 21.23 -37.12 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 14.01 73.55 60.47 81.70 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด  73.55 60.47 81.70 44.58 

ที�มา :  งบการเงินในปี 2554 - 2556 และสาํหรับงวด 6 เดือนสิHนสุด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557 ของ BIC ตรวจสอบหรือสอบทานโดยนางสาววราพร ประศิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมชื�อบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) 
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ข้อ 2.3 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 

บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (“CK”) เริ�มจดทะเบียนก่อตัHงเมื�อวนัที� 27 พฤศจิกายน 2515 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก
จาํนวน 1,400,000 บาท ปัจจุบนั CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั�วไป โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน โดยมีลกัษณะการเป็นผูรั้บเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผูรั้บเหมาช่วง (Sub Contractor) หรือลกัษณะการร่วมคา้ 
(Joint  Venture) หรือการร่วมทุนแบบคอนซอร์เตียม (Consortium) นอกจากนีH  CK ยงัเขา้ร่วมทุนในกิจการสัมปทาน อาทิเช่น 
บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“BMCL”) บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“BECL”) ซึ� งเป็นบริษทัที�ดาํเนิน
ธุรกิจเกี�ยวกบัสาธารณูปโภคประเภทการขนส่ง บริษทั นํHาประปาไทย จาํกดั (มหาชน) (“TTW”)  ซึ� งเป็นบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจ
เกี�ยวกบัสาธารณูปโภคดา้นนํH า บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั และบริษทั ซี.เค. พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“CKP”) ซึ� งเป็น
บริษทัที�ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัสาธารณูปโภคดา้นพลงังาน เป็นตน้ โดย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557 CK มีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชาํระแลว้จาํนวน 1,693.90 ลา้นบาท  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ CK และบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของ CK สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 สายธุรกิจดงันีH  

1) สายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

งานรับเหมาก่อสร้างสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การเป็นผูรั้บเหมาโดยตรง (Main Contractor) และ
การเป็นผูรั้บเหมาช่วง (Sub-contractor) โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันีH  

ก) การเป็นผูรั้บเหมาโดยตรง (Main Contractor) 

CK จะรับงานก่อสร้างโดยการรับจา้งจากเจา้ของโครงการโดยตรง ทัHงโดยวิธีการประกวดราคาและ
โดยการเจรจาต่อรองในการเป็นผูรั้บเหมาโดยตรง ซึ� ง CK จะดาํเนินการเสนองานในนามของ CK โดยตรง 
และในกรณีที�เป็นงานโครงการขนาดใหญ่ที�ตอ้งมีบริษทัผูเ้ชี�ยวชาญจากต่างประเทศเขา้ร่วมมือดว้ย CK จะ
เสนองานร่วมกบับริษทัต่างชาติที�มีความชาํนาญดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของเจา้ของโครงการ สาํหรับการรับ
งานในลักษณะนีH  CK มิได้ดําเนินงานก่อสร้างทัH งหมดเพียงลาํพัง แต่จะจ้างผูรั้บเหมาช่วงเขา้มาร่วม
ดาํเนินงานบางส่วนไป โดยพิจารณาจากความน่าเชื�อถือ และผลงานในอดีตเป็นเกณฑ์ในการสรรหา
ผูรั้บเหมาช่วง โดย CK มิไดพ้ึ�งพาหรือขึHนอยูก่บัผูรั้บเหมาช่วงรายหนึ�งรายใดเป็นพิเศษ 

ข) การเป็นผูรั้บเหมาช่วง (Sub-contractor)  

CK จะรับงานโดยการรับจา้งจากผูรั้บเหมาอื�นที�ไดรั้บงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการ โดยงาน
ประเภทนีH ส่วนใหญ่จะเป็นงานที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการผลิตที�ใช้เครื�องจกัรกลขนาดใหญ่และมีความ
สลบัซบัซอ้น ซึ�งมกัจะดาํเนินงานโดยบริษทัต่างประเทศ และตอ้งการผูด้าํเนินการก่อสร้างที�มีความสามารถ
และประสบการณ์ในหลายดา้น  ซึ�งบริษทัที�เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโดยตรง (Main Contractor) รายเดียว จะไม่
มีประสบการณ์และความชาํนาญเพียงพอที�จะดาํเนินงานไดท้ัHงหมดทุกขัHนตอน ดงันัHน CK จะพิจารณารับเหมา
ช่วงเฉพาะจากบริษทัผูรั้บเหมาโดยตรง (Main Contractor) ที�มีชื�อเสียงและฐานะการเงินมั�นคง โดยจะรับ
ดาํเนินงานบางส่วน ตามที� CK มีขดีความสามารถเพียงพอในการดาํเนินงานลกัษณะนีH  ซึ� งทาํให ้CK มีโอกาส
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในดา้นวิศวกรรมกระบวนการผลิตต่างๆ และการบริหารงาน ตลอดจนได้
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พนัธมิตรทางการคา้ที�มีศกัยภาพเพียงพอที�จะดาํเนินงานโครงการที�มีขนาดใหญ่และตอ้งการเทคโนโลยีชัHนสูง
ยิ�งขึHนต่อไปในอนาคตได ้

2) สายธุรกิจสมัปทาน 

เป็นการเขา้ร่วมประมูลโครงการเพื�อดาํเนินงานในลกัษณะของสัมปทานจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ� งจะเป็น
โครงการที�เกี�ยวเนื�องกบัสาธารณูปโภคพืHนฐานของประเทศ อาทิเช่น โครงการบริหารรถไฟฟ้าใตดิ้น โครงการผลิตนํH าประปา 
โครงการผลิตไฟฟ้า โครงการทางด่วน เป็นตน้ โดยรูปแบบการดาํเนินการจะเป็นในลกัษณะ Build Operate and Transfer (BOT) 
หรือ Build Transfer and Operate (BTO) หรือ Build Own and Operate (BOO) หรือ Acquire Operate and Transfer (AOT) ที�มี
อายสุมัปทานระยะยาว และมีการลงทุนสูง 

 
คณะกรรมการ CK ณ วนัที� 29 สิงหาคม 2557 ประกอบดว้ย 

ชื�อ ตําแหน่ง 

1. นายอศัวนิ คงสิริ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการ 
4. นายรัตน ์สนัตอรรณพ กรรมการ 
5. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
6. นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการ 
7. นายอนุกลู ตนัติมาสน ์ กรรมการ 
8. นายกาํธร ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการ 
9. นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นายถวลัยศ์กัดิ�  สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นายภาวชิ ทองโรจน ์ กรรมการอิสระ 

ที�มา : Setsmart  
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ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที� 14 สิงหาคม 2557 ประกอบดว้ย  

รายชื�อ จํานวนหุ้น % ของทุนชําระแล้ว 

1.  บริษทั มหาศิริ สยาม จาํกดั1,4 340,412,365 20.10 
2.  บริษทั ช.การช่าง โฮลดิHง จาํกดั2,4 175,496,530 10.36 
3.  บริษทั ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จาํกดั3,4 93,348,212  5.51 
4.  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 38,950,000 2.30 
5.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 31,348,557 1.86 
6.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 30,964,231 1.83 
7.  กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกสั อิควตีิH  ปันผล 23,513,500 1.39 
8.  บริษทั ไฮกรีตโปรดกัส์ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 21,500,000 1.27 
9.  บริษทั ไฮสตีล โปรดกัส์ จาํกดั 18,722,800 1.11 
10. นายสมพงษ ์ชลคดีดาํรงกลุ 17,000,000 1.00 

ที�มา : บริษทั 
หมายเหตุ : 1/  ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัเงินลงทุน รับเหมาก่อสร้างและใหค้าํปรึกษา  
 2/  ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการลงทุนในตราสารทุนและรับเหมาก่อสร้าง  
 3/  ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(พืHนที�) และใหบ้ริการสาธารณูปโภค 
 4/ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์กรรมการของบริษทั และเป็นกรรมการใน CK บริษทั มหาศิริ สยาม จาํกดั บริษทั ช.การช่าง โฮลดิHง จาํกดั 

บริษทั ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จาํกดั และ บริษทั ที�ดินบางปะอิน จาํกดั 

 
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ CK 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 2554 % 2555 % 2556 % H1/57 % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,018.78 10.94% 3,973.02 7.76% 3,913.22 5.43% 6,447.40 8.15% 
เงินลงทุนชั�วคราว 940.31 2.56% 1,580.25 3.09% 1,479,75 2.05% 169.10 0.21% 
ลูกหนีHการคา้ ลูกหนีH อื�น และเงินใหกู้ย้ืมที�ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ�งปี 

5,008.72 13.63% 5,718.66 11.16% 4,289.29 5.95% 5,591.83 7.06% 

รายไดที้�ยงัไมไ่ดเ้รียกชาํระ 8,066.04 21.95% 9,988.37 19.50% 15,397.85 21.38% 15,493.40 19.57% 
สินคา้คงเหลือและวสัดุรอโอนเขา้งาน  1,026.80 2.79% 1,304.94 2.55% 2,496.18 3.47% 3,885.12 4.91% 
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาช่วง 2,712.11 7.38% 7,543.17 14.73% 12,621.82 17.52% 12,139.99 15.34% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 336.59 0.92% 568.15 1.11% 937.50 1.30% 962.59 1.22% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 22,109.34 60.16% 30,676.57 59.89% 41,135.60 57.11% 44,689.42 56.46% 
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หน่วย : ล้านบาท 2554 % 2555 % 2556 % H1/57 % 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํHาประกนั 291.37 0.79% 362.23 0.71% 33.09 0.05% 24.05 0.03% 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระคืน
ภายในหนึ�งปี 

4,615.46 12.56% 4,665.66 9.11% 21.27 0.03% 21.84 0.03% 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,239.36 8.81% 4,986.16 9.73% 7,270.77 10.09% 7,674.49 9.70% 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น 2,304.63 6.27% 4,415.96 8.62% 11,906.40 16.53% 12,994.01 16.42% 
ลูกหนีHการคา้ระยะยาว 138.20 0.38% 140.84 0.27% 3,152.39 4.38% 5,017.60 6.34% 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการ
ลงทุน 

3,332.93 9.07% 5,100.71 9.96% 7,901.40 10.97% 8,038.24 10.16% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 66.17 0.18% 77.08 0.15% 96.03 0.13% 92.61 0.12% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 653.61 1.78% 795.49 1.55% 517.28 0.72% 599.44 0.76% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,641.74 39.84% 20,544.13 40.11% 30,898.62 42.89% 34,462.26 43.54% 

รวมสินทรัพย์ 36,751.08 100.00% 51,220.70 100.00% 72,034.23 100.00% 79,151.69 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัHนจากสถาบนัการเงิน 1,972.16 5.37% 2,484.36 4.85% 4,373.92 6.07% 5,146.18 6.50% 
เจา้หนีHการคา้และเจา้หนีH อื�น 2,513.02 6.84% 5,461.97 10.66% 6,846.11 9.50% 7,212.15 9.11% 
ส่วนของหนีH สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 5,324.10 14.49% 8,043.28 15.70% 9,321.76 12.94% 9,478.31 11.97% 
เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้งและรายไดค่้าก่อสร้างรับ
ล่วงหนา้ 

3,827.93 10.42% 7,563.44 14.77% 7,971.50 11.07% 9,612.79 12.14% 

หนีH สินหมุนเวียนอื�น 823.12 2.24% 656.83 1.28% 1,037.83 1.44% 1,470.66 1.86% 
รวมหนี7สินหมุนเวยีน 14,460.33 39.35% 24,209.87 47.27% 29,551.12 41.02% 32,920.08 41.59% 

หนีH สินระยะยาว – สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน
หนึ�งปี 

15,501.87 42.18% 17,946.98 35.04% 23,636.32 32.81% 26,076.89 32.95% 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 82.31 0.22% 167.61 0.33% 346.34 0.48% 394.93 0.50% 
หนีH สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52.96  0.14% 387.64        0.76% 1,659.86 2.30% 1,868.00 2.36% 
รวมหนี7สินไม่หมุนเวยีน 15,637.15 42.55% 18,502.23 36.12% 25,642.52 35.60% 28,339.83 35.80% 

รวมหนี7สิน 30,097.48 81.90% 42,712.10 83.39% 55,193.63 76.62% 61,259.91 77.40% 

ทุนจดทะเบียน 1,652.59 4.50% 1,652.59 3.23% 1,652.59 2.29% 1,693.90 2.14% 
ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 1,652.59 4.50% 1,652.59 3.23% 1,652.59 2.29% 1,693.90 2.14% 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 4,869.41 13.25% 4,869.41 9.51% 4,869.41 6.76% 4,869.41 6.15% 
กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 170.76 0.46% 170.76 0.33% 170.76 0.24% 170.76 0.22% 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 137.63 0.37% 308.35 0.60% 7,011.43 9.73% 7,312.20 9.24% 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (387.02) -1.05% 1,220.02 2.38% 2,846.54 3.95% 3,552.93 4.49% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,443.36 17.53% 8,221.12 16.05% 16,550.72 22.98% 17,599.20 22.23% 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั
ยอ่ย 

210.24 0.57% 287.47 0.56% 289.87 0.40% 292.58 0.37% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  6,653.60 18.10% 8,508.59 16.61% 16,840.59 23.38% 17,891.78 22.60% 

รวมหนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 36,751.08 100.00% 51,220.70 100.00% 72,034.23 100.00% 79,151.69 100.00% 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย : ล้านบาท 2554 % 2555 % 2556 % H1/2557 % 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 10,812.79 75.04% 20,684.88 92.50% 32,570.45 78.44% 17,511.04 97.52% 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 77.38 0.54% 79.19 0.35% 56.52 0.14% 0.70 0.00% 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 69.86 0.48% 59.47 0.27% 50.20 0.12% 1.82 0.01% 
รายไดอื้�น 2,879.69 19.98% 1,270.82 5.68% 9,332.80 22.48% 531.10 2.96% 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 570.37 3.96% 267.66 1.20% (488.59) -1.18% (89.08) -0.50% 

รวมรายได้ 14,410.09 100.00% 22,362.02 100.00% 41,521.38 100.00% 17,955.58 100.00% 

ตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวสัดุก่อสร้างและ
บริการ 

10,368.47 71.95% 18,456.67 82.54% 29,233.08 70.40% 15,685.49 87.36% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,461.10 10.14% 1,571.42 7.03% 1,504.98 3.62% 818.24 4.56% 

รวมค่าใช้จ่าย 11,829.57 82.09% 20,028.09 89.56% 30,738.06 74.03% 16,503.72 91.91% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 2,580.52 17.91% 2,333.93 10.44% 10,783.32 25.97% 1,451.85 8.09% 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,079.08) -7.49% (1,420.51) -6.35% (1,538.10) -3.70% (734.44) -4.09% 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (563.93) -3.91% (296.17) -1.32% (1,533.25) -3.69% (25.70) -0.14% 

กาํไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 937.51 6.51% 617.26 2.76% 7,711.97 18.57% 691.71 3.85% 

ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 927.40 6.44% 583.85 2.61% 7,673.85 18.48% 677.20 3.77% 
ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มี
อาํนาจควบคุม 

10.10 0.07% 33.40 0.15% 38.12 0.09% 14.52 0.08% 

 

งบกระแสเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท 2554 2555 2556 H1/2557 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (4,393.47) (3,435.49) (8,409.47) (948.36) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 4,121.87 (2,199.39) 849.28 529.73 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,759.42 5,602.34 7,444.24 2,953.21 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.45 (13.21) 56.15 (0.41) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ7น (ลดลง) สุทธิ 2,494.28 (45.76) (59.80) 2,534.18 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,524.50 4,018.78 3,973.02 3,913.22 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด  4,018.78 3,973.02 3,913.22 6,447.40 

ที�มา :  งบการเงินรวมในปี 2554 – 2556 และสาํหรับงวด 6 เดือนสิHนสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2557 ของ CK ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยนางสาววราพร 
ประภาศิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมชื�อบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) 

หมายเหตุ:  ผูถื้อหุ้นสามารถดูขอ้มูลรายละเอียดเพิ�มเติมของ CK ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และงบการเงินที�ผ่านการตรวจสอบหรือ
สอบทานจากผูส้อบบญัชีไดจ้าก Website ของสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
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ข้อ 2.4 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ 

บริษทั ไซยะบรีุ พาวเวอร์ (“XPCL”) จดทะเบียนก่อตัHงบริษทัตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
(“สปป. ลาว”) เมื�อวนัที� 22 มิถนุายน 2553 ในรูปแบบการลงทุนแบบวิสาหกิจผสม (ผูถ้ือหุ้นจาก สปป.ลาว ร้อยละ 25 และผูถื้อ
หุน้ชาวไทย ร้อยละ 75) ดว้ยทุนจดทะเบียน 790 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเท่ากบั 26,861 ลา้นบาท (คิดในอตัราแลกเปลี�ยน 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 34 บาท) ดาํเนินธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงันํH าไซยะบุรี ที�
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยจาํหน่ายใหแ้ก่ กฟผ. และรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว มีที�ตัHงของบริษทัตามที�จดทะเบียน
ตัHงอยูที่�ณ เลขที� 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว และมีสาํนกังานผูแ้ทนในประเทศ
ไทยตัHงอยู ่ณ เลขที� 587 อาคารวริิยะถาวร ชัHน 19 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2553 XPCL ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํHาไซยะบุรีกบั สปป.ลาว ใน
ลกัษณะ BOOT (Build-Own-Operate and Transfer) กล่าวคือ เป็นผูร้ับสมัปทานในการออกแบบพฒันา ก่อสร้าง และดาํเนินการ
โครงการไฟฟ้าพลงันํH าไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 29 ปี นบัจากวนัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์เพื�อขายกระแสไฟฟ้าที�ผลิตไดใ้หแ้ก่ 
กฟผ. และรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว โดยจะโอนกรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์นทัHงหมดของโครงการไฟฟ้าพลงันํHาไซยะบุรีใหแ้ก่ สปป.ลาว 
เมื�อระยะเวลาสญัญาสัมปทานสิHนสุดลง เวน้แต่จะมีการขยายอายสุมัปทานออกไปอีกตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�จะตกลงกนั
ระหวา่งคู่สญัญาทัHงสองฝ่าย 

ภายใตส้ญัญาสมัปทานดงักล่าว XPCL มีภาระผกูพนัในการพฒันาชุมชน เพื�อส่งเสริมสภาพความเป็นอยูท่างดา้นสังคม
และเศรษฐกิจบริเวณชุมชนโดยรอบพืHนที�ตัHงของโครงการ ตลอดจนภาระผกูพนัในการจ่ายค่าภาคหลวงและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ใหก้บัภาครัฐ สปป.ลาว ตามระยะเวลาและอตัราที�กาํหนดไวใ้นสญัญาสมัปทาน 
 

คณะกรรมการ XPCL ประกอบดว้ย 

ชื�อ ตําแหน่ง 

1. ดร.ทนง พทิยะ ประธานกรรมการ 
2. นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 
3. นายสหสั ประทกัษนุ์กลู กรรมการ 
4. นายแวน ฮวง เดา กรรมการ 
5. นายจกัรชยั บาลี กรรมการ 
6. นายวิเศษ จูงวฒันา กรรมการ 
7. ท่านบุนโจม อุบนปะเสิด กรรมการ 
8. ท่านทองเพด็ ดว้งเงิน กรรมการ 
9. นายธนวฒัน ์ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

ที�มา : XPCL ขอ้มูล ณ วนัที� 11 กนัยายน 2557 
หมายเหตุ : นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และเป็นบคุคลที�คาดวา่จะไดร้ับการแตง่ตัHงใหเ้ป็น 
 กรรมการของ XPCL ในวนัที� 25 กนัยายน 2557 
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ผูถื้อหุน้ของ XPCL ประกอบดว้ย 

รายชื�อ % ของทุนชําระแล้ว 

1.  บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 30.00 
2.  บริษทั นที ซินเนอร์ยี� จาํกดั 25.00 
3.  รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 20.00 
4. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 12.50 
5. บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 7.50 
6. บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว 5.00 

ที�มา : XPCL 
 
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ XPCL 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 
2554 2555 2556 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 964.42 94.96% 8,458.19 87.52% 22,381.28 93.43% 
อาคารและอุปกรณ์ 405.69 39.95% 21.36 0.22% 38.56 0.16% 
ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูร้อตดับญัชี - - 943.79 9.77% 885.09 3.69% 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - 201.59 0.84% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น - - 0.69 0.01% 0.60 0.00% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 964.83 95.00% 9,424.04 97.51% 23,507.12 % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
ลูกหนีHบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 1.20 0.01% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 0.76 0.07% 1.49 0.02% 1.54 0.01% 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49.97 4.92% 238.99 2.47% 446.12 1.86% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 50.73 5.00% 240.48 2.49% 448.86 1.87% 

รวมสินทรัพย์ 1,015.56 100.00% 9,664.52 100.00% 23,955.98 100.00% 

หนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 1,000.00 98.47% 1,966.00 20.34% 5,789.75 24.17% 
ขาดทุนสะสม (61.39) (6.04%) (189.99) (1.97%) (356.00) (1.49%) 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ - - - - 196.04 0.82% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 938.61 92.42% 1,776.01 18.38% 5,629.79 23.50% 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
2554 2555 2556 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

หนี7สินไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 5,791.34 59.92% 17,307.99 72.25% 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.24 0.02% 1.01 0.01% 2.65 0.01% 

รวมหนี7สินไม่หมุนเวยีน 0.24 0.02% 5,792.34 59.93% 17,310.64 72.26% 

หนี7สินหมุนเวยีน       
เจา้หนีHค่าโครงการ       
  กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 69.54 6.85% 1,994.60 20.64% 860.34 3.59% 
  กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 5.08 0.50% 91.26 0.94% 131.71 0.55% 
เจา้หนีHบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.66 0.06% 0.04 0.00% 0.61 0.00% 
เจา้หนีอื�น 1.42 0.14% 4.98 0.05% 7.20 0.03% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินคา้งจ่าย - - 5.29 0.05% 15.69 0.07% 

รวมหนี7สินหมุนเวยีน 76.70 7.55% 2,096.16 21.69% 1,015.55 4.24% 

รวมหนี7สิน 76.70 7.55% 7,888.51 81.62% 18,326.18 76.50% 

รวมหนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,015.56 100.00% 9,664.52 100.00% 23,955.98 100.00% 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
2554 2555 2556 

จํานวนเงิน % จํานวนเงนิ % จํานวนเงิน % 

รายไดอื้�น 0.38 100.00% 0.51 100.00% 7.23 100.00% 

รวมรายได้ 0.38 100.00% 0.51 100.00% 7.23 100.00% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (55.16) (14,515.79%) (129.11) (25,315.69%) (173.24) (2,396.13%) 

รวมค่าใช้จ่าย (55.16) (14,515.79%) (129.11) (25,315.69%) (173.24) (2,396.13%) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด (54.78) (14,415.79%) (128.60) (25,215.69%) (166.01) (2,296.13%) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสําหรับงวด - - - - 196.04 2,711.48% 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (54.78) (14,415.79%) (128.60) (25,215.69%) 30.03 415.35% 
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งบกระแสเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท  2554  2555  2556 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (52.78) (126.19) (159.05) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (125.07) (5,455.83) (14,523.38) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 200.00 5,771.07 14,889.54 
ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.01) (0.02) 0.03 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ7น (ลดลง) สุทธิ 22.14 189.02 207.12 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 27.83 49.97 238.99 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด  49.97 238.99 446.12 
ที�มา :  งบการเงินในปี 2554 - 2556 ของ XPCL ตรวจสอบโดยนางสาว ศิราภรณ์ เอืHออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมชื�อ

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) 



รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

หนา้ที� 94  

เอกสารแนบ 3 

การประเมินความเหมาะสมของการลงทุนในโรงไฟฟ้า BIC2 

 ในการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนในโรงไฟฟ้า BIC2 ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทาํแบบจาํลอง
ทางการเงิน เพื�อใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงานโรงไฟฟ้า BIC2 โดยมี
ระยะเวลาก่อสร้างและดาํเนินงานรวมทัHงสิHนประมาณ 27 ปี 5 เดือน เริ�มตัHงแต่เดือนมกราคม  2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2585 
ซึ�งเป็นระยะเวลาสิHนสุดตามสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เนื�องจากคาดวา่โรงไฟฟ้า BIC2 จะเริ�มดาํเนินงานเชิงพาณิชยใ์นเดือน
มิถนุายน 2560 โดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้าํหนดเครื�องมือชีHวดัความเหมาะสมของโครงการเพื�อพิจารณาความเป็นไปได้
ของโครงการ และผลตอบแทนที�จะไดรั้บจากการลงทนุในโครงการในครัH งนีH  เป็น 3 วธีิ ดงันีH   

� วธีิมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็นวธีิการคาํนวณหามลูค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ซึ�งจะ
มีมูลค่าเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้ หกัดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดออก โดยใชต้น้ทุนถวั
เฉลี�ยถ่วงนํHาหนกัของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอตัราส่วนลด (Discounted rate) 
เพื�อคาํนวณหามูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดดงักล่าวตลอดระยะเวลาดาํเนินงานโรงไฟฟ้า BIC2  

� วิธีอตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) เป็นวิธีการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
โรงไฟฟ้า BIC2 จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้และกระแสเงินสดออกตลอดระยะเวลาของการดาํเนิน
โครงการ โดยอตัราที�คาํนวณไดจ้ะมีผลทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเท่ากบัศูนย ์หรืออาจ
กล่าวไดว้า่ IRR คือ อตัราผลตอบแทนที�ทาํใหเ้งินที�ไดล้งทุนไปมีค่าเท่ากบัเงินที�ไดรั้บกลบัคืน เมื�อพิจารณาดว้ย
มูลค่าของเงินตามระยะเวลาดาํเนินงานโรงไฟฟ้า BIC2  

� วธีิการหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เป็นวิธีการคาํนวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการ โดยมีหน่วยวดัเป็น
ระยะเวลาวา่ เมื�อมีการลงทุนในโครงการแลว้ จะตอ้งใชร้ะยะเวลานานเท่าใดที�จะคืนทุน ซึ�งคาํนวณจากกระแสเงิน
สดสะสมที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคต โดยไม่คาํนึงถึงมูลคา่ของเงินตามระยะเวลาดาํเนินงานโรงไฟฟ้า BIC2  

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงิน โดยใชข้อ้มูลและสมมติฐานทางดา้นธุรกิจและการเงินที�
ไดรั้บจากบริษทั และ BIC ซึ�งไดแ้ก่ 

� งบการเงินประจาํปี 2554-2556 และงบการเงินสาํหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 ของ BIC ซึ� งตรวจสอบและสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชี  

� ขอ้มูลทางดา้นธุรกิจและการเงินของ BIC และขอ้มูลอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลต่างๆ ที�เปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

� ขอ้มูลในสรุปสาระสาํคญัของสญัญาต่างๆ ของโรงไฟฟ้า BIC2 เช่น สัญญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สัญญาซืHอขาย
ก๊าซธรรมชาติ และร่างสญัญาวา่จา้งก่อสร้างโครงการ เป็นตน้ 

� ขอ้มลู เอกสาร และการวเิคราะห์ปัจจยัอื�นๆ ที�ไดม้าจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและคณะทาํงานของบริษทั และ BIC 
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นอกจากนีH  ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้าํหนดสมมติฐานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งอาจจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
และการดาํเนินงานในอนาคตของโรงไฟฟ้า BIC2 ซึ� งหากมีปัจจยัใดมากระทบทาํใหส้มมติฐานดงักล่าวเปลี�ยนแปลงไปจากที�
กาํหนด จะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทนุที�ประเมินไดใ้นครัH งนีH  โดยแบบจาํลองทางการเงินอยูภ่ายใตส้มมติฐานหลกั 
ดงันีH  

1. เนื�องจาก ณ ปัจจุบนั การก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ยงัไม่ไดเ้ริ�มดาํเนินการ อยา่งไรก็ตาม ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไดก้าํหนดสมมติฐานในแบบจาํลองทางการเงินใหโ้รงไฟฟ้า BIC2 สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จและเริ�มดาํเนินงาน
เชิงพาณิชยไ์ดต้ ัHงแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญาซืHอขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. เนื�องจาก CK ในฐานะผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไดรั้บประกนัที�จะก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในการประมาณการทางการเงินเกี�ยวกบัความสามารถในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํHา ที�ปรึกษาทางการ
เงินอิสระไดอ้า้งอิงโดยใชข้อ้มูลดา้นเทคนิคตา่งๆ และขอ้มูลตามสญัญาที�ไดรั้บจากบริษทั และ BIC เช่น กาํลงัการ
ผลิตไฟฟ้าและไอนํHา ค่าความสิHนเปลืองในการใชเ้ชืHอเพลิงเฉลี�ยเพื�อการผลิตพลงังานไฟฟ้า (Heat Rate) และดชันี
วดัความสามารถในการใชพ้ลงังานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลงังานไฟฟ้าและพลงัความร้อนร่วมกนั (Primary 
Energy Saving: PES) เป็นตน้  

3. โรงไฟฟ้า BIC2 มีกาํลงัผลิตไฟฟ้าจาํนวน 120 เมกะวตัต ์ซึ�ง ณ ปัจจุบนั BIC ไดล้งนามในสัญญาซืHอขายไฟฟ้า กบั 
กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวตัตต์่อปี เป็นระยะเวลา 25 ปี เพียงรายเดียว ในขณะที�ปริมาณไฟฟ้าจาํนวนที�เหลือและไอนํHา
จาํนวน 20 ตนัต่อชั�วโมง ยงัไม่ไดมี้การลงนามซืHอขายกบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  อย่างไรก็ตาม 
ผูบ้ริหารของ BIC มีความมั�นใจวา่ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจะซืHอไฟฟ้าและไอนํHาจากโรงไฟฟ้า BIC2 
ภายใตเ้งื�อนไขเดียวกนัที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซืHอขายไฟฟ้าและไอนํH ากบัลูกคา้ของโรงไฟฟ้า BIC1 เนื�องจากราคาที� 
BIC คาดวา่จะขายใหแ้ก่ลูกคา้เป็นราคาไฟฟ้าที�มีส่วนลดจากราคาขายของ กฟภ. ซึ� งลูกคา้ดงักล่าวซืHออยู ่ณ ปัจจุบนั 
และราคาไอนํH าที� BIC จะจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ มีราคาถูกกว่าตน้ทุนการผลิตโดยลูกคา้เอง อีกทัHงการวางท่อสาย
ส่งไปยงัลูกคา้โดยตรงจะช่วยทาํให้สามารถส่งมอบไฟฟ้าและไอนํH าที�มีความเสถียรภาพมากกว่าซืHอจาก กฟภ. 
เนื�องจากมีโอกาสสูญเสียการส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างทาง (Transmission Loss) นอ้ยกว่า ดว้ยเหตุนีH  ที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไดป้ระมาณการผลการดาํเนินงานในอนาคตของโรงไฟฟ้า BIC2 ภายใตส้มมติฐานวา่ BIC จะ
สามารถจดัหาลูกคา้มาซืHอไฟฟ้าและไอนํHาไดต้ลอดระยะเวลาประมาณการ 25 ปีนบัจากวนัที�โรงไฟฟ้า BIC2 เริ�ม
ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํHาเชิงพาณิชยไ์ด ้ 

4. BIC คาดวา่จะใชเ้งินลงทุนในโรงไฟฟ้า BIC2 รวมทัHงสิHนประมาณ 5,340 ลา้นบาท โดยจะใชแ้หล่งเงินลงทุนจาก
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และเงินเพิ�มทุนจากผูถื้อหุ้นของ BIC ในอตัรา 3 ต่อ 1 ดงันัHน ในแบบจาํลองทาง
การเงิน จึงกาํหนดให ้BIC สามารถจดัหาแหล่งเงินลงทุนไดต้ามวตัถุประสงค ์

5. เนื�องจากโรงไฟฟ้า BIC1 ไดล้งทุนในงานก่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Facilities) มูลค่ารวม 50.50 
ลา้นบาท ซึ� งสามารถนาํมาใชร่้วมกบัโรงไฟฟ้า BIC2 โดยไม่ตอ้งมีการลงทุนเพิ�มเติม อีกทัHงที�ดินซึ� งเป็นที�ตัHงของ
โรงไฟฟ้า BIC2 ไดม้ีการจดัเตรียมไวล้่วงหนา้เรียบร้อยแลว้ ตัHงแต่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC1 ซึ� งมีมูลค่าทางบญัชี
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เท่ากบั 165.10 ลา้นบาท (สาํหรับใชใ้นโรงไฟฟ้า BIC1 และ BIC2) ดงันัHน ในแบบจาํลองทางการเงิน จึงไม่ไดน้าํ
มูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวมารวมไวใ้นโรงไฟฟ้า BIC2 

6. สญัญาสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจสาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 เช่น สัญญาซืHอขายนํH าดิบ ค่าบาํบดั
นํHาเสีย และคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการและบาํรุงรักษา (Operations & Maintenance) เป็นตน้ ซึ�ง ณ ปัจจุบนั BIC ยงั
ไม่ไดล้งนามในสัญญาดงักล่าว ดว้ยเหตุนีH  ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจะกาํหนดค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยอา้งอิงจาก
การสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร BIC และจากสัญญาปัจจุบนัของโรงไฟฟ้า BIC1  

7. ณ ปัจจุบัน BIC ได้ยื�นคาํขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอนํH าประเภทที� 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและพืHนฐานสําหรับโรงไฟฟ้า BIC2 ต่อสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และอยู่
ระหวา่งรอการพิจารณาอนุมติั ทัHงนีH  BIC คาดว่าโรงไฟฟ้า BIC2 จะไดรั้บสิทธิประโยชน์และเงื�อนไขเหมือนกบั
โรงไฟฟ้า BIC1 กล่าวคือ ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัเริ�ม
ดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์เนื�องจากถือวา่เป็นการขยายกาํลงัการผลิต ดงันัHน ในแบบจาํลองทางการเงินจึงกาํหนดให้
โรงไฟฟ้า BIC2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัที�เริ�มดาํเนินงานเชิงพาณิชยเ์หมือน
โรงไฟฟ้า BIC1  

8. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากรฉบบัที� (530) พ.ศ. 2554 
กาํหนดลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ในปี 2556 และปี 2557 และ
มติของคณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 16 กนัยายน 2557 ไดเ้ห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยให้
คงการจดัเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 20 ในปี 2558 ประกอบกบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดพ้ิจารณา
ประกาศลดอตัราภาษีดงักล่าว และมีความเห็นวา่ อตัราภาษีที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ที�ควรนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่าของ
สินทรัพยแ์ละหนีH สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีควรเป็นอตัราร้อยละตามที�คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กล่าวคือ 
อตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 และร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2556 เป็นตน้ไป 
ดงันัHน ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกาํหนดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่ากบัร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ ตัHงแต่ปี 
2558 เป็นตน้ไปจนสิHนสุดระยะเวลาประมาณการ  
 

อนึ�ง ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อพิจารณาหามูลค่าและอตัรา
ผลตอบแทนของโรงไฟฟ้า BIC2 ภายใตส้มมติฐานที�กาํหนด ทัHงนีH  หากภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัภายนอกอื�นๆ ที�มีผลกระทบต่อ
การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า BIC2  และ/หรือโครงการดงักล่าวมีการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากสมมติฐานที�กาํหนด 
ตลอดจนมีปัจจยัที�กระทบต่อตวัแปรต่างๆ ที�ใชใ้นการคาํนวณ มูลค่าและอตัราผลตอบแทนของโครงการที�ประเมินไดก็้อาจจะ
เปลี�ยนแปลงไปดว้ยเช่นกนั ทัHงนีH  มูลค่าและอตัราผลตอบแทนของโรงไฟฟ้า BIC2  ไม่สามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิง นอกเหนือจาก
วตัถปุระสงคด์งักล่าวขา้งตน้ ทัHงนีH  สมมติฐานที�สาํคญัที�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดจากโรงไฟฟ้า BIC2 ประกอบดว้ย 
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ปัจจัยภายนอก 

1. อัตราแลกเปลี�ยน 

กาํหนดใหอ้ตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เทา่กบั 31.91 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซึ� งอา้งอิงมา
จากอตัรากลางที�ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 27 สิงหาคม 2557 โดยกาํหนดให้มีอตัราคงที�ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

2. อัตราเงินเฟ้อ  

2.1 อตัราเงินเฟ้อสาํหรับคา่ใชจ่้ายที�เป็นเงินบาท 

กาํหนดใหอ้ตัราเงินเฟ้อสาํหรับคา่ใชจ่้ายที�เป็นเงินบาทเท่ากบัร้อยละ 3.06 ต่อปี คงที�ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดย
อา้งอิงจากดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) เฉลี�ยต่อปีในช่วงปี 2552 - 2556  (CAGR) ซึ� งประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้แต่จะกาํหนดเป็นอยา่งอื�น 

2.2 อตัราเงินเฟ้อสาํหรับคา่ใชจ่้ายที�เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

กาํหนดใหอ้ตัราเงินเฟ้อสาํหรับคา่ใชจ่้ายที�เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากบัร้อยละ 4.00 ต่อปี คงที�ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ ซึ�งเป็นไปตามที�ระบใุนสญัญาค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาของโรงไฟฟ้า BIC1 

3. ระยะเวลาก่อสร้าง  

กาํหนดใหร้ะยะเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 เริ�มตน้ในเดือนมกราคม 2558 และแลว้เสร็จพร้อมใหบ้ริการซืHอขาย
ไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคม 2560 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ�าจากโรงไฟฟ้า BIC2   

4. ระยะเวลาดําเนินงานเชิงพาณิชย์ 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาที� กฟผ. ตกลงรับซืHอไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า BIC2  ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณ
การผลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า BIC2  เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี เริ�มตัHงแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึงเดือน
พฤษภาคม 2585 ซึ� งเป็นระยะเวลาครบกาํหนด 25 ปีนบัจากวนัที�คาดวา่จะเริ�มดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์ตามที�ระบุใน
สญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ.  

5. รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

1) รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ.  
รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. จะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ. เรื�อง อตัรารับซืHอไฟฟ้าจากผูผ้ลิต
ไฟฟ้ารายเลก็ ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ฉบบั พ.ศ. 2553 ซึ� งอตัราค่าไฟฟ้าประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
อตัราคา่พลงัไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) อตัราคา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) และอตัราค่าการประหยดั
การใชเ้ชืHอเพลิง (Fuel Saving: FS) ซึ�งมีรายละเอียดดงันีH  
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ก) อตัราคา่พลงัไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) 
กฟผ. ตกลงที�จะชาํระอตัราคา่พลงัไฟฟ้าเป็นรายเดือนใหก้บั BIC ในฐานะผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้า เพื�อชดเชยตน้ทุนคงที�ที�
เกิดจากการดาํเนินการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื�อให้ BIC สามารถดาํรงความพร้อมในการผลิตและจ่าย
กระแสไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. ในช่วงเวลาระหวา่งวนัที�กาํหนดในสัญญา ไม่วา่ กฟผ. จะมีคาํสั�งใหจ่้ายไฟฟ้าหรือไม่ โดย
กาํหนดเป็นอตัราคงที�อยูที่� 420 บาทต่อกิโลวตัตต่์อเดือน และกาํหนดใหร้้อยละ 50 ของอตัราคงที�ดงักล่าวมีการปรับคา่
เป็นรายเดือนให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน โดยอา้งอิงและเปรียบเทียบกับอตัราแลกเปลี�ยน 34 
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาตามที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาซืHอขายไฟฟ้า โดยมีสูตรการคาํนวณดงันีH  
 

อตัราคา่พลงัไฟฟ้า   = CPt 
GAS = CP0 

GAS x [0.50(FXt/34) + 0.50] 
โดยที� 
CP0 

GAS = 420 บาท/กิโลวตัต/์เดือน กรณีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิง 
CPt 

GAS = อตัราค่าพลังไฟฟ้าในเดือน t กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิง (บาท/
กิโลวตัต/์เดือน) 

FXt = อตัราแลกเปลี�ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถวัเฉลี�ยของอตัราซืHอและอตัราขาย
ทางโทรเลข ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน t ที�ธนาคารพาณิชยใ์ช้ซืHอขายกับ
ลูกคา้ ซึ�งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

ข) อตัราคา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) 
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าจะถูกคาํนวณเพื�อให้คลอบคลุมหรือชดเชยต้นทุนค่าเชืHอเพลิง ซึ� งเกิดขึHนจากการสั�งจ่าย
กระแสไฟฟ้าของ กฟผ. โดย กฟผ. จะจ่ายอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าตามราคาเชืHอเพลิงในหน่วยบาทต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง
ซึ�งเป็นอตัราคงที�อยูที่� 1.85 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง และปรับปรุงผลลพัทด์ว้ยค่าปรับเปลี�ยนตน้ทุนพลงังาน (Energy 
Payment Adjustment) ซึ� งไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของราคาค่าก๊าซธรรมชาติจากราคาที�กาํหนดในปีฐาน (เดือน
กมุภาพนัธ์ 2553) และคูณดว้ยผลรวมปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�นาํส่งใหแ้ก่ กฟผ. ทัHงในช่วงที�ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. มี
ความตอ้งการสูง (Peak Period) และช่วงที�ความตอ้งการตํ�า (Off-Peak Period) ในหน่วยกิโลวตัต ์โดยมีสูตรการคาํนวณ
ดงันีH  
 

อตัราคา่พลงังานไฟฟ้า = EPt
 GAS = EP0

 GAS + ESt
 GAS 

โดยที� 
EP0 

GAS  = 1.85 บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิง 
EPt 

GAS = อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าในเดือน t กรณีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิง (บาท/
กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

ESt
 GAS = ค่าตัวประกอบการปรับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชืHอเพลิง (บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง) ซึ�งมีสูตรการคาํนวณคือ 
  1/106 x [(Pt

GAS – P0
GAS) x Heat RateGAS] 

 Pt
GAS = ราคาก๊าซธรรมชาติที� บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) จาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตไฟฟ้า

รายเลก็ในเดือน t (บาท/ลา้นบีทีย)ู 
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P0
GAS = ราคาก๊าซธรรมชาติที� บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) จาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตไฟฟ้า

รายเลก็ในเดือนกมุภาพนัธ ์2553 ซึ�งใชเ้ป็นราคาฐาน มีคา่เท่ากบั 232.6116 บาท/
ลา้นบีทีย ู

Heat RateGAS = อตัราการใชค้วามร้อนเฉลี�ย เพื�อการผลิตพลงังานไฟฟ้า มีคา่เท่ากบั 7,950 บีทีย/ู
กิโลวตัต-์ชั�วโมง 

ค) อตัราคา่การประหยดัการใชเ้ชืHอเพลิง (Fuel Saving Payment: FS) 
กฟผ. จะชาํระค่าการประหยดัการใชเ้ชืHอเพลิงให้กบั BIC ตามกฎระเบียบปรับปรุงใหม่สําหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
สาํหรับโรงไฟฟ้าที�มีการใชพ้ลงังานความร้อนจากเชืHอเพลิงเพื�อนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชนด์า้นอื�น (Thermal Energy) 
นอกจากการผลิตไฟฟ้า ในสัดส่วนอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของพลงังานความร้อนทัHงหมด ทัHงนีH  การจ่ายค่าตอบแทนการ
ประหยดัการใชเ้ชืHอเพลิงดงักล่าว จะถูกชีHวดัดว้ยดชันีวดัความสามารถในการใชพ้ลงังานปฐมภูมิในกระบวนการผลิต
พลงังานไฟฟ้าและพลงัความร้อนร่วมกนั (Primary Energy Saving: PES) ซึ� งถูกกาํหนดจากตวัแปร 2 ตวัแปร คือ 
ประสิทธิภาพการนาํความร้อนไปใชป้ระโยชนจ์ากระบบผลิต และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต โดย
หากดชันี PES ของโรงไฟฟ้ามีค่าเป็นบวก ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะสามารถไดรั้บค่าตอบแทนการประหยดัการใชเ้ชืHอเพลิงใน
หน่วยบาทต่อกิโลวตัต์-ชั�วโมง ซึ� งเป็นอตัราคงที�อยู่ที� 0.36 บาทต่อกิโลวตัต์-ชั�วโมง และคูณด้วยผลรวมปริมาณ
พลงังานไฟฟ้าที�นาํส่งใหแ้ก่ กฟผ. ทัHงในช่วงที�ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. มีความตอ้งการสูง และช่วงที�มีความตอ้งการตํ�า 
ในหน่วยกิโลวตัต ์โดยมีสูตรการคาํนวณดงันีH  
 

อตัราคา่การประหยดัการใชเ้ชืHอเพลิง = FSt
 GAS = FS0

 GAS x (PESt
 / 10) 

โดยที� 
FS0 

GAS  = 0.36 บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชืHอเพลิง 
FSt

 GAS = อตัราค่าการประหยดัการใช้เชืHอเพลิงในเดือน t กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชืHอเพลิง (บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

PESt = ดัชนีที�ใช้ชีH วดัความสามารถในการใช้พลงังานปฐมภูมิในกระบวนการผลิต
พลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วมกนัที�ใชส้าํหรับเดือน t 

 
2) รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
สาํหรับรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรม โดยทั�วไป ในสญัญาจาํหน่ายไฟฟ้าไดก้าํหนดให้
ลูกคา้อุตสาหกรรมตอ้งรับซืHอไฟฟ้าตามปริมาณขัHนตํ�าที�กาํหนดไว ้และสามารถเลือกรับซืHอไฟฟ้าเพิ�มเติมไดสู้งสุดตาม
กาํลงัผลิตตามสญัญา โดย BIC คิดอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอา้งอิงกบัอตัราคา่ไฟฟ้าขายปลีกของ กฟภ. ที�คดิกบัลกูคา้ประเภท
กิจการขนาดใหญ่ ฉบบัมีผลบงัคบัใชต้ัHงแตเ่ดือนมิถนุายน 2555 เป็นตน้ไป ซึ�งสามารถจาํแนกเป็น 2 ส่วน คือ (1) อตัรา
คา่ไฟฟ้าฐาน (Base Tariff) ตามช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use Rate: TOU) ซึ�งเป็นอตัราคงที� ประกอบดว้ยค่าความ
ตอ้งการพลงัไฟฟ้า และค่าพลงังานไฟฟ้า และ (2) อตัราคา่ไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัหรือคา่
เอฟที (Fuel Adjustment Charge: Ft) ซึ� งเป็นอตัราส่วนที�มีการปรับค่าและจะบวกเขา้ไปในอตัราค่าไฟฟ้าฐาน ทัHงนีH  
อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้(TOU) ตามประกาศของ กฟภ. มีรายละเอียดดงันีH  
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 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 

(บาท/กิโลวตัต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 

 Peak Peak Off-Peak 

1. แรงดนัตัHงแต ่69 กิโลโวลทขึ์Hนไป 74.14 3.5982 2.1572 

2. แรงดนั 22 – 33 กิโลโวลท ์ 132.93 3.6796 2.1760 

3. แรงดนัตํ�ากวา่ 22 กิโลโวลท ์ 210.00 3.8254 2.2092 
 
ทัHงนีH  สมมติฐานที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า สามารถสรุปไดด้งันีH  

5.1 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�มีไวเ้พื�อจาํหน่าย 

5.1.1 กฟผ. 

กาํหนดให้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�มีไวเ้พื�อจาํหน่ายให้แก่ กฟผ. มีจาํนวน 90 เมกะวตัต์ต่อปี เป็น
ระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัที�เริ�มดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์ตามที�กาํหนดในสัญญาซืHอขายไฟฟ้าระหว่าง 
BIC และ กฟผ.  

5.1.2 ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 

จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของ BIC พบวา่เบืHองตน้ BIC ไดมี้การติดต่อลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมไว้
จาํนวน 2 ราย จาํนวนรวม 20 เมกะวตัต ์โดยผูบ้ริหารของ BIC มีความมั�นใจวา่ลูกคา้ในนิคมอตุสาหกรรม
บางปะอินจะซืHอไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า BIC2 เหมือนกบัเงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบัลูกคา้
ของโรงไฟฟ้า BIC1 เนื�องจากราคาที� BIC คาดวา่จะขายใหแ้ก่ลูกคา้เป็นราคาไฟฟ้าที�มีส่วนลดจากราคา
ขายของ กฟภ. ซึ� งลูกคา้ดงักล่าวซืHออยู่ ณ ปัจจุบนั อีกทัHงการซืHอไฟฟ้าจาก BIC โดยตรง จะทาํใหลู้กคา้
ได้รับกระแสไฟฟ้าที�มีความเสถียรสภาพมากกว่าซืH อจาก กฟภ. เนื�องจากมีโอกาสสูญเสียการส่ง
กระแสไฟฟ้าระหวา่งทาง (Transmission Loss) นอ้ยกวา่    

ดงันัHน จึงกาํหนดใหป้ริมาณพลงังานไฟฟ้าที�มีไวเ้พื�อจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมรายที� 1 และ 2 มี
จาํนวน 17 เมกะวตัต์ต่อปีที�แรงดนั 22 - 33 กิโลโวลท ์และจาํนวน 3 เมกะวตัตต์่อปีที�แรงดนัตัHงแต่ 69 
กิโลโวลทข์ึHนไป ตามลาํดบั เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัที�เริ�มดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์ 
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5.2 จาํนวนวนัดาํเนินการ 

กาํหนดใหโ้รงไฟฟ้า BIC2  สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดต้ลอดทัHงปี หรือ 365 วนั หรือ 8,760 ชั�วโมงต่อปี โดย
ไดแ้บ่งจาํนวนชั�วโมงดาํเนินการในช่วงความตอ้งการสูง (Peak Period) และช่วงความตอ้งการตํ�า (Off-Peak 
Period) สาํหรับการจาํหน่ายใหแ้ก่ กฟผ. และลูกคา้อตุสาหกรรม เป็นดงันีH  

จํานวนชั�วโมงต่อปี กฟผ. ลูกค้าอุตสาหกรรม 1 และ 2 

Peak Period 4,7521/ 3,1852/ 
Off-Peak Period 4,008 5,575 
รวม 8,760 8,760 

หมายเหตุ: 1/  คาํนวณจากวนัทาํการระหว่างวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ ระหว่างเวลา 8.00 น. – 24.00 น. รวม 16 
ชั�วโมงต่อวนั โดยไม่รวมวนัหยุดชดเชย ซึ� งเป็นไปตามประกาศของ กฟผ. ทัH งนีH  กาํหนดให้
วนัหยดุชดเชยมีจาํนวน 16 วนัต่อปี ตามจาํนวนวนัเฉลี�ยที�เกิดขึHนจริงในระหวา่งปี 2552 – 2556 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

2/  คาํนวณจากวนัทาํการระหว่างวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 22.00 น. รวม 13 
ชั�วโมงต่อวนั ซึ� งเป็นไปตามประกาศของ กฟภ. โดยถือว่าวนัจันทร์ – วนัศุกร์ (ยกเวน้
วนัหยุดราชการที�เกิดขึHนในช่วงวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ โดยไม่รวมวนัหยุดชดเชย) เป็นช่วง Peak 
Period ทัHงหมด ส่วนวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยดุราชการที�เกิดขึHนในช่วงวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
โดยไม่รวมวนัหยุดชดเชย เป็นช่วง Off-Peak Period ทัHงหมด ซึ� งจากการพิจารณาจาํนวนวนั
ในช่วง Off-Peak Period ที�เกิดขึHนในระหวา่งปี 2552 – 2556 จะพบวา่ มีจาํนวนวนัเฉลี�ยประมาณ 
120 วนัต่อปี ดงันัHน ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกาํหนดใหช่้วง Peak Period และช่วง Off-Peak 
Period มีจาํนวนเท่ากบั  245 วนัต่อปี และ 120 วนัต่อปี ตามลาํดบั คงที�ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ 

5.3 อตัราความพร้อมในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า (Availability Factor) และอตัราการนาํส่งกระแสไฟฟ้า (Load 
Factor) 

กาํหนดใหอ้ตัราความพร้อมในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า และอตัราการนาํส่งกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และลูกคา้
อุตสาหกรรม เป็นไปตามปริมาณรับประกนัการนาํส่งกระแสไฟฟ้า และปริมาณรับซืHอขัHนตํ�าตามที�กาํหนดใน
สญัญา ซึ�งสรุปไดด้งันีH   

อัตราร้อยละ กฟผ. ลูกค้าอุตสาหกรรม 1  ลูกค้าอุตสาหกรรม 2 

Availability Factor 96.50 96.50 96.50 
Load Factor 80.00 70.00 70.00 
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ทัHงนีH  ภายใตส้มมติฐานของปริมาณพลงังานไฟฟ้า จาํนวนชั�วโมงดาํเนินการในช่วงความตอ้งการสูง (Peak Period) 
และช่วงความตอ้งการตํ�า (Off-Peak Period) อตัราความพร้อมในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า (Availability Factor) 
และอตัราการนาํส่งกระแสไฟฟ้า (Load Factor) โรงไฟฟ้า BIC2 จะสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. และลูกคา้
ในนิคมอตุสาหกรรมไดเ้ฉลี�ยประมาณ 608.65 ลา้นหน่วยต่อปี และ 118.35 ลา้นหน่วยต่อปี ตามลาํดบั ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

5.4 ราคาจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ราคาจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และลกูคา้อุตสาหกรรม มีสมมติฐานที�สาํคญัดงันีH  
 

 กฟผ. ลูกค้าอุตสาหกรรม 1 ลูกค้าอุตสาหกรรม 2 

  Peak Off-Peak Peak Off-Peak 
คา่พลงัไฟฟ้า 420 บาท/Kwh-month1/   
คา่ความตอ้งการพลงัไฟฟ้า  132.93 บาท/ Kwh-month2/ 74.14 บาท/ Kwh-month2/ 
คา่พลงังานไฟฟ้าพืHนฐาน 1.85 บาท/Kwh3/ 3.6796 

บาท/Kwh 2/ 
2.1760 

บาท/Kwh2/  
3.5982 

บาท/Kwh2/ 
2.1572 

บาท/Kwh2/ 
คา่การประหยดัการใช้
เชืHอเพลิง 

0.36 บาท/Kwh4/   

สูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้า
อตัโนมติั 

 0.64 บาท/Kwh 5/ 0.64 บาท/Kwh 5/ 

หมายเหตุ:  1/ เป็นราคาพืHนฐาน คงที�ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ� งจะถูกแบ่งคาํนวณออกเป็นคา่คงที�เงินบาท
ในอตัราร้อยละ 50 (ไม่เปลี�ยนแปลง) และคา่ผนัแปรในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราแลกเปลี�ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาที�เกิดขึHนจริงในแต่ละงวดเปรียบเทียบกบัดชันีอตัราแลกเปลี�ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาที�
กาํหนดในสญัญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ซึ�งมีคา่เท่ากบั 34 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  

 2/ เป็นราคาตามประกาศของ กฟภ. ซึ�งจะตอ้งนาํไปหกัอตัราส่วนลดในอตัราร้อยละ 3.00 และร้อยละ 
0.50 สาํหรับลูกคา้อุตสาหกรรม 1 และ 2 ตามลาํดบั โดยอา้งอิงจากรายไดจ้ากลูกคา้อุตสาหกรรมในโรงไฟฟ้า 
BIC1 

 3/ เป็นราคาพืHนฐานที�จะตอ้งปรับปรุงดว้ยการเปลี�ยนแปลงของคา่พลงังาน คือ นาํราคาก๊าซธรรมชาติ
ในแต่ละปีเปรียบเทียบกบัดชันีราคาก๊าซธรรมชาติในเดือนกุมภาพนัธ์ 2553 ซึ�งมีค่าเท่ากบั 232.61 บาทต่อลา้นบี
ทีย ูแลว้คูณดว้ย Heat Rate ที�อตัรา 7,950 บีทีย/ูKwh โดยกาํหนดราคาก๊าซธรรมชาติในปี 2557 มีราคาเท่ากบั 
328.28 บาทต่อลา้นบีทียู ซึ� งเป็นราคาเฉลี�ยในระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2557 และกาํหนดใหป้รับ
เพิ�มขึHนตามอตัราเติบโตเฉลี�ยของราคาก๊าซธรรมชาติในระหว่างเดือนมกราคม 2552 – เดือนพฤษภาคม 2557 
(CAGR) ในอตัราร้อยละ 6.13 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ  
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 4/ กาํหนดใหด้ชันีที�ใชว้ดัความสามารถในการใชพ้ลงังานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลงังานไฟฟ้า
และพลงัความร้อนร่วมกนั (Primary Energy Saving: PES) ของ BIC มีคา่เท่ากบัร้อยละ 10 ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

 5/ กาํหนดใหสู้ตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมติั (Fuel Adjustment Charge: Ft) มีค่าเท่ากบั 64 
สตางค ์(ราคาเฉลี�ยในเดือนมกราคม – สิงหาคม ปี 2557) โดยกาํหนดใหป้รับเพิ�มขึHนในอตัราร้อยละ 80 ของการ
เปลี�ยนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติตอ่การผลิตกระแสไฟฟ้า 1 หน่วย   

 

ทัHงนีH  ภายใตส้มมติฐานขา้งตน้ ราคาจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. และลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็นประมาณ 
4.20 – 14.89 บาทต่อหน่วย และ 3.99 – 12.35 บาทต่อหน่วย ตามลาํดบั ในช่วงระยะเวลาประมาณการ 

 

6. รายได้จากการจําหน่ายไอนํ7า 

แมว้า่กาํลงัการผลิตไอนํH าจาํนวน 20 ตนัต่อชั�วโมง ยงัไม่ไดมี้การลงนามซืHอขายกบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน  อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของ BIC มีความมั�นใจวา่ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจะซืHอไอนํH าจากโรงไฟฟ้า 
BIC2 ภายใตเ้งื�อนไขเดียวกนัที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซืHอขายไอนํH ากบัลูกคา้ของโรงไฟฟ้า BIC1 เนื�องจากราคาไอนํH าที� 
BIC จะจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้เป็นราคาที�ถูกกวา่ตน้ทุนการผลิตของลูกคา้เอง โดยไดก้าํหนด Load Factor ที�ร้อยละ 70  
ซึ� งคิดเป็นประมาณ 122,640 ตนัต่อปี และกาํหนดราคาขายพืHนฐานเท่ากบั 550 บาท/ตนั และปรับปรุงดว้ยอตัราการ
เปลี�ยนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติที�เกิดขึHนจริงเปรียบเทียบกบัดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติในปี 2549 ซึ� งมีค่าเท่ากับ 
210.3573 บาท/ล้านบีทียู ซึ� งเป็นไปตามเงื�อนไขในสัญญาซืHอขายไอนํH ากับลูกคา้ของโรงไฟฟ้า BIC1 ทัH งนีH  ราคา
จาํหน่ายไอนํHาเฉลี�ยของโรงไฟฟ้า BIC2 จะมีประมาณ 1,026 – 4,541 บาทต่อตนัในช่วงระยะเวลาประมาณการ 
 

7. รายได้อื�น 

กาํหนดใหโ้รงไฟฟ้า BIC2  ไม่มีรายไดอื้�น ตลอดระยะเวลาประมาณการ นอกเหนือจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า
และไอนํHา ตามสมมติฐานที�กาํหนดขา้งตน้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับโรงไฟฟ้า BIC2  – ไม่รวมค่าเสื(อมราคา (Operating Cost) 

 
ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) 

 

8. ต้นทุนค่าเชื7อเพลิง 

BIC ไดท้าํสัญญาซืHอขายก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“PTT”) เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2557 เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัตัHงแต่วนัที� BIC เริ�มดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์โดยกาํหนดใหร้าคาก๊าซธรรมชาติในปี 2557 มีราคา
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เท่ากบั 328.28 บาทต่อลา้นบีทีย ูซึ�งเป็นราคาเฉลี�ยในระหวา่งเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2557 และกาํหนดใหป้รับ
เพิ�มขึHนตามอตัราเติบโตเฉลี�ยของราคาก๊าซธรรมชาติในระหวา่งเดือนมกราคม 2552 – เดือนพฤษภาคม 2557 (CAGR) 
ในอตัราร้อยละ 6.13 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยกาํหนดให ้Heat rate – HHV ภายหลงัการปรับผลกระทบ
ของอตัราการเสื�อมสภาพ (Degradation) ในอตัราร้อยละ 1.50 จะมีจาํนวน 7,632.6 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั�วโมง และ 7,655.6 
บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั�วโมง สาํหรับช่วง Peak Period และ Off-Peak Period ตามลาํดบั ซึ� งเป็นไปตามขอ้เสนอดา้นเทคนิคที�
ผูข้ายไดรั้บประกนั Heat rate ไว ้ ทัHงนีH  ตน้ทนุคา่เชืHอเพลิงเฉลี�ยของโรงไฟฟ้า BIC2 คิดเป็นประมาณ 3.00 – 13.28 บาท
ต่อหน่วย ในช่วงระยะเวลาประมาณการ 

 
9. ต้นทุนนํ7าดิบ และค่าบําบัดนํ7าเสีย  

เนื�องจากโรงไฟฟ้า BIC2 ตัHงอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ� งมีผูใ้หบ้ริการจดัหานํH าดิบและบาํบดันํHาเสียใหก้บั
ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวเพียงรายเดียว คือ บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“TTW”) แต่ปัจจุบนั BIC ยงั
ไม่ไดท้าํสญัญาซืHอขายนํHาดิบและคา่บาํบดันํHาเสียสาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 กบั TTW ดงันัHน ในประมาณการตน้ทุนนํH าดิบ
และค่าบาํบดันํH าเสียในโรงไฟฟ้า BIC2 จึงได้กาํหนดราคาและเงื�อนไขตามสัญญาซืHอขายนํH าดิบและค่าบาํบดันํH าเสีย
เหมือนกบัโรงไฟฟ้า BIC1 ซึ� งผูบ้ริหารของ BIC คาดว่าจะใชน้ํH าประปาประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และ
ปริมาณนํH าเสียจาํนวน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั (ร้อยละ 20 ของปริมาณนํH าดิบ) ตลอดระยะเวลาประมาณการ และ
กาํหนดราคาคา่นํHาประปาเริ�มตน้ 22.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และค่าบาํบดันํH าเสียเริ�มตน้ 7 บาทต่อลูกบาศก์เมตร โดย
จะปรับเพิ�มราคาเพิ�มขึHนทุกปีตามอตัราเงินเฟ้อในอตัราร้อยละ 3.06 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ  
 

10. ค่าไฟฟ้าสําหรับกองทุนพฒันาไฟฟ้า 

กาํหนดใหค่้าไฟฟ้าสาํหรับกองทุนพฒันาไฟฟ้ามีอตัราเท่ากบั 0.01 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมงของจาํนวนไฟฟ้าที�ผลิต  
 
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการและบาํรุงรักษา (Operations & Maintenance) 

 

11. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและบํารุงรักษา  

ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการและบาํรุงรักษาสําหรับโรงไฟฟ้า BIC2 ได้อา้งอิงจากขอ้มูลและ
ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า BIC1 ซึ�งมีรายละเอียดสรุปไดด้งันีH  

 
11.1) คา่ใชจ่้ายในการบาํรุงรักษากงัหนัก๊าซ  

กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาระบบกังหันก๊าซ มีจํานวนเริ� มต้นประมาณ 2.78 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาในปี 2560 โดยจะมีการปรับเพิ�มทุกปีในอตัราร้อยละ 4.00 ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ  
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11.2) คา่ใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา Balanced of Plant (รวมหมอ้ตม้) 
กาํหนดใหค้่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา Balanced of Plant (รวมหมอ้ตม้) มีจาํนวนเริ�มตน้ประมาณ 17.08 ลา้น
บาทในปี 2560 โดยจะมีการปรับเพิ�มทุกปีในอตัราร้อยละ 3.06 ตามอตัราเงินเฟ้อ ตลอดระยะเวลาของการ
ประมาณการ  

11.3) คา่ใชจ่้ายในการบาํรุงรักษากงัหนัไอนํHา 
คา่ใชจ่้ายในการบาํรุงรักษากงัหนัไอนํHาเป็นการประมาณการจากการซ่อมบาํรุงตามรอบอายกุารใชง้าน ซึ� งสรุป
ไดด้งันีH  

ก. การตรวจสอบโดยการใชก้ลอ้ง (Bore Scope Inspection: BSIs) 
กาํหนดให้มีการตรวจสอบโดยการใช้กลอ้งทุกปี โดยคาํนวณจากประมาณการค่าใช้จ่ายเริ� มตน้ในปี 2561 
เท่ากบัจาํนวน 0.23 ลา้นบาทต่อครัH ง โดยจะมีการปรับเพิ�มทุกปีตามอตัราเงินเฟ้อ ในอตัราร้อยละ 3.06 ต่อปี 
ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ข. คา่ซ่อมบาํรุงรักษายอ่ย (Limited Overhaul) 
กาํหนดใหมี้การซ่อมบาํรุงรักษายอ่ยทุกๆ 3 ปี โดยคาํนวณจากประมาณการค่าใชจ่้ายเริ�มตน้ในปี 2563 เท่ากบั
จาํนวน 3.72 ลา้นบาทต่อครัH ง โดยจะมีการปรับเพิ�มทุกปีตามอตัราเงินเฟ้อ ในอตัราร้อยละ 3.06 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาของการประมาณการ  

ค. คา่ซ่อมบาํรุงรักษาครัH งใหญ่ (Major Overhaul: MOH) 
กาํหนดใหมี้การซ่อมบาํรุงรักษาครัH งใหญ่ทุกๆ 6 ปี โดยคาํนวณจากประมาณการค่าใชจ่้ายเริ�มตน้ในปี 2566 
เท่ากบัจาํนวน 27.15 ลา้นบาทต่อครัH ง โดยจะมีการปรับเพิ�มทุกปีตามอตัราเงินเฟ้อ ในอตัราร้อยละ 3.06 ต่อปี 
ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ง. คา่บริการ (Long-term Service Agreement : LTSA) 
กาํหนดใหค้า่ใชจ่้ายตามสญัญาคา่บริการในปี 2560 มีจาํนวนเริ�มตน้ 0.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยจะมีการ
ปรับเพิ�มทุกปีในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ  

11.4) คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการ 
กาํหนดใหค้า่ใชจ่้ายในการดาํเนินการในปี 2560 มีจาํนวนเริ�มตน้ 45.54 ลา้นบาทต่อปี โดยจะมีการปรับเพิ�มทุก
ปีตามอตัราเงินเฟ้อ ในอตัราร้อยละ 3.06 ต่อปี ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

 

ค่าใช้จ่ายเกี/ยวกบัพนักงานและบริหารและค่าใช้จ่ายอื/นๆ 

12. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนักงานและบริหาร   

กาํหนดใหค่้าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานและบริหารในปี 2560 มีจาํนวนเริ�มตน้ 20.13 ลา้นบาทต่อปี โดยจะมีการปรับเพิ�ม
ทุกปีในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ�งเป็นไปตามการคาดการณ์ของผูบ้ริหารของ BIC 
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13. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ 

กาํหนดใหค้า่ใชจ่้ายอื�นๆ ซึ�งประกอบดว้ยคา่ประกนัภยั ค่าสิทธิสาํหรับการใชท่้อก๊าซธรรมชาติ ค่าสารเคมี ค่าพลงังาน
ไฟฟ้าสาํรอง ค่าเช่าเครื�องยนต ์และคา่ใชจ่้ายอื�นๆ เป็นตน้ มีรายละเอียดดงันีH  
 

ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

คา่ประกนัภยั เท่ากบั 14.23 ลา้นบาทต่อปีในปี 2560 และปรับเพิ�มทุกปี
ตามอตัราเงินเฟ้อในอตัราร้อยละ 3.06 ต่อปี 

คา่สิทธิสาํหรับการใชท่้อก๊าซ/คา่ไฟฟ้าสาํรอง/คา่สารเคม ี เท่ากบั 14 ลา้นบาทต่อปีในปี 2560 และปรับเพิ�มทุกปีตาม
อตัราเงินเฟ้อในอตัราร้อยละ 3.06 ต่อปี 

คา่เช่าเครื�องยนตท์ดแทน  
- อตัราคงที�รายปี (Fixed Fee) 

 

เท่ากับ 0.32 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปีในปี 2564 
และปรับเพิ�มทุกปีในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี  

- อตัราการใชง้านจริง (Usage Fee) เท่ากบั 0.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อครัH ง โดยจะมี
การใชจ้ริงทุกๆ 6 ปี และคาดวา่จะเริ�มใชจ้ริงในปี 2566 

คา่ใชจ่้ายสาํรองเผื�ออื�นๆ 30 ลา้นบาทต่อปี คงที� ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

14. อัตราภาษีเงินได้ 

ปัจจบุนั BIC ไดย้ื�นคาํขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอนํH าประเภทที� 7.1 กิจการสาธารณูปโภค
และพืHนฐานสาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 และคาดวา่จะไดรั้บสิทธิประโยชนแ์ละเงื�อนไขเหมือนกบัโรงไฟฟ้า BIC1 ซึ� งจะ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัเริ�มดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์ดงันัHน 
ในแบบจาํลองทางการเงินจึงกาํหนดใหโ้รงไฟฟ้า BIC2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีตามที�
กาํหนดในบตัรส่งเสริมการลงทนุ  

ช่วงเวลา ร้อยละของกําไรก่อนภาษี 

มิ.ย. 2560  – พ.ค. 2568 0.00 
มิ.ย. 2568  – พ.ค. 2585 อตัราปกติ = 20.00 

 
ทัHงนีH  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� (530) พ.ศ. 
2554 กาํหนดลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ในปี 2556 และปี 2557 
และมติของคณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 16 กนัยายน 2557 ไดเ้ห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยให้
คงการจดัเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 20 ในปี 2558 ประกอบกบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ไดพ้ิจารณา
ประกาศลดอตัราภาษีดงักล่าว และมีความเห็นว่า อตัราภาษีที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ที�ควรนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่าของ
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สินทรัพยแ์ละหนีH สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีควรเป็นอตัราร้อยละตามที�คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กล่าวคือ อตัรา
ร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 และร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2556 เป็นตน้ไป ดงันัHน ที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกาํหนดโครงการโรงไฟฟ้า BIC2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในช่วงเดือนมิถุนายน 
2560 – เดือนพฤษภาคม 2568 และใชอ้ตัราปกติของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่ากบัร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ ตัHงแต่
เดือนมิถุนายน ปี 2560 เป็นตน้ไปจนสิHนสุดระยะเวลาประมาณการ  
 

เงินทุนหมนุเวียน เงินลงทุน และค่าเสื(อมราคา 

15. เงินทุนหมุนเวียน* 

15.1  ระยะเวลาเก็บหนีH เฉลี�ย     = 45 วนั 
15.2  ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย =  0 วนั** 
15.3  ระยะเวลาชาํระหนีH เฉลี�ย    = 30 วนั  
หมายเหตุ:  
* กาํหนดใหมี้การรับชาํระลูกหนีHการคา้และจ่ายชาํระเจา้หนีHการคา้ทัHงหมด ณ วนัสิHนสุดระยะเวลาประมาณการ หรือ

ในเดือนพฤษภาคม 2585 
**  กาํหนดใหก้ระแสไฟฟ้าและไอนํHาที�ผลิตไดท้ัHงหมดจาก BIC สามารถจาํหน่ายและจดัส่งใหก้ับ กฟผ. และลูกคา้

อุตสาหกรรมไดท้นัที จึงไม่มีระยะเวลาขายสินคา้ 
 

16. เงินลงทนุ (Capital Expenditure) 
กาํหนดให ้BIC ใชเ้งินลงทุนทัHงหมดสาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 เป็นจาํนวน 5,340 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันีH  

หน่วย: ลา้นบาท 
 2558 2559 2560 รวมทั7งหมด 

สญัญา EPC  1,479.17 1,890.68 940.30 4,310.15 
คา่ปรับปรุงสถานีไฟฟ้ายอ่ย 39.18 32.82 - 72.00 
คา่ใชจ่้ายอื�นๆ (เช่น คา่ใชจ่้ายบริหารและดาํเนินการ คา่ที�
ปรึกษา เงินทุนหมุนเวยีนเริ�มตน้ เป็นตน้) 

123.81 42.49 269.93 436.24 

คา่เผื�อเหลือเผื�อขาด (Contingency) 54.04 97.48 48.48 200.00 

รวมเงินลงทุนก่อนดอกเบี7ยระหว่างก่อสร้าง 1,696.20 2,063.47 1,258.71 5,018.39 

ดอกเบีHยระหวา่งก่อสร้าง 82.34 143.93 95.34 321.61 
รวมเงินลงทุนทั7งหมด 1,778.55 2,207.39 1,354.05 5,340.00 

 
ทัHงนีH  กาํหนดใหโ้ครงการโรงไฟฟ้า BIC2 ไม่มีการลงทุนอื�นใดเพิ�มเติม ตลอดระยะเวลาประมาณการ เนื�องจากมีการ
กาํหนดคา่ใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงรักษาตลอดระยะเวลาประมาณการแลว้  
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17. ค่าเสื�อมราคา 

กาํหนดใหคิ้ดค่าเสื�อมราคาในแต่ละปีสาํหรับเงินลงทุน  ตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านตัHงแต่เดือนมิถุนายน 2560 
จนถึงสิHนสุดระยะเวลาของสัญญาซืHอขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในเดือนพฤษภาคม 2585 เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ� งคิดเป็น
ประมาณ 213.60 ลา้นบาทต่อปี   
 

แหล่งเงินทุน 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

กาํหนดใหโ้รงไฟฟ้า BIC2 ใชแ้หล่งเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินเป็นจาํนวน 4,005 ลา้นบาท โดยใหเ้ริ�ม
เบิกใชว้งเงินตัHงแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 แลว้เสร็จ และกาํหนดเงื�อนไขการชาํระคืน
เงินกูเ้ป็นราย 6 เดือน จาํนวน 32 งวด ภายในระยะเวลา 16 ปี โดยกาํหนดใหเ้ริ�มชาํระคืนเงินตน้งวดแรกตัHงแต่ปี 2561 
เป็นตน้ไป และชาํระคืนงวดสุดทา้ยในปี 2576  

 

19. อัตราดอกเบี7ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน 

กาํหนดใหด้อกเบีHยและค่าใชจ่้ายทางการเงินระหวา่งก่อสร้างมีจาํนวน 321.61 ลา้นบาท ซึ� งเป็นไปตามประมาณการ
ของผูบ้ริหารของ BIC และกาํหนดใหด้อกเบีHยสาํหรับเงินกูย้มืภายหลงัจากการเริ�มดาํเนินงานเชิงพาณิชยมี์อตัราเท่ากบั
ร้อยละ 4.42 ต่อปี คงที� ตลอดระยะเวลาของสญัญาเงินกู ้โดยอา้งอิงมาจากอตัราคา่ใชจ่้ายทางการเงินเฉลี�ยในงบการเงิน
ของ BIC ณ สิHนไตรมาส 2 ปี 2557  
 

20. เงินเพิ�มทนุจากผู้ถือหุ้นของ BIC 

กาํหนดให ้BIC ตอ้งเพิ�มทุนจาํนวน 1,335 ลา้นบาท ในช่วงระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC2 ซึ� งเป็นไปตามเงื�อนไขที�
ตกลงไวก้บัสถาบนัการเงินที�ไดก้าํหนดอตัราส่วนเงินกูร้ะยะยาวต่อเงินทุนจากผูถ้ือหุน้เท่ากบั 3 ต่อ 1 เท่า  
 
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 

21. Terminal Value 

กาํหนดใหไ้ม่มี Terminal Value ในปีสุดทา้ยของการประมาณการ เนื�องจากสิHนสุดตามอายขุองสัญญาซืHอขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ.   
 

22. อัตราส่วนลด (Discounted Rate) 

ที�ปรึกษาทางเงินอิสระไดใ้ชอ้ตัราผลตอบแทนของค่าเฉลี�ยถ่วงนํH าหนกัของตน้ทุนทางการเงิน (“Weighted Average 
Cost of Capital” หรือ “WACC”) เป็นอตัราส่วนลดในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะ
ไดรั้บจากโรงไฟฟ้า BIC2 โดยมีรายละเอียดและตวัแปรที�ใชค้าํนวณดงันีH   
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WACC  =  (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke   

=   ร้อยละ 6.28 – 15.92 ซึ�งเปลี�ยนแปลงตามโครงสร้างหนีHต่อทุน ตลอดระยะเวลาประมาณการ หรือ
คิดเป็นอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 9.21 คงที� ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

โดยที� 

D         =  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 

E         =  เงินลงทนุเพิ�มจากผูถื้อหุน้ของ BIC สาํหรับโรงไฟฟ้า BIC2 

V  =  เงินทุนทัHงหมด (D + E)   

t =  อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (0% - 20%) 

Kd       =  อตัราดอกเบีHยเงินกูร้ะยะยาวในระหวา่งก่อสร้าง และอตัราดอกเบีHยภายหลงัจากการดาํเนินงานเชิง
พาณิชย ์

การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น โดยใชท้ฤษฏี Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) ซึ�งมีสูตรคาํนวณดงันีH   

Ke       = 
= 

Rf + β(Rm-Rf) 
อตัราร้อยละ 15.92  
 

โดยที� Rf อตัราผลตอบแทนที�ไม่มีความเสี�ยง (Risk Free Rate) ซึ�งอา้งอิงจากอตัราดอกเบีHยพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ 27  ปี  ซึ� งมีค่าเท่ากบัอตัราร้อยละ 4.10  (ขอ้มูลจาก www.thaibma.or.th ณ วนัที� 
27 สิงหาคม 2557) (หนึ�งวนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั) 

 β ค่าสัมประสิทธิ� ชดเชยความเสี�ยง (Beta) เท่ากบั 1.114  ซึ� งอา้งอิงจากค่าความแปรปรวนเฉลี�ย
ของผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัราคาปิดของหุน้สามญัของ CKP 
ซึ�งเป็นบริษทัแม่ของ BIC ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี จนถึงวนัที� 27 สิงหาคม 2557 (ที�มา: 
Bloomberg) (หนึ�งวนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั) 

 Rm อตัราผลตอบแทนเฉลี�ยจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(Market Return) ซึ� งคาํนวณจาก
ดชันีตลาดหลกัทรัพยต์ัHงแต่ปี 2518 ซึ�งเป็นปีที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ปิดทาํการ 
จนถึงวนัที� 27 สิงหาคม 2557 (หนึ�งวนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั) ซึ� งมีค่า
เท่ากบัร้อยละ 14.708  
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รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

หนา้ที� 111  

 
จากสมมติฐานที�กาํหนดขา้งตน้ จะไดม้ลูคา่เงินสดปัจจุบนัสุทธิของโครงการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 558.19 

ลา้นบาท ซึ�งมีมลูคา่มากกวา่ศูนย ์และคาดวา่จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการในอตัราร้อยละ 10.70 ซึ� งเป็นอตัรา
ที�มากกวา่อตัราส่วนลดของโครงการ และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7.88 ปี นบัจากวนัที�โครงการเริ�มรับรู้รายได ้

นอกจากนีH  เพื�อเป็นการใหข้อ้มูลเพิ�มเติมแก่ผูถื้อหุน้ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้าํการทดสอบการวิเคราะห์ความไว 
(Sensitivity Analysis) โดยการเปลี�ยนแปลงปัจจยัที�สาํคญัเพื�อหาผลกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการ ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันีH  

กรณีที� 1 อตัราส่วนลด (WACC) เปลี�ยนแปลงในอตัราร้อยละ 5 จากที�ประมาณการไว ้

กรณีที� 2 มูลค่าเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า BIC2 เปลี�ยนแปลงในอตัราร้อยละ 5 จากที�ประมาณการไว ้

กรณีที� 3 รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํHาใหก้บัลกูคา้ในนิคมอตุสาหกรรมเปลี�ยนแปลงในอตัราร้อยละ 5 จากที�
ประมาณการไว ้

กรณีที� 4 ราคาก๊าซธรรมชาติเปลี�ยนแปลงในอตัราร้อยละ 5 จากที�ประมาณการไว ้

กรณีที� 5 อตัราปกติของภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเท่ากบั ร้อยละ 30 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

กรณีที� 6 โรงไฟฟ้า BIC2 ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในช่วง 8 ปีแรกของการดาํเนินงาน 

 กรณีที� 1 กรณีที� 2 กรณีที� 3 กรณีที� 4 กรณีที� 5 กรณีที� 6 

 เพิ�มขึ7น 5% ลดลง 5% เพิ�มขึ7น 5% ลดลง 5% เพิ�มขึ7น 5% ลดลง 5% เพิ�มขึ7น 5% ลดลง 5% ภาษี 30% เสียภาษปีีแรก 

NPV 
(ลา้นบาท) 

382.26 747.92 343.76 772.62 844.08 269.97 545.35 571.02 419.64 284.00 

IRR (%) 10.70% 10.70% 10.11% 11.34% 11.47% 9.90% 10.68% 10.73% 10.29% 9.58% 
PB (ปี) 7.88 7.88 8.28 7.48 7.48 8.33 7.93 7.83 7.89 9.13 

จากตารางขา้งตน้ จะพบวา่ ปัจจยัเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของรายได ้และปัจจยัที�โรงไฟฟ้าไม่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลในช่วง 8 ปีแรกของการดาํเนินงานจะมีผลกระทบต่อโครงการมากที�สุด 

ดงันัHน จากการคาํนวณเพื�อหาผลตอบแทนของโครงการจากการลงทุนโดยวิธีการขา้งตน้ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา่ ภายใตส้มมติฐานที�กาํหนด การลงทุนในโรงไฟฟ้า BIC2 มีความเป็นไปไดแ้ละมีความสมเหตสุมผลในการลงทุน 

 ปี 2557 หลกัเกณฑ์การพจิารณา 

มูลค่าปัจจุบันของกระ แสเ งินสดสุทธิ 
(NPV) (หน่วย: ลา้นบาท) 

558.19 ลา้นบาท มีมลูคา่มากกวา่ศูนย ์

อัต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น
โครงการ (IRR) (หน่วย: ร้อยละ) 

ร้อยละ 10.70 เป็นอตัราที�มากกวา่อตัราส่วนลด  

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) (หน่วย: 
ปี) 

7.88 ปี  สามารถคืนทุนภายในระยะเวลาดาํเนินงาน 

 


