
 

สารสนเทศการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
การว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC Contractor) 

โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 2 โดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด 
และ 

การรับจ้างบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด  
ท าหน้าที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) โครงการไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี  

 

โดย 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 
วนัองัคารที่  28  ตุลาคม  2557 
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การว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC Contractor) 
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 2 โดย บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 
1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 

ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัองัคารที่ 28 ตุลาคม 2557 และภายหลงัจากไดรั้บอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2557 ของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัพฤหสับดีที ่30 ตุลาคม 2557 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้อง 

 ผูใ้หบ้ริการ  บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  
 ผูรั้บบริการ  บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั  

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดล้งนาม  
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ฉบบัท่ี 2 เลขที่ PPA-SPP/F-2011-029 กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เม่ือวนัที่     
13 กนัยายน 2554 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตกลงรับซ้ือไฟฟ้าจาก บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ากดั ในปริมาณสูงสุด 90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า คือ วนัที่ 1 มิถุนายน 
2560 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จึงมีวตัถุประสงค์ที่จะว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)      
ใหเ้ป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2) เพื่อท าหน้าที่ด  าเนินงาน
ดา้นวิศวกรรม ผลิต จดัซ้ือ จดัหามาให ้ติดตั้ง และด าเนินการทดสอบ (Commission) ให้กบัโรงไฟฟ้า BIC-2 โดย
จะจ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการจ้างเหมาแบบ Lump Sum Turnkey เพื่อให้โรงไฟฟ้า BIC-2 สามารถเร่ิมตน้
จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดต้ามก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ดงักล่าว  

บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และมีความ
เช่ียวชาญในการก่อสร้างโครงการดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ และมีประสบการณ์ในการเป็นผูก้่อสร้าง 
จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ ในโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (โรงไฟฟ้า BIC-1) มาก่อน      
ซ่ึงจะท าให้ บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 และเช่ือมต่อระบบต่างๆของ 
โรงไฟฟ้า BIC-2 กับโรงไฟฟ้า BIC-1 ท่ีไดติ้ดตั้งไว้ เพื่อรองรับส าหรับโรงไฟฟ้า BIC-2 ไดอ้ย่างรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง โดยมีมูลค่าตอบแทนการว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ีไม่เกิน 4,310.15 ลา้นบาท    
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซ่ึงขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 69.45 ของสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset : 
NTA) ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 

การท่ี บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ว่าจ้าง 
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ซีเค  พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)                    
เขา้ด  าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ถือเป็นการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละบริการขนาด
ใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบติัการของ
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บริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมี
สาระส าคญั ดงัน้ี   
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สรุปสาระส าคญั 

วัน เดือน ปี ที่ตกลงจะเข้าท ารายการ :  

ภายหลงัจากที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท        
บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด มีมติอนุมัติให้เขา้ท  าสัญญา Engineering, Procurement and Construction 
Contract : สัญญา EPC) กบั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  

คู่สัญญา และ ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : 

ผูว้่าจา้ง  บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั  
ผูรั้บจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เป็นบริษทัย่อยของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดย บริษทั     
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เป็นจ านวน 89,049,998 หุ้น 
หรือในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (ขอ้มูล ณ วนัที่ 19 มีนาคม 2557) 

บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  โดยถือเป็นจ านวน 
349,600,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 31.78 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียน          
ผูถ้ือหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 16 กนัยายน 2557)  

วัตถุประสงค์ของสัญญา : 

คู่สัญญาตกลงกันให้ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ออกแบบ ด าเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซ้ือ            
จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และด าเนินการทดสอบ (Commission) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 
ขนาด 120 เมกกะวตัต์ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าระบบ      
โคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 2  ของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (โรงไฟฟ้า BIC-2) โดย บริษัท        
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จะจ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการจ้างเหมาเป็นแบบ Lump Sum Turnkey      
ซ่ึงมีเง่ือนไขการช าระเงินแบ่งช าระเป็นงวดตามเง่ือนไขในสัญญา กล่าวคือ ช าระร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญา
ทั้ งหมด โดยจ่ายเป็นเงินล่วงหน้า  (Down Payment) และร้อยละ 80 ของมูลค่าตามสัญญาทั้ งหมด ทั้ งน้ี               
ตามความคืบหน้าของงานแต่ละเดือน และ ร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญาทั้ งหมด เม่ือได้รับใบรับรอง              
การส่งมอบงาน (TOC : Taking Over Certificate) รวมมูลค่างานก่อสร้างเป็นจ านวน 4,310.15 ลา้นบาท             
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ขอบเขตของสัญญา : 

บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีหนา้ท่ีตามสัญญา ดงัน้ี 

1. จดัให้มีสิทธิและสิทธิอนัชอบธรรมเกี่ยวกบัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั   
การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่างานก่อสร้าง 

2. ด าเนินการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 ตามรายละเอียดแนบทา้ยร่างสัญญา EPC ของโรงไฟฟ้า 
BIC-2 ระหว่าง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
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3. จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ แรงงาน ผูช้  านาญการ การอบรมและการบริการ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2        
ใหแ้ลว้เสร็จ เพื่อพร้อมท่ีจะเร่ิมเดินเคร่ือง และทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 

4. จดัหาวสัดุส้ินเปลืองท่ีจ าเป็น สาธารณูปโภค และงานบริการ ท่ีตอ้งใชส้ าหรับการก่อสร้าง การทดสอบระบบ
และอุปกรณ์และงานท่ีเกี่ยวขอ้งจนกระทัง่การส่งมอบงาน (Taking Over) 

5. จดัหารวมทั้งการด าเนินการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การน าเขา้ การรับของ และขนส่งถึงสถานท่ี
ก่อสร้าง รวมถึงการยืน่ขอรับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนดว้ย 

6. จดัเตรียมบุคลากรในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาใหเ้พียงพอ 
7. ท าการทดสอบการท างานของระบบต่างๆ ตลอดจนการท างานของโรงไฟฟ้า BIC-2  
8. จดัใหมี้การฝึกอบรมการด าเนินงาน การซ่อมบ ารุง ใหแ้ก่ เจา้หนา้ที่ปฏิบติัการของโรงไฟฟ้า BIC-2 
9. ส่งรายการอะไหล่ที่ใชใ้นการทดสอบการใชง้านของระบบ และรายการอะไหล่ที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินงาน

ปกติในระยะเวลา 2 ปี ส าหรับโรงไฟฟ้า BIC-2 
10. จดัหาและจดัใหมี้ส่ิงอ  านวยความสะดวก ณ สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์การก่อสร้างที่จ  าเป็น 
11. จดัหาส านกังานและส่ิงอ  านวยความสะดวก อุปกรณ์ การบริการ และอื่นๆ ส าหรับวิศวกรที่ปรึกษาใหเ้พียงพอ

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
12. ด าเนินการน าเขา้อุปกรณ์ต่างๆ ในนามของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และด าเนินการเกี่ยวกบั

เอกสาร ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ให้ถูกต้องตามกระบวนการของกรมศุลกากร ท่าเรือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

13. ซ้ืออุปกรณ์และใชแ้รงงานในประเทศไทยใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้

หน้าที่ของคู่สัญญา : 

บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  

1. จัดท าการงานต่างๆ ตามขอบเขตงานที่ตกลงกันเพื่อให้การด าเนินงานแล้วเสร็จตามก าหนดการที่ตกลง        
ในสัญญา ทั้งน้ี จะเร่ิมด าเนินการต่างๆ ตามสัญญาน้ีเม่ือไดรั้บค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Notice to 
Proceed : NTP) ใหเ้ร่ิมงานจาก บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ก่อน  

2. ท างานต่างๆ ตามสัญญาใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดการส าหรับแต่ละงวดงาน โดยตอ้งรายงานความคืบหน้าของ
งวดงานที่แลว้เสร็จใหแ้ก่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ทราบ 

3. รับประกนัว่าจะจดัท าการงานต่างๆ ไดแ้ลว้เสร็จเพื่อใหส้ามารถตรวจรับงานโรงไฟฟ้า BIC-2 ไดภ้ายในหรือ
ก่อนวนัที่ 1 มิถุนายน 2560 

4. การปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ตามสัญญา EPC นั้น บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) ยงัตอ้งพิจารณาและค านึงถึงสัญญาต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย 
- ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีเกี่ยวขอ้งตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) 
- ขอ้ตกลงและเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) 
- การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. รับผิดชอบเกี่ยวกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้ งหมดของบุคลากร  

ผูรั้บจา้งช่วง และผูข้าย จนกระทัง่โรงไฟฟ้า BIC-2 แลว้เสร็จ 
6. ด าเนินงานทั้งหมดของงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 ตามที่ก  าหนด 
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บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 

1. จัดเตรียมพื้นที่โครงการให้พร้อมตามก าหนดเวลาที่ตกลงกนั เพื่อให้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
สามารถเขา้ปฏิบติัหน้าที่ได ้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือดา้นเอกสาร เพื่อให้ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) สามารถขอรับใบอนุญาตต่างๆ ที่จ  าเป็นจากทางการ หน้าที่ในการจัดให้มีตวัแทน และวิศวกร     
เพื่อติดต่อกบั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดยมีอ  านาจหนา้ที่ตามที่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั ก  าหนด หนา้ที่ในการจดัหาส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให ้บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
ใชใ้นการปฏิบติัหนา้ที่ โดย บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

2. จ่ายเงินค่าตอบแทนตามสัญญาใหแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  
3. เขา้ท าสัญญา PPA กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
4. ในการน้ีไดใ้ห ้บริษทั แทรคเทเบล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นที่ปรึกษาดา้นการบริหารโครงการ เพื่อติดตามงาน 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ หรือการว่าจ้างแรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการงานตามสัญญา เพื่อตรวจสอบว่า       
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ไดป้ฏิบติัหนา้ที่ตามที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา 

ค่าตอบแทน : 

1. มูลค่าตามสัญญาเท่ากับค่าตอบแทนท่ี บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด จะต้องช าระให้แก่          
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 4,310.15 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จะตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญา 

2. ค่าตอบแทนตามสัญญาอยูใ่นอตัราคงท่ีและไม่ปรับข้ึนตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และให้จ่าย
ตามสกุลเงินที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา 

3. การจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาจะแบ่งจ่ายใหแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นงวด ดงัน้ี 
- ร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด โดยจ่ายเป็นเงินล่วงหนา้ (Down Payment) 
- ร้อยละ 80 ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด ทั้งน้ี ตามความคืบหนา้ของงานแต่ละเดือน 
- ร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญาทั้ งหมด เม่ือไดรั้บใบรับรองการส่งมอบงาน (TOC : Taking Over 

Certificate) 

สรุปข้อตกลงและเงื่อนไขที่ส าคญั : 

1. การจดัท าการงานต่างๆ ตามสัญญา บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีหนา้ท่ีรับประกนัผลงานท่ีไดจ้ดัท าข้ึน
ตามสัญญาให้แก่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เพื่อรับรองว่างานต่างๆ ปราศจากขอ้บกพร่อง   
โดยโรงไฟฟ้า BIC-2 สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ปลอดภยั เช่ือถือได ้นอกจากน้ี บริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) ยงัรับประกนัต่อ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั อีกดว้ยว่าการงานต่างๆ ที่ บริษทั 
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) จัดท าตามสัญญาจะท าให้โรงไฟฟ้า  BIC-2 สามารถด าเนินงานไดต้ามที่รับรอง 
ทั้งน้ี ตามขอ้รับรอง Performance Guarantees ในเอกสารแนบทา้ยสัญญา 

2. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาประกนัทั้งหมดท่ีเกี่ยวกบังานแลว้ และเม่ือ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างครบถ้วนตามที่ได้ให้การรับประกนั บริษัท บางปะอิน  โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด          
มีหนา้ที่ออกใบรับรองการรับงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Acceptance Certificate) ใหแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) 
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3. ในการน้ี บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ไดต้กลงก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการคิดเบ้ียปรับตามสัดส่วนของความสามารถของระบบ (capacity shortfalls) หรือกรณีที่อตัรา
การใชเ้ช้ือเพลิง (Heat Rate) เกินอตัราที่ก  าหนดในการประกนั ทั้งน้ี การคิดเบ้ียปรับส าหรับงานแต่ละส่วน
เป็นอิสระจากกนั โดยหลกัเกณฑใ์นการคิดเบ้ียปรับ ไดแ้ก่  
- Net Power Output (kW) 
- Net Heat Rate (BTU/kWh) 
- Net Steam Output (t/h) 

4. หาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถส่งมอบงานไดแ้ล้วเสร็จตามก าหนดเวลา รวมถึงเม่ือพน้
จากระยะเวลาท่ีไดรั้บการขยายใหต้ามสัญญาแลว้ โดยไม่ใช่ความผิดของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่ บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ  ากดั เป็นอตัราร้อยละ 0.1 ของมูลค่ารวมทั้งหมดของสัญญาต่อวนั นบัแต่เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว 

5. โดยรวมแลว้การคิดเบ้ียปรับ capacity shortfalls และอตัราการใชเ้ช้ือเพลิง (Heat Rate) เกินก าหนดในประกนั 
และค่าเสียหายที่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งช าระให้แก่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั นั้น รวมกนัแลว้จะไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมของสัญญา โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั มีสิทธิไดรั้บการเยียวยาอื่นๆ ในสัญญา และ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ยงัตอ้งมีภาระผูกพนั     
ในการด าเนินงานใหเ้สร็จตามสัญญา 
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4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

4.1 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  
- 4,310.15 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

4.2 การช าระเงิน   
- แบ่งช าระเป็นงวดตามเง่ือนไขในสัญญา กล่าวคือ  

(1) ร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด โดยจ่ายเป็นเงินล่วงหนา้ (Down Payment) 
(2) ร้อยละ 80 ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด ทั้งน้ี ตามความคืบหนา้ของงานแต่ละเดือน 
(3) ร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด เม่ือไดรั้บใบรับรองการส่งมอบงาน (TOC : Taking 

Over Certificate) 

4.3 เกณฑท์ี่ใชใ้นการก าหนดมูลค่า 
- หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกผูรั้บจ้าง 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดพ้ิจารณาคดัเลือก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการก่อสร้าง
โครงการดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ และมีประสบการณ์ในการเป็นผูก้่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง
อุปกรณ์ ในโรงไฟฟ้า BIC-1 มาก่อน ซ่ึงจะท าให ้บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) สามารถก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า BIC-2 และเช่ือมต่อระบบต่างๆของ โรงไฟฟ้า BIC-2 กบัโรงไฟฟฟ้า BIC-1 ท่ีไดติ้ดตั้งไว ้
เพื่อรองรับส าหรับโรงไฟฟ้า BIC-2 ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซ่ึงราคาส าหรับการด าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,310.15 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา
ด าเนินการ 29 เดือน 

- หลกัเกณฑก์ารพิจารณามูลค่า  
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของราคางานก่อสร้างโดยอา้งอิง
รายงานการประเมินราคาของที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระ โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั ไดว้่าจ้าง บริษทั อาวล์ เอ็นเนอร์จี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ ประกอบ
กบัมูลค่างานก่อสร้างของโรงไฟฟ้า BIC-1 ที่ด  าเนินการโดย บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  

เม่ือเปรียบเทียบราคาที่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอกบัราคาซ่ึงที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรม
อิสระประมาณการและตรวจสอบแลว้ พบว่าราคาที่ที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระเสนอสูงกว่า
ราคาที่บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอเป็นจ านวน 200.24 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.65           
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) พิจารณาแลว้เห็นว่าราคาที่ บริษัท         
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอเป็นราคาที่เหมาะสม 

4.4 ขนาดของรายการ 
เน่ืองจากการเขา้ท าสัญญาว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 
โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เป็นการท ารายการระหว่างบริษทัย่อยของ บริษทั ซีเค        
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) กบัผูถ้ือหุน้ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น รายการดงักล่าว   
จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์หรือบริการขนาดใหญ่ ตามประกาศรายการที่      
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เกี่ยวโยงกนั โดยมีขนาดของรายการเท่ากบั ร้อยละ 69.45 ของสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของงบการเงินรวม
ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 สินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิตาม          
งบการเงินรวมของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 6,205.94 ลา้นบาท  

สินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
2557 ค  านวณไดด้งัน้ี 

= สินทรัพยร์วม – หน้ีสินรวม – ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
= 49,745.45 – 24,015.18 – 13,955.09 – (196.19 + 5,373.05) 
= 6,205.94 ลา้นบาท 

ขนาดรายการ ค  านวณไดด้งัน้ี 
= (4,310.15 / 6,205.94 ) x 100% =     69.45% 

เน่ืองจากขนาดของรายการที่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จะเขา้ท าเกินกว่าร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิตามงบการเงินรวมของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จึงถือเป็นรายการ    
ที่เกี่ยวโยงกนัขนาดใหญ่ ดงันั้น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จึงมีหน้าที่ตอ้งขออนุมติัการเขา้ท า
รายการของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ดงักล่าว จากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยคะแนนเสียง      
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      
โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดส่้วนเสีย และบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตอ้งจดัให้มี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการท ารายการ ความเป็นธรรม
ของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการ เพื่อเสนอต่อผูถ้ือหุ้นของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากท ารายการ 

การว่าจ้างให้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู ้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า BIC-2 ของ บริษัท     
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เน่ืองจาก 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และมี   
ความเช่ียวชาญในการก่อสร้างโครงการดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ และที่ส าคัญคือเป็นบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง จดัหา และติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า BIC-1 
ของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั มาก่อน ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจและสามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้า BIC-2 ใหต่้อเน่ืองและสามารถเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าทั้งสองโครงการไดเ้ป็นอยา่งดี   

นอกจากน้ีการว่าจา้งเป็นลกัษณะแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey) ในจ านวนเงินคงที่ ภายในเวลา     
ท่ีก  าหนดนั้นจะส่งผลให ้บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั สามารถบริหารเวลาและตน้ทุนของโครงการ
โรงไฟฟ้า BIC-2 ได้อย่างค่อนขา้งแน่นอน พิจารณาไดจ้ากผลงานในอดีตของโครงการโรงไฟฟ้า BIC-1 ที่       
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) สามารถด าเนินการก่อสร้างไดเ้สร็จก่อนก าหนดและสามารถจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดต้ามสัญญา อีกทั้ง เม่ือโครงการ BIC-2 ก่อสร้างแลว้เสร็จ บริษัท   
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จะมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
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6. รายละเอียดของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

(1) บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวน 349,600,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.78 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 1/ 

(2) บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั โดย
ถือหุน้จ านวน 89,049,998 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 4/  

(3) บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จ ากดั เป็นบริษทัย่อยของ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)        
โดยถือหุ้นเป็นจ านวน 549,994 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้3/ และ บริษทั       
ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จ ากัด ถือหุ้นใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน 
8,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียน1/  

(4) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ เป็นบิดาของ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์                
ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และด ารงต าแหน่ง
กรรมการ บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่และเป็นผู ้ถือหุ้นของ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวน 
12,613,497 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้2/  

(5) นายณรงค ์แสงสุริยะ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และด ารง
ต าแหน่งกรรมการ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทั ช.การช่าง- 
โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั และด ารงต าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส -กลุ่มงาน
ปฏิบติัการ และเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวน 512,500 หุ้น หรือ    
คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้2/  

(6) นายประเสริฐ มริตตนะพร บิดาของ นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และนายประเสริฐ มริตตนะพร ด ารงต าแหน่งกรรมการของ      
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ 
จ  ากัด และด ารงต าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุโส -กลุ่มงานบริหาร บริษัท              
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  

(7) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์เป็นบุตรของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และญาติสนิทของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
และนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ด  ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

(8) นายอัลวิน จี เป็นคู่สมรสของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ซ่ึงเป็นบุตรของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ       
นายอลัวิน จี ด  ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

(9) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์เป็นบุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และเป็นญาติสนิทของ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์
และเป็นคู่สมรสของ นายอัลวิน จี ซ่ึง ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ด  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการของ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวน 1,500,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.09 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้2/  

(10) นางสาวปิยนุช มริตตนะพร เป็นบุตรของ นายประเสริฐ มริตตนะพร โดย นางสาวปิยนุช มริตตนะพร 
ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และเป็นผูถ้ือหุน้
ของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวน 4,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุน     
จดทะเบียนช าระแลว้2/ 
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(11) นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ ด  ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และ
ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงินของ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) และเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนจ านวน 11,787 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้2/ 

(12) นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย ์เป็นญาติสนิทของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ โดย นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย ์       
ถือหุ้นในบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุน       
จดทะเบียนช าระแลว้1/  

(13) นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย์ เป็นบุตรของนายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่         
สายงานจัดซ้ือของ บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) โดย นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย ์ถือหุ้นของ      
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 127,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้1/ 

(14) นางกรกช ตรีวิศวเวทย ์เป็นญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน
จดัซ้ือ ของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย นางกรกช ตรีวิศวเวทย ์ถือหุน้ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 100,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(15) นางสาววลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์เป็นคู่สมรสของ ดร.อนุกูล ตนัติมาสน์ กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทัว่ไปของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย นางสาว
วลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์ถือหุน้ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 455,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(16) นายณชนก แสงหตัถวฒันา เป็นบุตรของนายวชัระ แสงหตัถวฒันา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงาน
วิศวกรรม ของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย นายณชนก แสงหัตถวฒันา ถือหุ้นของ บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 50,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(17) นางสาวจนัทร์ทราย สันตอรรณพ เป็นบุตร นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการและผู ้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ
ใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 ของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย นางสาวจันทร์ทราย สันตอรรณพ     
ถือหุน้ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 930,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของทุน    
จดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(18) นายถวลัย ์คงดี เป็นคู่สมรสของบุตรของ นายณรงค ์แสงสุริยะ โดย นายถวลัย ์คงดี ถือหุ้นใน บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 6,100 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(19) นายภูวเนศวร์ ตรีวิศวเวทย ์เป็นญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์โดย นายภูวเนศวร์ ตรีวิศวเวทย ์
ถือหุ้นใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 245,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุน     
จดทะเบียนช าระแลว้1/ 

 
 หมายเหตุ: 1/ ขอ้มูลการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2557 

 2/ ขอ้มูลการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 
 3/ ขอ้มูลจากทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2557 
 4/  ขอ้มูลจากทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2557 
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7. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

การเขา้ท ารายการกบั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทสินทรัพยแ์ละบริการ ซ่ึง
มีมูลค่าของรายการเป็นเงิน 4,310.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 69.45 เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตน
สุทธิตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัก าหนดให้การเขา้ท า
รายการที่มีมูลค่ารายการสูงกว่าร้อยละ 3 ตอ้งไดรั้บอนุมติัอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดส่้วนเสีย 

ทั้งน้ี บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ทริปเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอร่ี จ ากดั เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อรายงานความเห็นดงักล่าวต่อ      
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูถ้ือหุน้ 

8. แหล่งเงินทุน 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จะท าสัญญากูเ้งินกบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ร้ายเดิมของโครงการโรงไฟฟ้า
BIC-1 ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในสัดส่วน 3 ใน 4 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า BIC-2 โดยตน้ทุนโครงการส่วนที่เหลือจะใช้เงินทุนจากการระดมทุน     
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู ้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด           
ตามสัดส่วน 

9. ข้อมูลอ่ืนเก่ียวกับบริษัท 

(ก) ขอ้มูลบริษทัและการด าเนินการธุรกิจโดยสรุป 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัที่ 8 มิถุนายน 2554 ต่อมา
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2556 และในวนัที่ 18 กรกฎาคม 
2556 ไดท้  าการเขา้ซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหเ้ป็นบริษทัแกนน าของกลุ่มบริษทัท่ีมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ โดยประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น  (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
หลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)           
มีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลที่ไดรั้บจากการลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) จดัประเภทการลงทุนออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ธุรกิจไฟฟ้าพลงัน ้า 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั สัดส่วน
ร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ และ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ถือหุ้น
สัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ใน บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัที่    
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จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และไดรั้บสัมปทานในการ
พฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 จากรัฐบาล สปป.ลาว 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ตั้งอยูบ่นล าน ้างึมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด บา้นหว้ยม่อ เมืองฮ่ม 
แขวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยอยูห่่างจากเข่ือนน ้างึม 1 
ข้ึนไปทางตน้น ้ าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมือง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว ในแนวตรง   เป็นระยะทาง  90 กิโลเมตร มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้าจ านวน 615 
เมกะวตัต์ เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (Initial Operation Date หรือ IOD) เม่ือวันที่           
26 มีนาคม 2554 และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ในวนัที่        
1 มกราคม 2556 โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด จะจ าหน่ายใหก้บั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงมีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั สัดส่วน
ร้อยละ 65 โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เป็นผูผ้ลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า
จากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงโดยโรงไฟฟ้า BIC-1 ตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ  าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 
117.5 เมกะวตัต์ และก าลงัผลิตไอน ้ าปริมาณ 19.6 ตนัต่อชัว่โมง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 90 เมกะวตัต์ ระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย  ์และจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินโดยโรงไฟฟ้า BIC-1 เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 

นอกจากน้ี บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั อยูร่ะหว่างการพฒันาโรงไฟฟ้า BIC-2 ขนาด
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าจ านวน 120 เมกะวัตต์และไอน ้ าปริมาณ 20 ตนัต่อชัว่โมง ตั้งอยู่ในบริเวณ
เดียวกับโรงไฟฟ้า  BIC-1 ใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  อ  า เภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา โดยโรงไฟฟ้า BIC-2 จะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 90 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ส่วนไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน ้ าปริมาณ 20 ตัน        
ต่อชัว่โมงจะจ าหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

3. ธุรกิจไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

(1) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 
100 โดย บริษัท บางเขนชยั จ ากดั ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 9 ต  าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชยั จังหวัด
นครราชสีมา บนพื้นท่ีประมาณ 180 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยแ์บบฟิล์มบาง 
(Thin Film) มีขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ และได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ส าหรับผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2552      
มีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา
ตามสัญญาดงักล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์
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และ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั จะไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาท
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (หน่วย) เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์       
ซ่ึง บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2555 นอกจากน้ี บริษัท บางเขนชยั จ ากัด ได้ด  าเนินการยื่นขอ
ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และ
ไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัที่ 29 สิงหาคม 2555 

(2) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จ ากัด          
ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั ตั้งอยูท่ี่ ต าบลตะเคียน อ  าเภอ
ด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา บนพื้นท่ีประมาณ 300 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยเีซลล์แสงอาทิตย์
แบบฟิล์มบาง (Thin Film) มีขนาดก าลงัการผลิต 6 เมกะวตัต์ โดย บริษทั นครราชสีมา     
โซลาร์ จ ากัด  ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ          
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาได้อีกคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมัติ
จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา  ตามสัญญาดงักล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงท่ีจะซ้ือพลงั
ไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวตัต์  และ บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากัด จะไดรั้บ 
Adderในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์   
ซ่ึง บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จ ากัด ไดเ้ร่ิมผลิตไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2555 นอกจากน้ี บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั ไดด้  าเนินการยืน่ขอ
ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และ
ไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2555 

(3) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั ในสัดส่วน
ร้อยละ 30 โดย บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั ตั้งอยู่ท่ี ต าบลท่าขา้วเปลือก อ  าเภอแม่จัน 
จังหวัดเ ชียงราย   บนพื้น ท่ีประมาณ 160 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ          
Multi-Crystalline Cells มีขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์  โดย บริษทั เชียงราย โซลาร์ 
จ ากดั ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบั การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกสัญญาตามสัญญาดงักล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงท่ีจะซ้ือพลงัไฟฟ้าในปริมาณ
สูงสุด 8 เมกะวตัต ์ และ บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั จะไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์            
ซ่ึง บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั ไดเ้ร่ิมผลิตไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวนัที่ 
17 มกราคม 2556 นอกจากน้ี บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั ไดด้  าเนินการยื่นขอใบรับรอง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และได้รับ
ใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัที่ 11 กนัยายน 2555 



15 
 

(ข) รายช่ือกรรมการ ผู ้บริหาร และรายช่ือผู ้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น           
(วนัที่ 16 กนัยายน 2557)  

รายช่ือกรรมการ 

1. ดร.ทนง  พิทยะ   ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์  ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายณรงค ์แสงสุริยะ   ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
5. ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

6. นายสุพงศ ์ ชยตุสาหกิจ  กรรมการบริษทั 
7. นายประเวศ  อิงคดาภา  กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
8. นายประเสริฐ  มริตตนะพร  กรรมการบริหาร และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
9. นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์  กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร 
10. นายอลัวิน  จี   กรรมการบริษทั 
11. ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ 

รายช่ือผูบ้ริหาร 

1. นายอาสา อรรถยกุติ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเคร่ืองกล 

2. นายไมเคลิ อีริค เรดเดอร์  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานวิศวกรรมโยธา 
3. นางสาวปาริฉัตร  โอทยากุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานก ากบัดูแล 
4. นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 
5. นางสาวรุจิรา  ช่วยบ ารุง  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 
6. นายวรท  ศกัดิ์ สุจริต   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร 
7. นางสาวปิยนุช  มริตตนะพร  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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รายช่ือผูถ้ือหุน้ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ (วนัที่ 16 กนัยายน 2557) 

รายช่ือผูถ้ือหุน้ 
สัดส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละ (%) 

ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 349,600,000 31.78 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 275,000,001 25.00 
3 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 255,399,999 23.22 
4 นางสาวสุรียรั์ตน์  เตชะกมลสุข 10,523,700 0.96 
5 นายวิชยั  วชิรพงศ ์ 9,533,300 0.87 
6 บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 8,000,000 0.73 
7 บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 7,097,000 0.65 
8 นายสมบติั  พานิชชีวะ 6,300,000 0.57 
9 นายวิชยั  เอกอุดมสิน 5,550,000 0.50 

10 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 3,869,008 0.35 
รวม 930,873,008 84.63 
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(ค) รายการระหว่างกนัในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด 

รายการระหว่างกนั 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมี       
ความขดัแยง้ใน ภายใตห้ลกัการพิจารณาการเขา้ท ารายการ ดงัน้ี 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) พิจารณาเขา้ท ารายการระหว่างกนัตามความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย และบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีเง่ือนไขไม่
แตกต่างไปจากการท ารายการกบับุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ตามปกติของธุรกิจ 
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนกฎเกณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งอยา่งครบถว้นในแต่ละรายการ เพื่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) และรักษาประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้อยา่งเท่าเทียม 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ก  าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
แบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีรายการระหว่างกนัที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติและ
สนบัสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัมอบอ านาจในหลกัการใหฝ่้ายจดัการมีอ  านาจ
พิจารณาเข้าท ารายการได้  และส าหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น  บ ริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ไดก้  าหนดอ านาจผูมี้สิทธิอนุมติัการท ารายการตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ประกอบหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยเง่ือนไขและหลกัเกณฑก์ารเขา้ท ารายการ
เกี่ยวโยง อีกทั้งก  าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นการท ารายการ
ระหว่างกนัก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและมีมติอนุมติั 

นโยบายและแนวโนม้การท ารายการะหว่างกนัในอนาคต 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คาดว่าในอนาคตจะมีการท ารายการะหว่างกนัเกิดข้ึนอีก เน่ืองจาก
เป็นไปตามลกัษณะการคา้ปกติของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ไดพ้ิจารณาอนุมติัในหลกัการมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการมีอ  านาจพิจารณาอนุมติัท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั
ประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ส่วนรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
ประเภทอื่นที่มีขนาดรายการถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ้น นอกจาก 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือขอ้ก  าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนแลว้  บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ก  าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่พิจารณาใหค้วามเห็นการท ารายการประเภทดงักล่าวว่ามีความ
จ าเป็น สมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ และราคาที่ก  าหนดมีความเหมาะสม เพื่อมิให้มีเง่ือนไขแตกต่าง
จากการท ารายการประเภทเดียวกนักบับุคคลภายนอก  
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1. ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับริษทั/บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย 

บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกิจ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน)    

N/A บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัโดย
การถือหุน้ในบริษทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆและ
ให้บริการค าปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ผลิตไฟฟ้า 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากดั   

ถือหุน้ร้อยละ 56 โดย บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  ประกอบธุรกิจ
ลงทุนและพฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาว 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั   ถือหุน้ร้อยละ 75 โดย บริษทั 
เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงัน ้า โดยเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว  ตาม
สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 มีก  าลังการผลิต
ไฟฟ้า 615 เมกะวตัต ์

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังแสงอาทิตย์ โดยมีโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ตั้ งอยู่ ท่ี      
อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา  มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวตัต ์

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั   

ถือหุน้ร้อยละ 65 โดย บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
โดยใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 
117.5 เมกะวตัต ์และไอน ้า 19.6 ตนัต่อชัว่โมง (ส าหรับ
โครงการ 1)  โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวตั้งอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี-อยธุยา 

บริษทั ซีเคพีโซล่าร์ จ  ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษทั วิสโซลสิ จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
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 บริษทั/บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพฒันา ลงทุน และบริหารโครงการ
สัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษทัท่ี
เกี่ยวขอ้งกนักบั บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 31.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ นอกจากน้ี บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ยงัมีกรรมการ
ร่วมกนัจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นายณรงค ์แสงสุริยะ และ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)  
บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปามา เป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  เน่ืองจาก บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุ้นของ บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ และมีกรรมการ
ร่วมกนัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และ (2) นายณรงค ์แสงสุริยะ  

 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช    
(ทางด่วนขั้นท่ี 2) และส่วนต่อขยายต่างๆและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนักับ บริษัท ซีเค      
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุ้นของ บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 23.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ และมีกรรมการ
ร่วมกนัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และ (2) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  

 บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั  
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรีบนแม่น ้ าโขงท่ีเขตไซยะบุรี 
สปป.ลาว มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 1,285 เมกะวตัต์ เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ าโดยไดรั้บสัมปทานใน
การผลิตไฟฟ้าจากสปป.ลาว และเป็นบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนักบั บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั มีผูถ้ือหุ้น คือ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 30 และร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ บริษทั ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ ากดั และยงัมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1)  ดร.ทนง พิทยะ (2)  นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์      
(3) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์และ (4) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ ซ่ึงเป็นบุคคลที่คาดว่าจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็น
แกนน าของกลุ่มบริษทั ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และแผนกลยทุธ์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
พฒันา และการขยายกิจการ ที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน
เน่ืองจาก บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ใน บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั  
บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) โดย บริษทั 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั ร้อยละ 100 บริษทั ราช-ลาว 
เซอร์วิส จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้ง ภายใตก้ฎหมายของประเทศ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจด าเนินงานเดินเคร่ือง
และบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 และด าเนินโครงการศึกษาส ารวจความเหมาะสมในการพฒันาโรงไฟฟ้า
อื่นๆในประเทศ สปป.ลาว ในฐานะตวัแทนของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ในประเทศ 
สปป.ลาว  

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก ากบัดูแลของกระทรวง
พลงังาน กระทรวงการคลงั ด  าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต จดัใหไ้ดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่  การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกลเ้คียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆท่ี
เกี่ยวเน่ืองกบักิจการไฟฟ้าภายใตก้รอบพระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเกี่ยวขอ้งกนักบั 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  เน่ืองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของ บริษทั 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วและ บริษัท          
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั       
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั  
บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั เป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า    
ไอน ้า และน ้าอุตสาหกรรม ใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซ่ึงมีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั   
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 30.31) และบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 
30.10) โดย บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั ไดรั้บโอนหุ้น บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั              
ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จาก 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 24 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงมีผลท าให ้บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั 
เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และ บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั เป็น
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั  

 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการปิโตรเลียม ด าเนินการอื่นที่เกี่ยวเน่ืองหรือสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษทัท่ีด  าเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และเป็นบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั
เน่ืองจาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 30.10 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วใน            
บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั 

 บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั  
บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดัประกอบธุรกิจจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นท่ีในนิคม บริหารและ
ให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วน รวมเน้ือท่ีนิคม 1,962-1-64 ไร่ ตั้งอยูบ่ริเวณกิโลเมตรที่ 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นท่ีหมู่ ท่ี 2 
ต  าบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 ต  าบลบางกระสั้ น อ  าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีสัญญาร่วม
ด าเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษทั 
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ที่ดินบางปะอิน จ ากัด ลงนามวันที่ 22 ธันวาคม 2532 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) เน่ืองจากมีกรรมการร่วมกนั 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผูใ้ห้สัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 แก่ 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (ซ่ึงต่อมาไดโ้อนสัญญาสัมปทานใหแ้ก่ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั) เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัตั้งแต่วนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ และสามารถต่ออายสุัญญาไดอ้ีก ข้ึนอยู่กบัขอ้ก  าหนดและ
เง่ือนไขท่ีจะตกลงกนัของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย โดย บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าภาคหลวง
และภาษีใหก้บัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามระยะเวลาและอัตราที่ก  าหนดในสัญญา
สัมปทาน ซ่ึง บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดเ้ร่ิมจ่ายค่าภาคหลวงให้กบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวแลว้ นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด าเนินการในช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นตน้มารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เน่ืองจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเป็นผูถ้ือหุน้ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวซ่ึงมี EDL-Generation Public Company เป็นบริษทัย่อยโดยรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาวถือหุน้ใน EDL-Generation Public Company ร้อยละ 75 และ EDL-Generation Public Company ถือหุ้น
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั 
เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เป็นบริษทัย่อยของ บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก  ากบัดูแลของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ ด  าเนินธุรกิจหลกั
ในการผลิต จดัใหไ้ดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งน าเขา้
และส่งออกพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ีรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวยงัท าหน้าที่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ าของรัฐบาลลาว และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเน่ืองจาก
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเป็นผู ้ถือหุ้นใหญ่ของ EDL-Generation Public Company โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน        
EDL-Generation Public Company และ EDL-Generation Public Company ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแลว้ใน บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
และ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2. รายการระหว่างกนัของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

รายการระหว่างกนัของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยกบับริษทั/บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรับ
ปีที่ผ่านมา และรอบระยะเวลาหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 สามารถสรุปเป็นหวัขอ้หลกัไดด้งัน้ี 

1) รายการเกี่ยวกบัการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึง บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั และ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ากดั จา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ในการด าเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเน่ืองจาก บริษทั     
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บเหมาขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ และความสามารถ จึงเป็นประโยชน์
ส าหรับ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั และ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 

2) รายการเกี่ยวกบัการด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ที่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย    
เอนเนอร์จี จ ากดั และ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั ไดเ้ขา้ท าสัญญากบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัของทั้ง 2 บริษทั 
ไดแ้ก่  
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ก. สัญญาว่าจ้าง บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ในการบริการให้ค  าปรึกษางาน
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  

ข. สัญญาว่าจ้าง บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั ในการให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้า (Operating and Maintenance)1 

ค. สัญญาว่าจา้ง บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั ในการบ ารุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า (Major Maintenance)2 
ง. สัญญาว่าจา้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวส าหรับงานปฏิบติัการของระบบส่งไฟฟ้า ไดแ้ก่สถานีไฟฟ้า

บา้นนาบง และสายส่งไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้ายอ่ยบา้นนาบง จนถึงจุดซ้ือขายไฟฟ้ากลางแม่น ้ าโขง 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั  

จ. สัญญาว่าจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู ้ให้บริการในงานบ ารุงรักษาใหญ่               
สถานีไฟฟ้าบา้นนาบง และสายส่งไฟฟ้า  

ทั้งน้ี การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นไปเพื่อลดความเส่ียงของ
ความไม่พร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เน่ืองจาก บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ บุคลากร  และความช านาญในดา้นการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้า อีกทั้ ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยงัเป็นผูจ้ัดการเร่ืองสายส่งไฟฟ้า       
รายเดียวในประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็เป็นผูจ้ัดการเร่ืองสายส่งในประเทศลาว ดงันั้ น         
ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจึงมีความช านาญดา้นบริหารจัดการสาย
ส่งและสถานีไฟฟ้า จึงเป็นประโยชน์ส าหรับ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั นอกจากน้ีรายการซ้ือขายไฟฟ้า
ระหว่าง บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถือเป็นรายการซ้ือขายไฟฟ้า
ตามปกติและเหมาะสม เน่ืองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าน าเขา้รายเดียว      
ในประเทศไทย 

3) รายการเกี่ยวกบัการด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า BIC-1 ซ่ึง บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั ไดเ้ขา้ท าสัญญากบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั ไดแ้ก่  
ก. สัญญาเช่าการเช่าที่ดินของ บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 

โดยเป็นท่ีดินท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรมและขนาดเหมาะสมส าหรับการ
สร้างโรงไฟฟ้ารวมถึงสามารถขายสินคา้ไฟฟ้าและไอน ้าใหแ้ก่ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมได ้และ
อีกทั้งการเช่าเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและท่อก๊าซมีความเหมาะสมเน่ืองจากมีความจ าเป็นในการด าเนิน
ธุรกิจของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 

ข. สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เพื่อด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นรายการที่
เหมาะสมเน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอ
เรชัน่ และ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้  าหน่ายก๊าซธรรมชาติแก่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

                                                             
1, 2 ส าหรับสัญญาว่าจ้าง บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั ในการให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operating and 
Maintenance) และ สัญญาว่าจ้าง บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั ในการบ ารุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า (Major Maintenance)  บริษัท        
ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดัไดท้  าสญัญาวา่จา้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูร้ับจ้างช่วงเพื่อให้บริการในงานทางด้านเทคนิคท่ี
ส าคญับางส่วน แต่ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั ยงัคงตอ้งรับผิดชอบผลงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงยงัคงมี
หน้าท่ีตอ้งให้บริการดา้นเทคนิคในส่วนท่ีเหลือและงานดา้นการบริหารจดัการตามสญัญาแกบ่ริษทัต่อไปจนกระทัง่ครบก  าหนดสญัญา 
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ร่วมในประเทศไทยและมีมาตรฐานสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติส าหรับลูกค้าโครงการ          
Small Power Producer (SPP) ซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงโดยทัว่ไป  

ค. สัญญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อใชใ้นระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า รวมถึงการบริการบ าบดัน ้ าเสีย
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ากบั บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ผูจ้  าหน่ายน ้ าประปาในเขต   
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้า  

4) รายการเกี่ยวกบัการจา้งบริหาร 
ก. รายการเกี่ยวกบัการจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ในการจ้างผูบ้ริหารที่มีความรู้และ

ช านาญเกี่ยวกบัธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
ข. รายการเกี่ยวกบัการจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นที่ปรึกษางานดา้นการตรวจสอบ

ภายในระหว่างที่บริษทัด าเนินการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกบัต าแหน่งดงักล่าว 
ค. รายการเกี่ยวกบัการจ้าง บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากัด เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ใหแ้ก่ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ง. รายการเกี่ยวกบัการรับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและสัญญารับจา้งบริหารสัญญาก่อสร้าง รวมถึงการ

ด าเนินงานฝ่ายส านกักรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายการเงินบญัชีกับ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
เน่ืองจากบริษทัมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

จ. รายการเกี่ยวกบัการจา้ง บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั เป็นค่าบริหารงาน ซ่ึงมีคุณสมบติัตรงตาม
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ ใหแ้ก่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 

5) รายการเช่าส านกังาน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และ 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เช่าส านกังานในอาคารวิริยะถาวรของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการด าเนินงาน 
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3.  รายการระหว่างกนัในปีที่ผ่านมา และรอบระยะเวลา 6 เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2556 และในรอบ 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2557   

3.1  รายการระหว่างกนัของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) กบับริษทั/บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง  

3.1.1  การเช่าส านกังานระหว่าง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) กบั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ /ความจ าเป็น  
และความสมเหตุสมผล ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

การเช่าพื้นที่อาคารส านักงาน บริษัท 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)   ใน
อาคารของ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) 

 ค่าเช่าพื้นท่ีส านกังาน 
 เจา้หน้ีรายการค่าสาธารณูปโภค 

           

 
 
 
 

0.67 
0.33 

 
 
 
 

0.69 
0.06 

 
 
 
 
บริษทัใชพ้ื้นท่ีชั้น 24 ในอาคารวิริยะถาวรของ บริษทั ช.การ
ช่าง จ ากัด (มหาชน)  เพื่อเป็นส านักงาน (ส าหรับปี2556 
บริษัทได้ใช้พื้นท่ีชั้น 13 ของอาคารดงักล่าวเป็นส านักงาน
ชัว่คราว)โดย บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงที่
จะช าระค่าใช้พื้นท่ีดังกล่าวให้ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน)  เท่ากับอัตราค่าเช่าพื้นท่ีส านักงานและจ่าย
สาธารณูปโภคท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นอตัราค่าสาธารณูปโภค
ปกติที่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เรียกเก็บจากผูเ้ช่า
ทัว่ไป   

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล  ราคาค่า เช่าพื้น ท่ี
ดงักล่าว บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็น
ผูใ้ห้เช่าไดค้ิดเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่ บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  ใช้จริงตามอัตราค่า
สาธารณูปโภคที่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
เรียกเกบ็จากผูเ้ช่าทัว่ไป ดงันั้นอตัราค่าเช่าดงักล่าวจึง
เป็นราคาที่เหมาะสม 
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  3.1.2  การใหบ้ริการบริหารจดัการระหว่าง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) กบั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  
และความสมเหตุสมผล ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด 31 ธ.ค.  
ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย.2557 

สัญญา Service Agreement on 
Secondment of Internal Audit Duties 
ระหว่าง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) กับ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 
 
 
 

0.30 
0.32 

 
 
 
 
 

0.60 
0.11 

 
 
 
 
 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะ
ว่าจา้งผูท้ี่มีความรู้และความช านาญเกี่ยวกบัการเงินโดยตรง 
และเห็นว่า  บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  มีผู ้ที่ มี
ประสบการณ์ในการท างานทางดา้นสอบบญัชีภายใน ดงันั้น 
จึงเข้าท าสัญญาจ้างบริหารกับ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) ส าหรับบุคลากร 1 ราย เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2556 โดย บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงที่จะ
จ่ายค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็น
จ านวน 100,000 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาและราคาตามสัญญาเดิมเป็นระยะเวลา 4 
เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 
และไดต่้อสัญญาเพิ่มเติมอีกเป็นระยะเวลา 4 เดือน เร่ิมตั้งแต่ 

 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก บริษทั ช.การ
ช่าง จ ากดั (มหาชน) มีบุคลากรและมีความช านาญใน
ดา้นการบริหารจัดการ นอกจากน้ี ราคาค่าจ้างตาม
สัญญาดังกล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร 
ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดงักล่าว 
ดงันั้น ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  
และความสมเหตุสมผล ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด 31 ธ.ค.  
ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย.2557 

1 มิถุนายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 ในมูลค่า 100,000 
บาทต่อเดือน ดงัเดิม 

 

3.1.3  รายไดค้่าบริหารจดัการระหว่าง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบบัญชี
ส้ินสุด 31 ธ.ค.  

ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา ระหว่าง 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 

 รายไดค้่าบริหารโครงการ         
 ลูกหน้ีการคา้  (รายไดค่้าบริหาร

โครงการ) 
 

 
 
 

- 
- 
 

 
 
 

20.21 
4.52 

 

 
 
 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดว้่าจ้าง บริษทั ซีเค พาว
เวอร์ จ ากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา 
(Owner’s Engineer Agreement) เพื่อท าหน้าที่ควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างและงานทดสอบติดตั้ ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกบัการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อควบคุม

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก หลงัจาก บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)   ปรับโครงสร้าง
องคก์รไดมี้ผูบ้ริหารและพนักงานซ่ึงมีประสบการณ์
จากการบริหารและจัดการในการก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 มาแลว้ จึงน าความสามารถ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  
และความสมเหตุสมผล ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด 31 ธ.ค.  
ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

งานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานภายใต้
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาดงักล่าวมีค่าบริการรวม 40.33 
ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากัด (มหาชน)  จะเรียกเก็บค่าบริการในการเดินทางไป
ปฏิบติังานที่โครงการ ตามจ านวนวนัที่เดินทางจริง สัญญา
ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 
ธนัวาคม 2557  

ของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆแก่ 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  นอกจากน้ี 
ราคาค่าตอบแทนดงักล่าวก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
เน่ืองจากเป็นราคาที่ค  านวณจากจ านวนพนักงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินการและขอบเขตของงาน 
และค่าตอบแทนของพนกังานดงักล่าว 
 

สัญญา Secondment Service 
Agreement ระหว่าง บริษัท ซีเค พาว
เวอร์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไซยะ
บุรี พาวเวอร์ จ ากัด  

 รายไดค้่าบริหารโครงการ         
 ลูกหน้ีการคา้  (รายไดค่้าบริหาร

โครงการ) 
 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

4.00 
0.86 

 
 
 
 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั มีความประสงคท์ี่จะว่าจ้างผู ้
ที่มีความรู้และความช านาญเกี่ยวกับงานบริหารดา้น ส านัก
กรรมการผูจ้ัดการ บญัชี การเงิน และวิศวกรรม และเห็นว่า 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) มีผูท้ี่มีประสบการณ์ใน
การท างานด้านดังกล่าวอีกทั้ งมีความเข้าใจในธุรกิจผลิต
ไฟฟ้า ดงันั้น จึงเขา้ท าสัญญาจา้งบริหารกบั บริษทั ซีเค พาว
เวอร์ จ ากดั (มหาชน)  ส าหรับบุคลากร 4  ราย เป็นระยะเวลา 
11 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1  กุมภาพนัธ์ 2557 ถึง 31 ธันวาคม  

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  หลงัการปรับโครงสร้าง
องคก์รไดมี้ผูบ้ริหารและพนักงานซ่ึงมีประสบการณ์
จากการบริหารและจัดการในการก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า นอกจากน้ี ราคาค่าจ้างตามสัญญา
ดงักล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร ลกัษณะ
งาน และค่าตอบแทนของพนักงานดงักล่าว ดงันั้ น 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  
และความสมเหตุสมผล ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด 31 ธ.ค.  
ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

2557  โดย บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั  ตกลงที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  ใน
มูลค่า 800,000 บาทต่อเดือน 

ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
 

 
3.1.4  การใหบ้ริการบริหารงานระหว่าง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) กบั บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  
และความสมเหตุสมผล ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 
ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาจ้างบริหารงานระหว่าง บริษัท 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) กับ 
บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ ากัด 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 
 

- 
- 
 

 
 
 

0.72 
0.13 

 

 
 
  
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เข้าท าสัญญาจ้าง
บริหารงานกบั บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากัด เกี่ยวกบัการ
พฒันาโครงการโรงไฟฟ้า Small Power Producer ระบบ 
Cogeneration โดยให้เ ป็นผู ้ รับผิดชอบในการ ติด ต่อ 
ประสานงาน และด าเนินการตามที่ไดรั้บแจ้งจากหน่วยงาน
ราชการและเอกชนทั้งในภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อให้การ

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก บริษทั ที่ดิน
บางปะอิน จ ากัด มีบุคลากรและมีความช านาญใน
ด้านการบริหารจัดการ  และมีคุณสมบัติตรงตาม
วตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ราคา
ค่าจ้างตามสัญญาดงักล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวน
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  
และความสมเหตุสมผล ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 
ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

ด าเนินโครงการเป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการจดัท าเอกสารเพื่อยื่นค าร้องและ
ข้อเสนอการขายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามระเบียบการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทน 
เท่ากบัจ านวน 120,000 บาทต่อเดือน  

บุคลากร ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงาน
ดังกล่ า ว  ดังนั้ น  ร าคา ดังกล่ า ว จึ ง เ ป็นร าคา ท่ี
สมเหตุสมผล 
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3.2  รายการระหว่างกัน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด และ บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด กับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง   

  3.2.1  รายการระหว่าง บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ส าหรับการจา้งบริหารโครงการไซยะบรีุ 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาจ้างบริหารโครงการ ไซยะบุรี 
ระหว่าง บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอน
เนอร์จี จ ากัด กับ บริษัท ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ ากัด 

 รายไดค้่าบริหารโครงการ  
 ลูกหน้ีการคา้ (รายไดบ้ริหาร

โครงการ) 
 

 
 
 
 

43.98 
3.92 

 
 
 

 
 
 
 

3.96 
- 
 
 
 

 
 
 
 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ได้ว่าจ้าง บริษทั เซาท์อีสท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด  เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s 
Engineer) เพื่อท าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงาน
ก่อสร้างและงานทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อ
ประสานงานกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและมาตรฐานการซ้ือขายไฟฟ้า มีค่าบริการรวม 
511.32 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าบริการในอัตราเหมาจ่ายและ
ค่าบริการในการเดินทาง ซ่ึงเรียกเก็บตามจ านวนวนัที่เดินทาง
จริง เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2555 จนวนัเร่ิมขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชยเ์ป็นเวลา 1 ปี อยา่งไรกต็าม สัญญาน้ีไดถู้กยกเลิกตั้งแต่
วนัที่ 31 มกราคม 2557 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความเหมาะสม เน่ืองจาก บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย 
เอนเนอร์จี จ ากดั เป็นผูมี้ประสบการณ์จากการบริหาร
และจดัการในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 
น ้ างึม 2 มาแล้ว จึงน าความสามารถของบุคลากร
ดงักล่าวมาก่อให้เกิดรายไดอ้ื่นๆแก่ บริษทั เซาท์อีสท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั นอกจากน้ี ราคาค่าตอบแทน
ดงักล่าวกเ็ป็นราคาที่สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นราคาที่
ค  านวณจากจ านวนพนักงาน  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทนของ
พนกังานดงักล่าว  
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3.2.2  รายการเช่าส านกังานระหว่าง บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั กบั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

การเช่าส านักงาน บริษัท เซาท์อีสท์ 
เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด  ในอาคาร 
ของ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด  
(มหาชน) 

 ค่าเช่าส านกังาน 
 เจา้หน้ีอื่น (ค่าสาธารณูปโภค

ส านกังาน) 
 

 
 
 
 

2.26 
0.03 

 
 
 
 

0.29 
0.01 

 

 
 
 
 
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด  ได้เช่าพื้นท่ี
ส านกังานชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวรจาก บริษทั ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) ส าหรับเป็นส านักงานในกรุงเทพฯโดยมี
พื้นท่ี 468.91 ตรม. มีอายสุัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2556 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2559 โดยมีค่าเช่าพื้นท่ี 75,025.60 
บาทต่อเดือน และค่าบริการเคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ  านวย
ความสะดวก 112,538.40  บาทต่อเดือนทั้งน้ี บริษทั ช.การ
ช่าง จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ ากดั ตกลงยกเลิกสัญญา เม่ือส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นท่ี
เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีส านักงานของ บริษัท เซาท์อีสท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด  มีความสมเหตุสมผลและ
ราคาค่าเช่าดงักล่าวมีความเหมาะสมเพราะเป็นอตัรา
ค่าเช่าพื้นท่ีท่ี บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ให้
เช่ากบัลูกคา้ทัว่ไปในอาคารวิริยะถาวร 
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 3.2.3  รายการระหว่าง บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

การส่งพนักงานจาก บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติงานให้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ 
เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด  

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

 

 
 
 
 

2.31 
 

 
 
 
 

1.24 
 

 
 
 
 
เน่ืองจากในสัญญาระหว่างผูถ้ือหุ้นของ บริษทั เซาท์อีสท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ไดก้  าหนดเง่ือนไขว่า บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) จะส่งบุคลากรร่วม
ปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมและการเงินของ บริษัท 
เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน ้ า น ้ างึม 2 เพราะ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 
จ ากดั (มหาชน) มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ดังนั้ น บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) จึงไดท้  าสัญญากบั บริษัท 
เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ในการส่งพนักงานเข้า
ปฏิบติังานใน บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เพื่อ
บริหารโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก บริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) มีบุคลากรและ
มีความช านาญในดา้นการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า
พลงัน ้า นอกจากน้ี ราคาค่าจา้งตามสัญญาดงักล่าวยงั
ค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร ลักษณะงาน และ
ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้ น ราคา
ดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
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3.2.4  รายการระหว่าง บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาบริการปรึกษางานปฏิบัติการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการน ้า
งึม 2 ระหว่าง บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย 
เอนเนอร์จี จ ากัด และ บริษัท ไฟฟ้า
น ้างึม 2 จ ากัด กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 ค่าบริการปรึกษางานปฏิบติัการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

 
 
 
 
 
 

25.00 

 
 
 
 
 
 

12.50 

 
 
 
 
 
 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และ บริษทั ไฟฟ้า
น ้างึม 2 จ  ากดั ไดท้  าสัญญาบริการปรึกษางานเดินเคร่ีองและ
บ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 กับ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)  เ ม่ือวันที่ 26 
พฤษภาคม 2549 โดยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งาน
เอกสารของสัญญา แนะน าดา้นเทคนิคและการก่อสร้าง การ
จัดซ้ืออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยตก
ลงช าระค่าบริการจ านวน 6.25 ลา้นบาทต่อไตรมาส (หรือ 25 
ลา้นบาทต่อปี) สัญญาจะส้ินสุดเม่ือ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
หมดอาย ุหรือ Equity IRR ของ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอน
เนอร์จี จ ากดั และ/หรือ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั มีค่าไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 14 ต่อปี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  รายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมเน่ืองจาก บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี  โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานโรงไฟฟ้า นอกจากน้ี 
การก าหนดค่าตอบแทนของสัญญาดงักล่าวไดผ้่าน
การเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู ้บริหารของ บริษัท 
เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และไดมี้มติอนุมติั
โดยคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของ 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั แลว้ ดงันั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการการ
อนุมัติรายการ และการก าหนดราคาดังกล่าวเป็นที่
ยอมรับของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
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  3.2.5  รายการ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั กบั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้าระยะยาวระหว่าง บริษัท 
ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด กับ บริษัท ราช-
ลาว เซอร์วิส จ ากัด 
(Operation & Maintenance) 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญา
เดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้า 

 เจา้หน้ีการคา้ 
 

 เจ้าหน้ีอื่น  (ค่า Internet, ค่า
รักษาส่ิงแวดล้อม ค่าน ้ ามันรถ
และค่าเดินทาง เป็นตน้) 

 
 

 
 
 
 
 

142.00 
 
 

           31.81 
 

0.58 

 
 
 
 
 

62.83 
 
 

29.59 
 

0.64 

 
 
 
 
 
เม่ือวนัที่ 25 มิถุนายน 2552 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ได้
เขา้ท าสัญญาว่าจา้ง บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน)  และเป็นบริษัทที่ มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานโรงไฟฟ้า ในการเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้า โดยมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมการ
เดินเคร่ืองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า งานบ ารุงรักษาเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า กงัหันน ้ า ระบบควบคุมและอุปกรณ์ รวมถึง
ตวัเขื่อน อาคารโรงไฟฟ้า  อาคารและโครงสร้างทางชล
ศาสตร์ รวมถึงการบ ารุงรักษาอาคารที่ท  าการ บ้านพัก 

 
  
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  รา ยการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมเน่ืองจาก บริษทั ราช-ลาว 
เซอร์วิส จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานโรงไฟฟ้า ในส่วน
ของค่าตอบแทนตามสัญญา เน่ืองจากสัญญาการ
ใหบ้ริการในลกัษณะดงักล่าวมีขอบเขตการใหบ้ริการ
ที่มีลกัษณะเฉพาะจึงไม่สามารถเปรียบเทียบจากการ
ใชข้อ้มูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได ้อยา่งไรก็ตาม การ
ก าหนดค่าตอบแทนของสัญญาดงักล่าว ไดผ้่านการ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด

31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

 
 

 

ระบบสาธาณูปโภคต่างๆ และพื้นท่ีโดยรอบโครงการ และ
งานอื่นๆนอกเหนือจากขอบเขตของงานตามสัญญาซ่ึง 
บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากัด อาจมีการตกลงเพิ่มเติมใน
ภายหลังตามความเหมาะสม สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา
การใหบ้ริการเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 จนถึงวนัที่
ส้ินสุดอายสุัมปทานของโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
(1) ช่วงก่อนด าเนินงาน ตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2552 จนถึง 31 
กรกฎาคม 2554  มีค่าตอบแทน 951,000 บาทต่อเดือน (2) 
ช่วงด าเนินการก่อนบางส่วน ตั้งแต่ 1 กนัยายน 2554 จนถึง 
31 ตุลาคม 2554  มีค่าตอบแทน 7,740,000 บาทต่อเดือน 
และ (3) ช่วงด าเนินงาน  9,583,333 บาทต่อเดือน ทั้ งน้ี 
อตัราค่าบริการดงักล่าวจะมีการปรับข้ึนในอตัราร้อยละ 3 
ต่อปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
อตัราการปรับเพิ่มดงักล่าวจะมีการทบทวนเม่ือ (1) ทุก ๆ 
การส้ินสุดรอบระยะเวลา 5 ปี หรือ (2) ก่อนเร่ิมด าเนินการ
ส่วนต่อขยายของโครงการน ้ างึม 2 หรือ (3) เกิดเหตุการณ์
ผิดปกติภายใตส้ัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย 
 
 
 

เจรจาต่อรองแลว้จากผูบ้ริหารของ บริษทั เซาท์อีสท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ  ากดั ประกอบกบัคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม
ผู ้ถือหุ้นของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ ากดั และ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดัไดพ้ิจารณา
แลว้และเห็นว่าค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเหมาะสม
และไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวไปแลว้ 
นอกจากน้ี ค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายให ้บริษทั ราช-ลาว 
เซอร์วิส จ ากดั เป็นที่ยอมรับของ EDL Generation 
Public Company ซ่ึงเป็นตัวแทนของรัฐบาลสปป.
ลาวและเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
เข่ือนผลิตไฟฟ้าในสปป.ลาว อีกทั้ง EDL Generation 
Public Company ไม่ได้เ ป็นคู่สัญญาตามสัญญา
ระหว่างผู ้ถือหุ้นของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอน
เนอร์จี จ ากดั จึงสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระโดย
ไม่มีพนัธะในการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุ้น
ฉบบัดงักล่าว ดังนั้ น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญา
ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธิปฏิบัติที่ควรจะเป็น  ณ  
ขณะที่มีการอนุมัติรายการ  และการก าหนดราคา
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด

31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

 
 
 

ดงักล่าวเป็นที่ยอมรับของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  ส่วน
ค่าใชจ่้ายอื่นๆเช่น ค่า Internet, ค่ารักษาส่ิงแวดลอ้ม 
และค่าเดินทาง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่าเหมาะสมเน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายในการอ านวย
ความสะดวกต่อการปฏิบติังานของพนักงานที่ประจ า
อยูใ่นโครงการและคิดตามขอบเขตงานและค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนจริง  

สัญญาซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่ ระหว่าง 
บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด กับ 
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากัด 
(Major Maintenance) 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญาซ่อม
บ ารุงรักษาใหญ่ 

 
 
 
 

61.81 

 
 
 
 

31.83 

 
 
 
 
 บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้ว่าจ้าง บริษทั ราช-ลาว 
เซอร์วิส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)  ซ่ึ ง เป็นบริษัทที่ มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นผู ้
ให้บริการงานซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่ให้กับโรงไฟฟ้าของ 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั โดยสัญญาดงักล่าวมีขอบเขต
การใหบ้ริการครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
1) งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั ประกอบดว้ย การทดสอบ

ความสามารถของเคร่ืองผลิตไฟฟ้าและส่วนประกอบ

 
 
 
 
เช่นเดียวกบัสัญญาเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า
ระยะยาวบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั กบั บริษทั ราช-
ลาว เซอร์วิส จ ากดั (Operation & Maintenance) 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด

31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

ต่าง ๆ ซ่ึงท าประจ าทุกปีตามขอ้ก  าหนดในสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า โดยใชร้ะยะเวลาด าเนินการ 3 วัน งาน
บ ารุงรักษาระดบัยอ่ย จะท าประจ าทุก 2 ปี ใชเ้วลาใน
การท าคร้ังละ 21 วนั และงานบ ารุงรักษาระดบักลาง 
จะท าประจ าทุก 7 ปี โดยจะเร่ิมด าเนินการในปี 2561 
ใชเ้วลาคร้ังละ 60 วนั  

2) การบ ารุงรักษาเพื่อแกไ้ข คือ การใหบ้ริการฉุกเฉิน 24 
ชัว่โมง  

3) งานบ ารุงรักษาชนิดที่มีการวางแผนล่วงหนา้และกรณี
ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการหยุด
เดินเคร่ือง 

โดยสัญญาดงักล่าวไดล้งนามในวันที่ 3 กันยายน 2554  
ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปีนบัจากวนัที่ลงนามในสัญญา 
และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปไดอ้ีกข้ึนอยู่
กับการตกลงกันของคู่สัญญาทั้ ง 2 ฝ่าย  ทั้ งน้ี  ตลอด
ระยะเวลาการใหบ้ริการ 7 ปีดงักล่าว บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากัด ตกลงที่จะจ่ายค่าบริการให้กับ บริษัท ราช-ลาว 
เซอร์วิส จ ากดั เป็นเงินประมาณ 460 ลา้นบาท โดยปรับ
เพิ่มทุกปีในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2557 แบ่งการช าระเงินเป็นรายเดือน ยกเว้นในปีแรกจะ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด

31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด  
30 มิ.ย. 2557 

ช าระเป็นกอ้นเดียวจ านวน 60 ลา้นบาท หลงัจากนั้น ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2556 จะช าระเป็นรายเดือนๆละ 5.15  ลา้นบาท 
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3.2.6 รายการ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง บริษัท 
ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด กับ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

     
 
 
 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ระหว่าง 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 
2549 นั้น ได้ถูกโอนมาให้ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ใน
วนัที่ 27 ธันวาคม 2550 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว มีอายุ
รวม 27 ปี โดยแบ่งการรับซ้ือไฟฟ้าออกเป็น 2 ระยะ คือ (1) 2 
ปี ก่อน COD (ระยะเวลา IOD)  และ (2) 25 ปี ตั้งแต่วนั COD 
ไปจนตลอดระยะเวลาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเขา้ท า
สัญญา ซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว มีความเหมาะสม 
เน่ืองจาก การขายไฟฟ้าแรงดันสูงเข้า สู่ระบบใน
ประเทศไทยจะตอ้งขายใหก้บั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย แต่เพียงผูเ้ดียว อีกทั้ง การเขา้ท าสัญญา
ดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท าสัญญากบัหน่วยงาน
ภาครัฐซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการก าหนดราคาที่
ชดัเจน 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 4,155.15 1,816.10 

 ลูกหน้ีการคา้ 535.85 628.73 

 หน้ีสินระยะยาวอืน่ 122.74 127.36 

 ตน้ทุนขายไฟฟ้า ค่า Import 
Energy และ Liquidated 
Damage  

 
 

13.73 
 

5.93 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด

31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาบ ารุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้า
นาบง และสายส่ง 500,000 โวลต์ ช่วง
สถานีไฟฟ้านาบงถึงจุดซ้ือขายไฟฟ้า
กลางแม่น ้าโขง ระหว่าง บริษัท 
ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด กับ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญา
บ ารุงรักษาใหญ่ 

 เจา้หน้ีการคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.92 
 

2.92 

 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ว่าจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ในการซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้านาบง 
และสายส่ง 500,000 โวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้านาบงถึงจุดซ้ือ
ขายไฟฟ้ากลางแม่น ้าโขง ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่ 
1 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สัญญา
ครอบคลุมถึงการบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าบา้นนาบง (รวมถึง
อุปกรณ์ระบบส่งบางส่วนที่โรงไฟฟ้า)  งานตรวจสอบที่
เกี่ ยวข้องและบริการให้ความช่ว ยเหลือฉุกเ ฉินกรณีมี
เหตุขัดขอ้งและต้องการผู ้เช่ียวชาญเฉพาะด้านโดย บริษัท 
ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั ช าระเงินค่าซ่อมบ ารุงให้กบัผูใ้ห้บริการ
ตามสัญญาบริการซ่อมบ า รุงตามที่ก  าหนดเป็นจ านวน
ทั้ งหมด 16,191,500 บาท  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปีเป็น
ระยะเวลา 5 ปีตามขอบเขตของงานในแต่ละปี  

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู ้มีความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของไทย อีกทั้ง การเขา้ท า
สัญญาดังกล่าวยงัเข้าข่ายเป็นการเข้าท าสัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐซ่ึ งมีระเบียบวิ ธีปฏิบัติในการ
ก าหนดราคาที่ชดัเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด

31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ส าหรับ Maintenance 
Long Line Telephone และค่า
ปรับแต่ง metering system 

 ค่า Maintenance Long Line 
Telephone และค่าปรับแต่ง 
metering system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0.96 

 
 
 

0.49 

 
 
 
เป็นรายการค่าใช้จ่ายส าหรับโทรศัพท์คู่สายร่วมกับ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 2 คู่สาย ซ่ึงติดตั้งอยู่
ในห้องควบคุมโรงไฟฟ้า ท่ีเข่ือนน ้ างึม 2 เพื่อใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารกับศูนยค์วบคุมระบบของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เป็นหลัก โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เรียกเกบ็เงินค่าบ ารุงรักษาโทรศพัทด์งักล่าวจาก 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั เป็นรายปี และนอกจากน้ี เป็น
ค่าใช้จ่ายค่าว่าจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใน
การปรับแต่ง metering system ให้มีความเที่ยงตรงและ
แม่นย  าโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะท าหน้าที่
เป็นผูป้รับแต่งอุปกรณ์และผูรั้บรองตรวจรับการปรับแต่งค่า
ในคราวเดียว และเรียกเกบ็เงินกบั บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 
เป็นรายปีในอตัรา 10,000 USD ตามที่ก  าหนดไว้ในสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า 
 
 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเขา้ท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก บริษัท 
ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ตอ้งมีการประสานงานกบั การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่างใกลชิ้ด ในการ
เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของไฟฟ้า
ให้มีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ ง การเข้าท า
สัญญาดังกล่าวยงัเข้าข่ายเป็นการเข้าท าสัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีระเบียบวิ ธีปฏิบัติในการ
ก าหนดราคาที่ชดัเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด

31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

ค่าจ้างส าหรับการควบคุมตรวจสอบ
งานติดตั้งอุปกรณ์  

 ค่าจา้ง 
 
 

 
 

0.55 
 

 
 

- 
 

 
 
เป็นรายการค่าจ้างในการว่าจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ในการควบคุม ตรวจสอบความพร้อมและความ
เรียบร้อยของงานติดตั้ งอุปกรณ์ป้องกัน bus differential 
relay, distance relay และ breaker fail relay ที่โรงไฟฟ้าและ
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง เน่ืองจาก บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั 
ไดจ้า้งผูรั้บเหมารายหน่ึงเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ขา้งตน้ ดงันั้น 
เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยของการติดตั้ง
อุปกรณ์ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากัด จึงจ้าง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูต้รวจสอบ เน่ืองจาก การไฟฟ้า
ฝ่ า ยผลิ ตแ ห่ งประ เ ทศ ไทย   เ ป็ นผู ้ เ ช่ี ย ว ชาญและ มี
ประสบการณ์ดา้นเทคนิคของโรงไฟฟ้า ทั้งน้ี บริษทั ไฟฟ้า
น ้ างึม 2 จ  ากดั ได้จ่ายช าระคร้ังเดียวและไม่มีการท าสัญญา
ต่อเน่ือง 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเขา้ท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก บริษัท 
ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ตอ้งมีการประสานงานกบั การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด และ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
และมีประสบการณ์ด้านเทคนิคของโรงไฟฟ้าและ
การจ่ายส่งไฟฟ้า จึงเหมาะสมที่จะจ้าง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยของอุปกรณ์ และอัตราค่าจ้างเป็นราคาที่
เหมาะสมซ่ึงค านวณจากขอบเขตงานที่ปฏิบติัจริง 
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  3.2.7  รายการ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั กบั รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือนส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

ค่าภาคหลวงตามสัญญาสัมปทาน 
(Royalty Fee)  

 ค่าภาคหลวงจ่ายตามสัญญา
สัมปทาน 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

139.80 
 

77.62 

 
 

61.98 
 

65.91 

 
 
ภายใตส้ัญญาสัมปทาน บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ตอ้งจ่าย
ค่าภาคหลวง ตามอตัราที่ก  าหนดใหแ้ก่รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว 
:- 
- หกเดือนก่อน IOD ไม่ต้องจ่ายค่าภาคหลวง และในช่วง
สองปีหลงัจากนั้นจนถึง COD (ระยะเวลา 30 เดือน (2 ½ 
ปี) ร้อยละ 3.4 ของรายไดจ้ากการด าเนินการ 

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

- ช่วงที่ 2  (จากตน้ปีถดัจากช่วงที่ 1 จนครบ  6 ปี) ร้อยละ 
3.5 ของรายไดจ้ากการด าเนินการต่อปี 

- ช่วงที่ 3 (จากตน้ปีถดัจากช่วงที่ 2 จนครบ 2 ปี) ร้อยละ 7.5 
ของรายไดจ้ากการด าเนินการต่อปี 
ช่วงที่ 4 (จากตน้ปีถดัจากช่วงที่ 3 และส้ินสุดเม่ือครบปีท่ี 
25 นับจาก COD) ร้อยละ 13.5 ของรายได้จากการ
ด าเนินการต่อปี 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเขา้ท า
สัญญาสัมปทานดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 
การเข้าท าสัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าท าสัญญากับ
ภาครัฐของสปป.ลาวซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
ก าหนดราคาที่ชดัเจน  
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 3.2.8 รายการ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั กบั รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาให้บริการด้านปฏิบัติการ
บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและ
ระบบส่งไฟฟ้า ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้า
น ้างึม 2 จ ากัด กับ รัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญา
ด าเนินการใหบ้ริการดา้น
ปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานี
ไฟฟ้ายอ่ยนาบงและระบบสาย
ส่งไฟฟ้า 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 
 
 

17.14 
 
 
 
 

1.52  

 
 
 
 
 
 

9.11 
 
 
 
 

1.52  

 
 
 
 
 
 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั ว่าจ้าง รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ใน
การใหบ้ริการงานดา้นปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยนาบงและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยงัจุดส่งมอบ
ไฟฟ้า ไดแ้ก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึง
สถานีไฟฟ้ายอ่ยบา้นนาบง และสายส่งไฟฟ้า  500  กิโลโวลต์
จากสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงมายงัจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น ้ า
โขง โดยทั้งสองไดล้งนามในสัญญาใหบ้ริการดา้นปฏิบติัการ
และบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า เม่ือ
วนัที่ 15 มกราคม 2553 และมีระยะเวลาของสัญญาเร่ิมตั้งแต่
ปี 2553 ถึงวันท่ีเหตุการณ์ใดดังต่อไปน้ีเกิดข้ึน แล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน (1) วนัท่ีส้ินสุดอายสุัมปทานตาม

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
ร ายก ารดัง กล่ า ว มีควา มเหมาะสม  เ น่ื อ งจา ก 
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบั
ระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศลาว อีกทั้ง การเขา้ท า
สัญญาดังกล่าวยงัเข้าข่ายเป็นการเข้าท าสัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐของสปป.ลาวซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติั
ในการก าหนดราคาที่ชดัเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาสัมปทาน (CA) และ (2) วนัที่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
ไดรั้บมอบสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า 500 
กิโลโวลต์  สัญญาดงักล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อน
ด าเนินงานและช่วงระหว่างด าเนินงาน โดยแบ่งการช าระเงิน
เป็นดงัน้ี 
- ช่วงก่อนด าเนินงาน (ระยะเวลา 4 เ ดือนจากวันที่  31 
มกราคม 2553) มูลค่า 66,432.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน  

- ช่วงระหว่างด าเนินงาน (ระยะเวลาจากวนัที่ 1  มิถุนายน 
2553 จนหมดอายสุัญญา) มูลค่า 48,642 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
เดือน และในวนัที่ 28 มกราคม 2554 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ  ากัด  และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  ได้ลงนามใน Side 
Agreement เพื่อเพิ่มเติมและขยายความ บางเน้ือหาในสัญญา
ใหบ้ริการดา้นปฏิบติัการและบ ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าให้มี
ความชดัเจนข้ึนและเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง รวมทั้ง
ได้ก  าหนดค่าบริการในปี 2554 ในอัตราเดือนละ 49,882 
ดอลลาร์สหรัฐฯ และให้ปรับเพิ่มข้ึนทุกปีในอตัราร้อยละ 1 
เ ร่ิมจากปี 2555 (ปี  2555 ค่าบริการในอัตรา เ ดือนละ 
50,380.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ)  ต่อมาในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2555 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ไดล้ง
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

นามใน Side Agreement ของสัญญาใหบ้ริการดา้นปฏิบติัการ
และบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า 
โดยการปรับลดขอบเขตการให้บริการด้านการปฏิบัติการ
ควบคุมทางไกล จากศูนยค์วบคุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการสั่งการของศูนย์
ควบคุมระบบแห่งชาติของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ท าใหอ้ตัราค่าบริการลดลงเป็น 45,589 
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นตน้
ไป ส าหรับขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขอื่นยงัคงเป็นไปตามสัญญา
เดิม 

การส่งพนักงานจาก รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว ปฏิบัติงานให้แก่ บริษัท 
ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

 
 
 

1.55 

 
 
 

0.68 

 
 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ  ากดั เม่ือวนัที่ 19 พ.ย.2553 มีมติอนุมติัแต่งตั้งพนักงาน จาก 
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ส่งไปปฏิบติังานให้แก่ บริษทั ไฟฟ้า
น ้างึม 2 จ ากดั จ านวน 1 ราย เขา้มาด ารงต าแหน่ง Assistant 
Managing Director ฝ่ายบ ารุงรักษา ท าหน้าที่ดูแลงานดา้น
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบสายส่งของโครงการไฟฟ้า

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว มีบุคลากรและมีความช านาญในดา้นการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าและสายส่งในประเทศลาว 
นอกจากน้ี ราคาค่าจา้งตามสัญญาดงักล่าวยงัค  านวณ
มา จ า ก  จ า น ว นบุ ค ล า กร  ลัก ษณะ ง าน  แล ะ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

พลงัน ้า น ้างึม 2 โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2553 โดย 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั และจะจ่ายค่าบริการประจ าเดือน
ให้ ตามจ านวนท่ีได้ตกลงกันทั้ ง 2 ฝ่าย ต่อมาเม่ือวันท่ี 4 
มกราคม 2554  รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  ได้มีหนังสือแจ้ง
ค่าบริการในการส่งพนกังานมาท างานที่ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 
จ ากดั ในอตัราเดือนละ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยให้มีผล
ตั้ งแต่วัน ท่ี  1 ธันวาคม 2553 และจ่ายเข้าบัญชีของ 
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว นอกจากน้ี บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั 
ตอ้งจดัหาส่ิงอ  านวยความสะดวกตามกฎระเบียบของ บริษทั 
ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ให้กบัพนักงานของ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว 

ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้ น ราคา
ดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 

ค่า Import Energy  

 ตน้ทุนขายไฟฟ้า ค่า Import 
Energy 

 

 
             0.24 

 
- 

 
เน่ืองจาก บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั เกิดอุปกรณ์ขดัขอ้งใน
ช่วงเวลาหน่ึง(กุมภาพันธ์ ปี 2556) ท  าให้ไม่สามารถจ่าย
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังอาคารที่ท  าการและที่พักของ
พนักงานได ้บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั จึงจ าเป็นตอ้งซ้ือ
ไฟฟ้าส่วนหน่ึงจาก รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อใชใ้นส่วนของ
อาคารที่ท  าการและที่พกัอาศยัของพนักงาน โดยมีค่าใชจ่้าย 
import energy เกิดข้ึนตามปริมาณไฟฟ้าท่ีใชจ้ริง ในอตัราค่า

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากมีความจ าเป็น
ที่จะตอ้งใชไ้ฟฟ้าส าหรับส่วนที่อยู่อาศยัของคนงาน
ของ บริษัท ไฟฟ้าน ้ า งึม2 จ  ากัด  และเน่ืองจาก
สายไฟฟ้าจาก รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว มีระยะใกลเ้คียง
กบัท่ีอยูอ่าศยัคนงานมากที่สุด จึงมีความเหมาะสมที่
จะซ้ือไฟฟ้าจาก รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  อีกทั้ งเป็น
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด
31 ธ.ค. ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

ไฟฟ้าทัว่ไปตามขนาดอาคาร ทั้งน้ี ระบบไฟฟ้าดงักล่าวไดมี้
การออกแบบเพื่อรองรับการท างานในเง่ือนไขดงักล่าว ซ่ึงถือ
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 

ราคาที่เหมาะสมเน่ืองจากเป็นราคาที่คิดจากปริมาณ
การใชไ้ฟฟ้าจริงและเป็นอตัราปกติของ รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว ท่ีใหลู้กคา้ทัว่ไป 

 
 



49 
 

 3.2.9 รายการระหวา่ง บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบบัญชี
ส้ินสุด31 ธ.ค. ปี 

2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

การส่งพนักงานจาก บริษัท ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ ากัด มาปฏิบัติงานให้แก่ 
บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีอื่น(ค่าใชจ่้ายในการ

บริหารคงคา้ง) 

 
 
 

7.08 
1.20 

 

 
 
 

1.28 
- 

 

 
 
 
เน่ืองจาก บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั มีการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ประกอบกับมีพนักงานบางส่วนลาออก เป็นผลให ้
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั จ าเป็นตอ้งจัดหาบุคลกรที่มีความ
ช านาญด้านการบริหารงาน การจัดการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า 
เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ดังนั้ นในช่วง
ระหว่างการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมดงักล่าว บริษทั ไฟฟ้าน ้ า
งึม 2 จ  ากดั ไดมี้การลงนามสัญญาดงักล่าวกบั บริษทั ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ ากดั เพื่อให้ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ส่ง
บุคลากรของโครงการไซยะบุ รีที่ มีคว ามสามารถและ
ประสบการณ์เพียงพอส าหรับงานและสามารถไปปฏิบติังาน
ด้านการจัดการแก่  บริษัท ไฟฟ้าน ้ า งึม 2 จ  ากัด  ได้ มา
ปฏิบติังานที่ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั ในต าแหน่งที่ไดต้กลง
กนัตามสัญญา เม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2556 มีระยะเวลา 1 ปี นบัจาก
วนัลงนาม ซ่ึงคาดว่าหาก บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั สรรหาบุคลากรใหม่
ไดค้รบถว้นตามที่ตอ้งการแลว้ จะไม่มีการต่อสัญญาน้ีอีกต่อไป 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากัด มีบุคลากรที่ มีความสามารถและประสบการณ์
เพียงพอส าหรับงานปฏิบติังานทัว่ไปท่ี บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 
2 จ  ากดั ตอ้งการไดท้นัที นอกจากน้ี ราคาค่าจา้งตามสัญญา
ดงักล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร ลกัษณะงาน 
และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้ น  ราคา
ดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
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3.3 รายการระหว่างกันของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด กับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง  

  3.3.1  รายการระหว่าง บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั กบั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด31 ธ.ค. ปี 

2556 

ระยะเวลา 6 

เดือน ส้ินสุด 30 

มิ.ย. 2557 

การเช่าส านักงาน บริษัท บางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด  ในอาคารของ 
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 

 ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 
 

0.70 
 
 

 
 
 

0.59 
 

 
 
 
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ได้เช่าพื้นท่ี
ส านักงานชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวรจาก บริษทั ช.การ
ช่าง จ ากดั (มหาชน)  โดยมีพื้นท่ี 140.91 ตรม. โดยมีอายุ
สัญญาเช่า 3 ปี ตั้ งแต่วันท่ี 17 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 16 
ตุลาคม 2557 โดยมีค่าเช่าพื้นท่ี 18,036.48 บาทต่อเดือน 
และค่าบริการ 27,054.72 บาทต่อเดือน 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นท่ี
เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีส านักงานของ บริษทั บางปะอิน โค
เจนเนอเรชั่น จ ากัด สมเหตุสมผลและราคาค่าเช่า
ดงักล่าวมีความเหมาะสมเพราะเป็นอตัราค่าเช่าพื้นท่ีท่ี 
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ให้เช่ากับลูกค้า
ทัว่ไปในอาคารวิริยะถาวร 

การจ้างบริหารระหว่าง  
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน 
จ ากัด กับ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 
 

 
 
 
 

2.04 
0.18 

 

 
 
 
 

- 
- 
 

 
 
 
 
แต่เดิม บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เป็นบริษทั
ท่ีจัดตั้งข้ึนโดย บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั โดย บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก ในช่วง
การก่อสร้าง บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด31 ธ.ค. ปี 

2556 

ระยะเวลา 6 

เดือน ส้ินสุด 30 

มิ.ย. 2557 

 
 

(มหาชน) ถือหุ้นใน บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จ ากดั ร้อยละ 49 และ บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั ถือหุ้น
ร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนแลว้ของ บริษทั บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และในช่วงเร่ิมตน้ก่อตั้งบริษทั และ 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั มีความประสงค์ที่
จะว่าจา้งผูบ้ริหารที่มีความรู้และความช านาญเกี่ยวกบัธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แต่ในระหว่างการก่อสร้าง
นั้น บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ยงัไม่มีความ
ประสงค์ที่จะว่าจ้างผู ้บริหารในต าแหน่งดงักล่าวโดยตรง 
และเห็นว่าผูบ้ริหารของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
มีประสบการณ์ในการท างานในงานที่เกี่ยวขอ้งมากกว่า 
ดงันั้น บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จึงเขา้ท า
สัญญาจ้างบริหารกับ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับบุคลากร 1 ราย เป็นระยะเวลา 11 เดือนในปี 2555 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 
2555 โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ตกลงที่
จะจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
ในมูลค่า 146,000 บาทต่อเดือน และเม่ือวนัที่ 1 มกราคม 
2556  บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ได้ท  า

ตอ้งมีผูท้ี่มีความรู้ความสามารถเดียวกบัธุรกิจดงักล่าว
จึงได้จ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  ซ่ึงมี
บุคลากรที่มีประสบการณ์เป็นจ านวนมากที่สามารถ
ใหบ้ริการกบั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
ได ้และค่าตอบแทนที่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชั่น จ ากัด  ช าระให้กับ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน)  ส าหรับบริการดังกล่ าวก็เป็นอัตราที่
เหมาะสม เน่ืองจากค านวณจากอัตราผลตอบแทน 
จ านวนชั่วโมง และจ านวนคนท่ี บริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) จดัหามาให้กบั บริษทั บางปะอิน โค
เจนเนอเรชัน่ จ  ากดั   
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด31 ธ.ค. ปี 

2556 

ระยะเวลา 6 

เดือน ส้ินสุด 30 

มิ.ย. 2557 

สัญญาต่อกบั บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เพื่อจ้าง
บ ริหา ร  มีอ ายุสั ญญา  1 ปี  นับจา กวันล งนาม  โดย
ค่าตอบแทนเป็นมูลค่า 170,000 บาทต่อเดือน 
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3.3.2  รายการระหว่าง บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั กบั บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด31 ธ.ค. ปี 
2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 30 

มิ.ย. 2557 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน 
จ ากัด เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินจาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน 
จ ากัด เพื่อด าเนินการก่อสร้าง 

 ค่าเช่าพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.04 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

0.95 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดท้  าเอกสารเช่า
ที่ดินจาก บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั เพื่อใชป้ระโยชน์ 
ในดา้นต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1 . ขอ้ตกลงให้ใชพ้ื้นท่ี เพื่อวตัถุประสงค์ในการก่อสร้าง 
ขยาย ใชง้าน การบริการรักษาและซ่อมบ ารุงระบบท่อ(แนว
ท่อก๊าซธรรมชาติ)  ระยะเวลา  1 มกราคม 2557 ถึง 31 
ธนัวาคม 2559  ค่าเช่า 199,500 บาท/ปี  
2. ขอ้ตกลงให้ใชพ้ื้นท่ี (ปักเสาไฟฟ้า 115 kv. , 22 kv. 9-3-
52.5 ไร่  และ วางท่อไอน ้า 0-0-50.25 ไร่) ค่าเช่า  1,120,770 
บาท/ปี ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2557 
 
 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากในการ
เข้าท ารายการเพื่อให้ได้มาซ่ึงก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็น
วตัถุดิบหลกัเพื่อใชใ้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั รวมถึง
เพื่อให้ได้แนวเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน ้ าเพื่อขาย
ไฟฟ้าและไอน ้ า ท่ีผลิตได้ให้กับลูกค้าที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด31 ธ.ค. ปี 
2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 30 

มิ.ย. 2557 

การจ้างบริหารระหว่าง บริษัท บาง
ปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด กับ 
บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ ากัด 

 ค่าใชจ่้ายบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริการ 

 
 
 

- 
- 

 
 

 
0.84 
0.30 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ตกลงว่าจ้างให ้
บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ ากัด  เป็นผู ้จัดหาบุคลากรเข้า
ด  าเนินการบริหารงานใน บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ากดั  1 ราย  ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเลก็ SPP ระบบCogeneration ขนาด120MW โดยตกลง
ก าหนดระยะเวลานับตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557  ถึง 31 
ธันวาคม 2557 ค่าจ้างตามสัญญา  เป็นจ านวน  140,000 
บาทต่อเดือน ซ่ึงราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่
ไดร้วมภาษีอากรอื่น และค่าใชจ่้ายต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบังาน
ตามสัญญาน้ีแลว้ 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก บริษทั ที่ดิน
บางปะอิน จ ากดั มีบุคลากรและมีความช านาญในดา้น
การบริหารจัดการ  และ มีคุณสมบัติตรงตาม
วตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจของ บริษทั บางปะ
อิน โคเจนเนอเรชั่น  จ ากัด ได้ นอกจากน้ี ราคา
ค่าตอบแทนส าหรับบริการตามสัญญาดังกล่าวย ัง
ค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร ลกัษณะงาน ดงันั้ น 
ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล  ในการเขา้
ท ารายการดังกล่าวมีการเจรจาต่อรองเป็นไปตาม
เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษทัและบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
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 3.3.3  รายการระหว่าง บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั กบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด31 ธ.ค. ปี 
2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง 
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน 
จ ากัด กับ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

 ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 

 
 
 
 

942.88 
326.95 

 

 
 
 
 

971.52 
179.01 

 
 
 
 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดท้  าสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 18 
มีนาคม 2554 โดยสัญญาดงักล่าวเป็นรูปแบบสัญญาตามปกติ
ส าหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ SPP โดยในสัญญา
ก าหนดวนัเร่ิมใช้ก๊าซเพื่อการคา้ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 
และมีอายุสัญญา 25 ปีจากวันท่ีเ ร่ิมใช้ก๊าซเพื่อการค้า  มี
จ านวนซ้ือต่อวนัเท่ากบั 18.83 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนัและใช้
ก๊าซไดสู้งสุดไม่เกินวนัละ 21.55 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต นอกจากน้ี 
สัญญาระบุให้ซ้ือก๊าซจาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้ งปี ค  านวณจากสูตรท่ี
ระบุในสัญญา  โดยราคาก๊าซจะเป็นราคาเน้ือก๊าซและอตัรา
ค่าผ่านท่อตามสูตรที่ระบุในสัญญา  

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการ
ท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ
เพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติ  และเป็นราคาที่
เหมาะสมและสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตาม
แบบสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติส าหรับโครงการ 
SPP ที่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  ใชส้ าหรับ
ลูกคา้ SPP รายอื่นๆทั่วไปและมีอัตราค่าก๊าซท่ีมี
สูตรการค านวณค่าก๊าซอยา่งชดัเจน 
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 3.3.4  รายการระหว่าง บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบัญชี

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 
ปี 2556 

ระยะเวลา 6 
เดือน ส้ินสุด 
30 มิ.ย. 2557 

สัญญาซ้ือขายน ้าประปา ระหว่าง 
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน 
จ ากัด กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด 
(มหาชน) 

 ค่าน ้าดิบ 
 ค่าบ าบดัน ้าเสีย 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 

 
 
 
 

6.65 
0.67 

- 

 
 
 
 
12.81 

1.05 
4.59 

 
 
 
 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดท้  าสัญญาซ้ือขาย
น ้ าประปากบั บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) สัญญาเลขที่ 
001/2554 เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีระยะเวลาเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 ถึงวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2555เม่ือ
ครบวาระ 1 ปีตามสัญญา หากไม่มีการบอกยกเลิกสัญญาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 90 ว ัน ให้ถือว่าสัญญาน้ีมีผล
ต่อไปจนกว่าจะมีการแจง้ยกเลิก โดยมีอตัราค่าน ้ าประปา 22.50 
บาทต่อลูกบาศก์-เมตร(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)และในช่วง
ระยะเวลาระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะช าระค่าบ าบดัน ้ าเสียใน
ปริมาณ 80% ของปริมาณการใช้น ้ าประปา ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่เปิดด าเนินการ ช าระค่าบ าบดัน ้ าเสียในปริมาณ 20% ของ
ปริมาณการใชน้ ้าประปา 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นการซ้ือขายน ้ าดิบเพื่อการด าเนิน
ธุ ร กิ จ ต า มปก ติ  แล ะ เ ป็น ร า ค า ที่ เ หม า ะ สมแล ะ
สมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตามแบบสัญญา 
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(ง) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556/ 2555 และ 2554 พร้อมค าอธิบาย
และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบนั  

ตารางสรุปงบการเงิน 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่น าเสนอประกอบดว้ย 

1. งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

2.  งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
3. งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
4. งบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 ทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์     
 

          
สินทรัพยห์มุนเวียน     

 
          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.53  0.15  572.83  1.27  1,791.47  3.55  1,898.15  3.82  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น 161.40  2.49  295.27  0.65  464.83  0.92  475.71  0.96  
เงินลงทุนชัว่คราว             -    -           20.34  0.05         64.35  0.13       109.81  0.22  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น             -    -        953.36  2.11   1,002.31  1.99    1,119.45  2.25  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 0.01  0.00         45.97  0.10  179.06  0.35  195.65  0.39  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 170.94  2.63    1,887.77  4.18    3,502.02  6.94    3,798.77  7.64  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

 
          

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพนัระยะยาว             -               -      1,245.83       2.76    1,360.61       2.70  1,176.11  2.36  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,324.00  97.37  1,008.33  2.23  219.15  0.43  237.24  0.48  
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
- ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ             -    

            
-    

   
5,299.22  

       
11.74  

   
5,494.23  

       
10.88  

   
5,373.06  

       
10.80  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
- ส่วนของ ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย             -    

            
-    

   
6,922.34  

       
15.33  

   
6,878.90  

       
13.63  

   
6,739.43  

       
13.55  

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง             -    -    342.72  0.76  366.65  0.73  374.66  0.75  
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญา
สัมปทาน             -    -    27,525.85  60.96  26,458.46  52.41  25,926.47  52.12  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  0.12  0.00  918.68  2.03  5,993.21  11.87  5,913.75  11.89  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น             -    -             3.14  0.01  208.28  0.41  205.96  0.41  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 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  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
 

          
หน้ีสินหมุนเวียน     

 
          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1.86  0.03  205.57  0.46  674.11  1.34  412.96  0.83  
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง
กนั 3,166.41  48.75              -    -                -    -                -    -    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก  าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี             -    -             4.29  0.01           4.87  0.01           6.59  0.01  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,265.62  50.28  1,829.25  4.05         60.00  0.12  140.00  0.28  
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัที่ถึง
ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย             -    

            
-    

      
341.91  

         
0.76              -    

            
-                -    

            
-    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่
ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี             -    

            
-    

   
1,082.59  

         
2.40  

   
1,713.60  

         
3.39  

   
1,586.46  

         
3.19  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย             -    -             1.22  0.00           0.63  0.00              -    -    
เงินประกนัผลงาน              -    -             3.64  0.01           4.54  0.01           2.33  0.00  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น             -    -             6.28  0.01         50.61  0.10         34.51  0.07  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,433.89  99.06  3,474.75  7.70  2,508.36  4.97  2,182.85  4.39  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

 
          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี             -    

            
-           13.20  

         
0.03           9.83  

         
0.02           5.71  

         
0.01  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี             -    

            
-    

 
19,297.93  

       
42.74  

 
22,420.48  

       
44.41  

 
21,690.74  

       
43.60  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน             -    -             1.63  0.00           6.48  0.01           8.52  0.02  
หน้ีสินระยะยาวอืน่ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั             -    -           93.61  0.21  122.74  0.24  127.36  0.26  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน             -    -    19,406.37  42.98  22,559.53  44.69  21,832.33     43.89  
รวมหน้ีสิน 6,433.89  99.06  22,881.12  50.67  25,067.89  49.66  24,015.18  48.28  
ส่วนของผูถ้ือหุน้     

 
          

ทุนจดทะเบียน 100.00  1.54  9,200.00  20.37  5,500.00  10.90  5,500.00  11.06  
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 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  
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม)  (38.83)  (0.60)        16.19  0.04  235.07  0.47  562.77  1.13  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้             -    -             3.37  0.01   (112.19)  (0.22)  (84.50)  (0.17) 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 61.17  0.94  9,219.55  20.42  11,589.79  22.96  11,775.18  23.67  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย             -    -    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  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,495.06  100.00  45,153.88  100.00  50,481.51  100.00  49,745.45  100.00  
 

. . . 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

2554 2555 2556 ม.ค.-มิ.ย. 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า            -    -    2,467.32  95.70  5,456.63  96.86  3,209.50  96.88  
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพิ่มราคารับซ้ือ
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  
ดอกเบ้ียรับ 0.64  100.00  5.08  0.20  16.21  0.29  12.54  0.38  
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน            -    -    30.48  1.18  2.68  0.05  -    -    
รายไดอ้ื่นๆ            -    -    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  
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า            -    -    1,118.74  43.39  2,786.45  49.46  1,975.68  59.64  
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดั
จ าหน่าย            -    -    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  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน            -    -    -    -    -    -    20.37  0.61  
รวมค่าใช้จ่าย 2.82  441.30  1,637.18  63.50  3,704.37  65.76  2,458.88  74.22  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และคา่ใชจ่้ายภาษี
เงินได ้  (2.18)  (341.30) 940.90  36.50  1,929.06  34.24  854.07  25.78  
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 47.59  7,456.15  108.49  4.21  15.73  0.28  18.09  0.55  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45.41  7,114.85  1,049.39  40.70  1,944.79  34.52  872.16  26.33  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (84.24) (13,198.31)  (935.37) (36.28) (1,340.29) (23.79) (621.05) (18.75) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (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) -    -    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  (38.83)  (6,083.47) 112.06  4.35  602.61  10.70  251.11  7.58  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:             
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่
ขาย            -    -    -    -    0.15  0.00  0.29  0.01  
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด            -    -    -    -     (275.50)  (4.89) 

          
65.25  1.97  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด   (38.83)  (6,083.47) 112.06  4.35  327.26  5.81  316.65  9.56  
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)                 
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ  (38.83)  55.02    218.88    157.70    
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย    57.04    383.73    93.41    
รวมก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  (38.83)  112.06    602.61    251.11    
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

2554 2555 2556 ม.ค.-มิ.ย. 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม              
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ  (38.83)  55.02    103.32    185.40    
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย -   57.04    223.94    131.25    
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  (38.83)  112.06    327.26    316.65    

 

งบกระแสเงินสด 2554 2555 2556 ม.ค.-มิ.ย. 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี  (38.83) 114.02  604.50             251.11  
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)  -    -                        -                      -    
   จากกิจกรรมด าเนินงาน -    -                        -                      -    
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4.66  750.31  1,241.20             658.15  
   ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (47.59)  (108.49)  (15.73)             (18.09) 
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -     (0.01)  (1.00)               (2.64) 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -     (13.74) 26.16               38.25  
   ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย -    1.23  3.23                 4.41  
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย -    322.46  508.09             260.64  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 79.60  925.05  1,331.23             612.97  
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) -     (0.20) 4.35                 2.04  
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 

                 
(2.17) 

         
  1,990.62  

       
   3,702.02  

   
      1,806.84  

สินทรัพยด์  าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง     
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -    3.10   (51.92)           (122.28) 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น -    82.30   (26.20)             (16.45) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น -    1.36   (3.75)               (5.48) 
หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)     
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ -    35.04  411.93            (246.66) 
   เงินประกนัผลงาน -     (3.21) 0.90                (2.21) 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 0.74  3.96  40.12              (15.95) 
   หน้ีสินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -    13.09  21.38                    -    
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) ในกิจกรรมด าเนินงาน  (1.43) 2,126.26  4,094.49          1,397.80  
   จ่ายดอกเบ้ีย  (78.48)  (99.56)  (111.13)             (28.24) 
   จ่ายภาษเีงินได ้  (0.01)  (2.41)  (2.59)               (0.93) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป ใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (79.91) 2,024.28  3,980.78          1,368.64  
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งบกระแสเงินสด 2554 2555 2556 ม.ค.-มิ.ย. 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -    -                        -                      -    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น (เพิ่มข้ึน) ลดลง   (161.40)  (751.55)  (161.98)             (18.01) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวเพิ่มข้ึน -     (296.02)  (87.49)            168.73  
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง  -     (20.34)  (43.86)             (45.17) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -     (220.23)                     -                      -    
เงินสดสุทธิจ่ายซ้ือบริษทัยอ่ย  -     (2,367.02)  (412.24)                   -    
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน  (3,110.00)  (4,171.05)                     -                      -    
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มข้ึน -     (127.11)  (13.98)             (10.14) 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพิ่มข้ึน -     (267.85)  (5.58)                   -    
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มข้ึน) ลดลง   (0.13) 245.34   (1,106.12)             (38.49) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -    0.02  1.00                 4.63  
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ -    -                        -                      -    
   ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง -     (3.48)  (94.90)                   -    
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (3,271.53)  (7,979.29)  (1,925.16)              61.55  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  -    -                        -                      -    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,260.98  1,259.25  643.87             985.00  
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -     (2,700.00)  (1,913.11)           (905.00) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง -     (312.75)  (234.06)           (789.13) 
จ่ายค่าธรรมเนียมขยายเวลาช าระคืนเงินกู ้ -    -                        -                  (8.10) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัลดลง -    -     (250.00)                   -    
เงินสดจ่ายจากการลดทุนเรือนหุน้ -    -     (6,133.30)                   -    
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 100.00  9,100.00  8,400.21                    -    
จ่ายดอกเบ้ีย -     (825.97)  (1,209.92)           (594.71) 
จ่ายค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้ -    0.18   (1.25)                   -    
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -    -     (152.66)                   -    
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 3,360.98  6,520.71   (850.23)        (1,311.93) 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -     (2.37) 13.24              (11.58) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 9.53  563.33  1,218.64             106.68  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด -    9.51  572.83          1,791.47  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 9.53  572.83  1,791.47          1,898.15  
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อัตราส่วนทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ม.ค.-มิ.ย. 

2557 
อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)             0.03              0.54              1.40           1.74 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)             0.03              0.53              1.32            1.65  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)            (0.01)*             0.41              1.33         1.17**  
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  N/A              5.33              5.74         6.22**  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย (วนั)  N/A             67.50             62.72      57.92**  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า)                 -               10.79              6.34         7.27**  
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  N/A             33.37             56.83      49.52**  
วงจรเงินสด (วนั)  N/A             34.13              5.90        8.40**  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability Ratio)      
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) N/A 55.47% 49.96% 39.55% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) N/A 41.28% 34.65% 26.46% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก  าไร (%) (175.96%) 192.90% 204.69% 156.93% 
EBITDA Margin (%) 20314.58% 105.69% 80.19% 64.69% 
อตัราก าไรสุทธิ (%) (6083.47%) 4.35% 10.70% 7.58% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) (63.48%)* 1.00% 2.53% 1.96%** 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio)      
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 (Financial 
Policy Ratio)      
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า)          105.18              1.03              0.99           0.93  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)            (0.02)             2.30              3.10           2.24  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (เท่า)                (0.01)                  0.26                   1.05            1.65  
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
*  ใช้ยอด ณ ส้ินปี 2554 เน่ืองจากเป็นปีแรกที่ด าเนินงาน 
**  ปรับข้อมูลให้เป็นอัตราต่อปี เพื่อการเปรียบเทียบ 
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (CKP) 

754.5 MW 

พลงัน า้ 

615 MW 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอน
เนอร์จี จ  ากดั (SEAN) 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 
จ  ากดั (NN2)  

615 MW 

โคเจนเนอเรช่ัน 

117.5 MW 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ากดั (BIC) 

117.5 MW 

พลงัแสงอาทติย์ 

22 MW 

บริษทั บางเขนชยั 
จ ากดั (BKC)  

8 MW 

บริษทั นครราชสีมา 
โซล่าร์ จ  ากดั (NRS)  

6 MW 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 
จ ากดั (CRS)  

8 MW 

56% 

75% 

100% 30% 65% 30% 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. ภาพรวม 

1.1 ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอื่น (Holding Company) 
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ในปัจจุบนับริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุน้ใน 5 บริษทั ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน 3 ประเภท ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า จ  านวน 
1 บริษทั คือ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ซ่ึงถือหุ้นใหญ่ใน บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากัด 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ จ  านวน 1 บริษทั คือ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์จ านวน 3 บริษทั คือ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั 
และบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
1.2 เหตุการณ์ส าคญัในปี 2557 

- ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ
ให้บริการแก่บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งทั้ งดา้นเทคนิคและดา้นบริหาร โดยปัจจุบนัไดท้  า
สัญญาใหบ้ริการกบั บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั บริษทั 
บางเขนชยั จ ากดั และบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั  

- เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัน าส่วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญัจ านวน 170 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

- เม่ือวนัที่ 14 กรกฏาคม 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงกบั
บริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จ ากดั  เพื่อร่วมพฒันาโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ขนาดก าลงั
การผลิตโรงละ 120 เมกกะวตัต ์จ านวน 2 โรง รวมก าลงัการผลิต 240 เมกกะวตัต ์ในนิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)       
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2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบปี 2556 และปี 2555 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2556 2555 เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 5,568  2,512  3,056  122  
รายไดค้่าบริหารโครงการ 44  30  14  48  
รายไดอ้ื่น 21  36   (15)  (41) 
รวมค่าใชจ่้าย (ไม่รวมค่าใชจ่้ายทางการเงิน)  (3,704)  (1,637)  (2,067) 126  
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16  108   (92)  (86) 
ก าไรก่อนดอกเบ้ียภาษี 1,945  1,049  896  85  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (1,340)  (935)  (405) 43  
ภาษีเงินได ้  (2)  (2) 0   (4) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 603  112  491  438  

- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 219  55  164  298  
- ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 384  57  327  

 
573  

 
จากงบการเงินรวมของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ในปี 2556 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 5,633  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 3,055 ลา้นบาท โดยรายไดห้ลกัมาจากรายไดจ้าก
การขายไฟฟ้าและไอน ้ าจ  านวน 5,568  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของรายไดร้วม แบ่งเป็นรายไดจ้ากพลงัน ้ า 
4,115  ลา้นบาท รายไดจ้ากพลงัความร้อนร่วม 1,293 ลา้นบาท และรายไดจ้ากพลงัแสงอาทิตย์ 160 ลา้นบาท 
ในขณะที่ปี 2555 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 2,578 ลา้นบาท โดยรายได้
หลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 2,512 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของรายไดร้วม แบ่งเป็นรายไดจ้าก
พลงัน ้า 2,448 ลา้นบาท และรายไดจ้ากพลงัแสงอาทิตย ์ 64 ลา้นบาท 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) มีตน้ทุนขายในปี 2556 มีจ านวน 2,786 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า ส่งผลใหมี้ก  าไรขั้นตน้ 2,782 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ในขณะที่ตน้ทุนขาย
ในปี 2555 มีจ านวน 1,119 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ส่งผลใหมี้ก  าไรขั้นตน้ 1,393 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ในปี 2556 และ 2555 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
410 ลา้นบาท และ 196 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 7 และร้อยละ 8 ของรายไดร้วมในแต่ละงวด  

ในปี 2556 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีก  าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 219 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 164 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 298 
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สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 

รายการ 

งบการเงินรวม 

งวดหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

งวดหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า                   3,269                    2,021  1,248  62  
รายไดค้่าบริหารโครงการ                       28                        22  6  28  
รายไดอ้ื่น                       16                          5  11  217  
รวมค่าใชจ่้าย (ไม่รวมค่าใชจ่้ายทางการเงิน)                  (2,459)                  (1,299)  (1,160) 89  
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                       18                          6  12  236  
ก าไรก่อนดอกเบ้ียภาษี                     872                      755  117  16  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                    (621)                    (649) 28   (4) 
ภาษีเงินได ้                        -                           (2) 2   (100) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด                     251                      104  147  143  

- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                     158                        16  142  882  
- ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

                      93                        88  5  7  

 
ส าหรับงวดหกเดือน ในปี 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยมีก  าไรสุทธิส่วนที่เป็น    
ของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 158 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 142 ลา้นบาท เป็นผลจากการรับรู้
ก  าไรของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 2556 และ    
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ยงัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการให้บริการแก่บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง
กนั ถึงแมผ้ลประกอบการของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั จะไดรั้บผลกระทบจากความล่าชา้ของฤดูฝนบา้ง       
กต็าม 
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รายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) รายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้า ซ่ึงประกอบดว้ยไฟฟ้าจากพลงัน ้า ไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์ (2) รายได้
จากการขายไอน ้า (3) รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการ และ (4) รายไดอ้ื่น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายได้จากการขายไฟฟ้า 

  
ปริมาณไฟฟ้าขาย เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขาย
ไฟฟ้า 

เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: กิกะวัตต์-ช่ัวโมง หน่วย: กิกะวัตต์-ช่ัวโมง หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท 
  2556 2555 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 2556 2555 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

พลงัน ้า 2,560  1,596  964  60  4,115  2,448  1,667  68  
พลงัความร้อนร่วม 370  -    370   N/A  1,272  -    1,272   N/A  
พลงัแสงอาทิตย ์ 14  6                  8  147  160  64  96  148  

รวม 2,944  1,602  1,342  84  5,547  2,512  3,035  121  

 
ในปี 2556 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 5,547 ลา้นบาท 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 98 ของรายไดร้วม โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 2,512 ลา้นบาท 
การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 3,035 ลา้นบาท หรือร้อยละ 121  มีสาเหตุมาจาก 

 การรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด และ บริษัท บางเขนชัย จ ากัด 
เต็มปี รวมถึงการรับรู้รายได้ของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด ในคร่ึงปีหลัง 

ในปี 2555 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (สถานะบริษทัในขณะนั้น) อยูร่ะหว่างการปรับโครงสร้างการถือหุน้ใน
กลุ่มบริษทั จึงรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยไดเ้พียงบางส่วน โดยเม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2555 
บริษทัซ้ือหุน้ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เพิ่มเติม และท าให ้บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ ากดั มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยจากเดิมท่ีเป็นบริษทัร่วม ดงันั้น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั สามารถรับรู้รายได้
จากงบการเงินรวมของ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ที่ นบัเป็นเวลา 8 เดือน คิดเป็นจ านวน 2,448 
ลา้นบาท นอกจากนั้น บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัย่อยของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั ได้
เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ดงันั้น งบการเงินรวมปี 2555 ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั จึงไดร้วมรายไดข้อง บริษทั บางเขนชยั จ ากัด เป็นระยะเวลา 5 เดือน  คิดเป็นจ านวน 64 ลา้นบาท       
โดยในปี 2555 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั ยงัไม่รับรู้รายไดข้อง บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงยงั
อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

ในปี 2556 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 
2556) รับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และ บริษทั บางเขนชยั 
จ ากดั เตม็ปี คิดเป็นจ านวน 4,115 ลา้นบาท และ 160 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากนั้น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ยงัไดล้งทุนเพิ่มเติมใน บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ส่งผลให้ บริษทั บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั มีสถานะเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ในระหว่างปีโดย 
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บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ดงันั้น บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จึงรับรู้รายไดข้อง บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เป็นระยะเวลา 6 
เดือน คิดเป็นจ านวน 1,272 ลา้นบาท 
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 ปริมาณน ้าที่ไหลเข้าสู่เข่ือนน ้างึม 2 ในปี 2556 มากขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2555 

 

กราฟดา้นบนแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ขายได ้และระดบัน ้าในอ่างเกบ็น ้า เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และปี 2555
โดยในปี 2556 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าปี 2555 เน่ืองจากมีปริมาณน ้ าท่ีไหล
ผ่านบริเวณอ่างเกบ็น ้าเพิ่มข้ึนจากปีก่อนโดยในปี 2556 มีปริมาณน ้ าไหลผ่านตวัเขื่อนในปริมาณ 7,029 ลา้น
ลูกบาศก์เมตร เทียบกบัปีก่อนหน้าที่มีปริมาณ 5,856 ลา้นลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้นอกจากจะสามารถผลิต
ไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมายที่ 2,310 ลา้นหน่วยต่อปีแลว้ ยงัมีไฟฟ้าส่วนเกิน  (Excess Energy)2 จ านวน 151 ลา้น
หน่วย จากอิทธิพลของพายุมงัคุดซ่ึงท าให้ฝนตกมากกว่าท่ีคาดการณ์ อีกทั้ง บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากัด         
ยงัสามารถบันทึกปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้มากกว่าปริมาณเป้าหมายไว้ในบัญชีส ารองไฟฟ้าหลัก         
(PE Account)3 จ านวน 96 ล้านหน่วย และบัญชีส ารองไฟฟ้ารอง (SE Account) จ  านวน 3 ลา้นหน่วย            
ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้พื่อชดเชยปริมาณไฟฟ้าในปีท่ีมีปริมาณน ้ าน้อยอีกดว้ย ดงัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2555 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั ไดเ้บิกใชบ้ญัชีส ารองพลงังาน PE Account และ SE Account เป็นจ านวน 163 ลา้น
หน่วย และ 78 ลา้นหน่วย ตามล าดบั เน่ืองจากเป็นปีท่ีมีปริมาณน ้านอ้ยประกอบกบัเข่ือนน ้ างึม 5 ที่อยู่บริเวณ
ตน้น ้าไดเ้ร่ิมกกัเกบ็น ้ าซ่ึงไดด้  าเนินการเสร็จส้ินแลว้ในเดือนกนัยายน 2555 ส่งผลให้ปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้สู่
เข่ือนน ้างึม 2 กลบัสู่สภาพปกติ 

 ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียที่ปรับตัวสูงข้ึน 
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2556 เทา่กบั 1.88 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2555 เท่ากบั 
1.57 บาทต่อหน่วย ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนมาจากสัดส่วนของแหล่งพลงังานท่ีเปลี่ยนไปเน่ืองจาก 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ โดยโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกนั
ตามแหล่งพลงังานราคาขายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยสู์งที่สุด ตามดว้ยพลงัความร้อนร่วม และพลงัน ้า 
ตามล าดบั จึงส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 121 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพิ่มข้ึน
ของปริมาณไฟฟ้าขายซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 84

                                                             
2ไฟฟ้าส่วนเกนิ (Excess Energy) หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้กนิกวา่การคาดการณ ์โดยปกติการขายไฟฟ้าหลกั (Primary Energy) และ
ไฟฟ้ารอง (Secondary Energy) จะตอ้งท าการแจง้ล่วงหน้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Declaration)  ภายในวนัท่ี 10 ของเดือนกอ่น
หน้า ในกรณีท่ีมีปริมาณน ้ามากกวา่ท่ีคาดการณ ์ส่วนเกนิดงักล่าวจะถูกขายในรูปแบบไฟฟ้าส่วนเกนิ  
3ไฟฟ้าส ารอง หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าท่ีสามารถผลิตไดเ้กนิปริมาณเป้าหมาย (2,310 ลา้นหน่วย) และสามารถบนัทึกปริมาณท่ีเกนินั้นใน
บญัชีไฟฟ้าส ารอง เพ่ือน าไปเบิกใชใ้นปีท่ีมีน ้ าน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมาย 
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ปริมาณไฟฟ้าขาย เปลี่ยนแปลง รายได้จากการขายไฟฟ้า เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: กิกะวัตต์-ช่ัวโมง หน่วย: กิกะวัตต์-ช่ัวโมง หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท 
  ม.ค.-มิ.ย. 57 ม.ค.-มิ.ย. 56 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ ม.ค.-มิ.ย. 57 ม.ค.-มิ.ย. 56 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

พลงัน ้า 1,002  1,137   (135)  (12) 1,816  1,936   (120)  (6) 
พลงัความร้อนร่วม 370  -           370   N/A  1,326  -     1,326   N/A  
พลงัแสงอาทิตย ์ 7  7  -    0  86  85         1  1  

รวม 1,379  1,144  235                21    3,228  2,021   1,207  60  

 
ในหกเดือนแรกของปี 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
ทั้งหมด 3,228 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 97 ของรายไดร้วม โดยเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซ่ึงมี
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 2,021 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 1,207 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 60 มีสาเหตุมาจาก 

 การเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด-1 

โรงไฟฟ้า BIC-1 ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 
2556 ดงันั้น ในหกเดือนแรกของปี 2557 บริษทัจึงรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ บริษทั บางปะอิน โค
เจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จ านวน 1,326  ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด โดย
เป็นการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 90 เมกะวัตต์และส่วนที่ เหลือขายให้แก่
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 ฤดูฝนที่ค่อนข้างล่าช้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ  บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ในหกเดือนแรกของปี 2557 ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 120 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6  เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้เข่ือนน้อยกว่าปีก่อนหน้า   
อีกทั้งฤดูฝนมาชา้กว่าปกติประมาณ 1-2 เดือนโดยเร่ิมมีฝนตกในปลายเดือนกรกฎาคมจากปกติท่ีเร่ิมตก
ในช่วงเดือนมิถุนายน ท าให้ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ตอ้งส ารองน ้ าไวใ้นอ่างเก็บน ้ าและไม่สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งเตม็ที่ในช่วงเวลาดงักล่าว  

 
(2) รายได้จากการขายไอน ้า 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัยอ่ย มีไอน ้าเป็นผลพลอยไดจ้ากผลิตไฟฟ้า
ระบบโคเจนเนอเรชัน่ โดยสามารถผลิตไอน ้ าไดท่ี้ก  าลงัการผลิต 19.6 ตนัต่อชัว่โมง บริษทั บางปะอิน      
โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด เร่ิมขายไอน ้ าให้กับผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2556        
ในปี 2556 ขายไอน ้ าไดจ้  านวน 24,442 ตนั คิดเป็นเงิน 21 ลา้นบาท ส าหรับหกเดือนแรกของปี 2557 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ขายไอน ้าไดจ้  านวน 50,996 ตนั คิดเป็นเงิน 41 ลา้นบาท 
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(3) รายได้จากค่าบริหารโครงการ 

รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการตามงบการเงินรวมของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น
การรับรู้รายไดค้่าบริหารโครงการซ่ึง บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เขา้ท าสัญญาบริหาร
โครงการกบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จนกระทัง่ถึงวนัครบก าหนด     
1 ปีภายหลังจากวันที่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (1 ปีหลัง COD)            
ในปี 2556 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) รับรู้รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการเต็มปี เป็นจ านวน       
44 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 30 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) สามารถ
รับรู้รายได้ค่าบริการดังกล่าวของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด  ท่ี เกิดข้ึนตั้ งแต่วันท่ี               
10 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 เท่านั้น 

อยา่งไรกต็าม ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้มา ไดมี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของกลุ่ม
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จึงไดเ้ปลี่ยนผูใ้หบ้ริการตามสัญญารับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กบั 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จาก บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เป็นบริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) แทน โดยมีมูลค่าสัญญาส าหรับปี 2557 ประมาณ 40 ลา้นบาท นอกจากนั้น บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ยงัมีรายไดจ้ากสัญญา Secondment Service Agreement กบั บริษทั ไซยะบุรี    
พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงมีมูลค่าสัญญาส าหรับปี 2557 ประมาณ 9 ลา้นบาท   

 
(4) รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นประกอบดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนและดอกเบ้ียรับ 

ในปี 2555 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรู้ก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 
2 จ ากดั จ านวนเท่ากบั 30 ลา้นบาทซ่ึงเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ที่
เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงเป็นวนัที่ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั มีสถานะเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จนกระทัง่ถึงวนัส้ินสุดรอบบญัชีเท่านั้น ในจ านวนน้ี
ส่วนใหญ่เกิดจากการแปลงมูลค่าเงินกูใ้นสกุลดอลล่าร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท อย่างไรก็ดี บริษทัไดเ้ร่ิม
จัดท าการบญัชีป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 ซ่ึงช่วยลดความผนั
ผวนของก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดงักล่าวได้ ท  า ให้ในปี 2556 บริษทัมีก  าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 3 ลา้นบาท ส่วนผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจ านวน 276 ลา้นบาท แสดงใน
ส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ส าหรับงวดหกเดือนของปี 2557 รายไดอ้ื่นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ
ผูกพนัและเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายของบริษัท ประกอบดว้ยต้นทุนขายไฟฟ้า ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่ายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 

ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม 

2556 2555 เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 2,786 75 1,119 68 1,667 149 
ค่าเส่ือมราคา 1,215 33 732 45 483 66 
ค่าเช้ือเพลิง 929 25 0 -    929 N/A 
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 410 11 287 18 123 43 
ค่าสัมปทาน 140 4 83 5 57 68 
อื่นๆ 92 2 17 1 75 22,259 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย 508 14 322 20 186 58 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 410 11 196 12 214 109 

รวม 3,704 100 1,637 100 2,067 126 

 

 ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 

ในปี 2556 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ าทั้งหมด 2,786 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวม การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายไฟฟ้าจากปี 
2555 จ านวน 1,667 ลา้นบาท หรือร้อยละ 149 มีสาเหตุมาจากในปี 2555 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
รับรู้ตน้ทุนขายไฟฟ้าของ บริษทั เซาทอ์ีสท เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ซ่ึงเกิดจาก บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ที่
เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 และรับรู้ตน้ทุน
ขายไฟฟ้าของ บริษทั บางเขนชยั จ ากัด ตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 เม่ือ บริษัท บางเขนชยั จ ากดั เร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์ดงันั้นในปี 2555 จึงมีตน้ทุนขายไฟฟ้าไม่เตม็ปี คิดเป็นจ านวน 1,119 ลา้นบาท 

- ค่าเส่ือมราคา   เป็นตน้ทุนหลกัของโรงไฟฟ้าเน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงั
น ้าและโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยใชว้ิธีตดัค่าเส่ือมเป็นเส้นตรงตลอดอายโุครงการ 

- ค่าเช้ือเพลิง  บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและ
ไอน ้ า โดยมีอตัราการใช้ความร้อน (Heat Rate) อยู่ที่ 7,875 บีทียูต่อกิโลวตัต์ชัว่โมงเทียบเท่าในขณะท่ี
โรงไฟฟ้าอื่นในกลุ่มไม่ตอ้งเสียค่าเช้ือเพลิง 

- ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า  ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงที่เน่ืองจากบริษทัย่อยไดว้่าจ้าง
ผูเ้ช่ียวชาญใหท้  าการดูแลรักษา 

- ค่าสัมปทาน  เป็นค่าตอบแทนรัฐบาล สปป.ลาว ซ่ึงเป็นแปรผนัโดยตรงกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 
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 ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย  เกิดจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
ซ่ึงเกิดจากการซ้ือกิจการโดยเป็นรายการท่ีไม่เกี่ยวกบัเงินสด จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าเกิดจากการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้และโรงไฟฟ้าต่างๆเร่ิมทยอยด าเนินการเชิงพาณิชย ์

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ           
และค่าเส่ือมราคา 

 

รายการ 

ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม 

ม.ค.-มิ.ย. 57 ม.ค.-มิ.ย. 56 เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 1,976  80 816  63 1,160 142 
ค่าเส่ือมราคา 647  39 547  42 424 78 
ค่าเช้ือเพลิง 971  26 -    0 647 N/A 
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 233  9 168  13 65 39 
ค่าสัมปทาน 62  3 66  5 (4) (6) 
อื่นๆ 63  3 35  3 28 80 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย 261  11 248  19 13 5 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 202  8 181  14 21 12 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 20  1 54  4 (34) (63) 

รวม 2,459 100 1,299 100 1,160 89 

 

 ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า  ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ยมีตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้าทั้งหมด 1,976 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและ
ไอน ้ารวม การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ จ านวน 1,160 ลา้นบาท หรือร้อยละ 142 
มาจากตน้ทุนขายของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือกลางปี 2556 
โดยเฉพาะค่าเช้ือเพลิง โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าและไอน ้า ในขณะท่ีโรงไฟฟ้าอื่นในกลุ่มไม่ตอ้งเสียค่าเช้ือเพลิง นอกจากนั้น บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั 
มีค่าที่ปรึกษาในการระบบด าเนินงานและซ่อมบ ารุงเพิ่มข้ึน ในขณะที่ค่าสัมปทานลดลงตามยอดขายและค่า
งานดูแลส่ิงแวดลอ้มและประชาชนลดลงตามขอ้ตกลงในสัญญา 

 ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย เกิดจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึง
เกิดจากการซ้ือกิจการโดยเป็นรายการท่ีไม่เกี่ยวกบัเงินสด โดยเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากการท่ี บริษทั บางปะอิน    
โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายในส านักงาน          
ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเส่ือมราคา  

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ในคร่ึงปีแรกของ 2556 บริษทัมีขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 54 ลา้นบาท 
ซ่ึงส่วนมากมาจากการแปลงมูลค่าของเงินกูร้ะยะยาวสกุลดอลลาสหรัฐของ บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากัด 
อย่างไรก็ดี บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ไดจ้ัดท าการบญัชีป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) ส าหรับ
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รายการดังกล่าวตั้ งแต่ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 ซ่ึงช่วยลดความผันผวนของก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนไดส่้วนหน่ึง โดยก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากรายการดงักล่าวจะแสดง
ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในปี 2556 บริษัทมีส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 16 ล้านบาท ซ่ึงรวมผลประกอบการของ          
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (ก่อนเปลี่ยนเป็นบริษทัย่อย) รวมทั้ง บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั และ 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยส่วนแบ่งก  าไรลดลงจากปีก่อนหน้า 93 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 86 เน่ืองจากในปี 2555 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ถูกนบัเป็นบริษทัร่วมเป็นเวลา 4 เดือน 

ในงวดหกเดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 18 ล้านบาท ซ่ึงรวมผล
ประกอบการของ บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั และ บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 
30 ในขณะที่ช่วงเดียวกนัของปี 2556 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัร่วมในช่วงก่อน
เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ละมีผลประกอบการขาดทุน ส่งผลใหส่้วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมของไตรมาสท่ี 
2 ของปี 2557 เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 12 ลา้นบาท  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ในปี 2556 ค่าใชจ่้ายทางการเงินปรับตวัเพิ่มข้ึน 405 ลา้นบาท หรือร้อยละ 43 หรือจากจ านวน 935 ลา้นบาท ในปี 2555 
เป็นจ านวน 1,340 ลา้นบาท ในปี 2556 โดยมีสาเหตุมาจากภาระหน้ีท่ีเพิ่มข้ึนจากการรวม บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ย ถึงแมค้่าใชจ่้ายทางการเงินของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั จะลดลง เน่ืองจากไดท้ยอยช าระ
คืนหน้ีในระหว่างปี  

ในงวดหกเดือนแรกของปี 2557 ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4 แมจ้ะไดร้วมค่าใชจ่้ายทางการเงิน
ของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงไดก้ลายเป็นบริษทัยอ่ยไวด้ว้ย แต่บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยอื่นสามารถลดค่าใชจ่้ายทางการเงินไดจ้ากการทยอยช าระคืนเงินกูจ้ากธนาคารอีกทั้งยงัสามารถเจรจาขอลด
ดอกเบ้ียเงินกูไ้ดเ้ป็นผลส าเร็จดว้ย 
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3. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

การวิเคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม 49,745 ลา้นบาท 
ลดลงจากส้ินปี 2556 จ  านวน 737 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญั
ดงัน้ี 

รายการ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,898  1,792  106  6  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น  476  465  11  2  
เงินลงทุนชัว่คราว  110  64  46  71  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 1,119  1,002  117  12  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 196  179  17  9  
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพนั  1,176  1,361   (185)  (14) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 237  219  18  8  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า – บริษทัฯ 5,373  5,494   (121)  (2) 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า – ผูอ้ื่น 6,739  6,879   (140)  (2) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 375  367  8  2  
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 25,926  26,459   (533)  (2) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  5,914  5,993   (79)  (1) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 206  208   (2)  (1) 
รวมสินทรัพย์ 49,745  50,482   (737)  (1) 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 117 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557 สูงกว่า
ยอดขายในเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2556 

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลดลง 185 ล้านบาท เน่ืองจากได้รับการอนุมัติการลดจ านวนเงินส ารอง
บางส่วนจากธนาคารผูใ้หกู้ ้

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจ านวน 237 ลา้นบาท เป็นการลงทุนใน บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั (NRS) 
และ บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั (CRS) ตามรายละเอียดดงัน้ี 

บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง 

  
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556 จ านวนเงิน ร้อยละ 

NRS 30%                     105  99 6  6  
CRS 30%                     132  120 12  10  

รวม                       237  219 18  8  

 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน มีจ านวน 25,926 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีท่ีผ่านมา 
533 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด 
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การวิเคราะห์หน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีหน้ีสินรวม 24,015 ลา้นบาท 
ลดลงจากส้ินปี 2556 จ  านวน 1,053 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญั
ดงัน้ี 

รายการ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 413  674   (261)  (39) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12  15   (3)  (16) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 140  60  80  133  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  23,277  24,134   (857)  (4) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9  6  3  31  
หน้ีสินอื่นๆ 164  179   (15)  (8) 

รวมหน้ีสิน 24,015  25,068   (1,053)  (4) 

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน มีจ านวน  413 ลา้นบาท ลดลง 261 ลา้นบาท หรือร้อยละ 39 เน่ืองจากปลายปี 
2556 มียอดคา้งช าระค่าเช้ือเพลิงของเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ในขณะท่ีส้ินไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2557 มียอดคา้งช าระค่าเช้ือเพลิงของเดือนมิถุนายนเท่านั้น 

 เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน มีจ  านวน 140 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 80 ลา้นบาท เพื่อน ามาใชห้มุนเวียนใน
กิจการโดยเฉพาะค่าเช้ือเพลิง 

 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีจ  านวน 23,277 ลา้นบาท ลดลง 857 ลา้นบาท เน่ืองจากไดใ้ชค้ืนเงิน
กูย้มืระยะยาวระหว่างงวด 
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การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวมของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 มี
จ  านวน 25,730 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีท่ีผ่านมา 316 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลง
ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 5,500  5,500  -    -    
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 5,797  5,967   (170)  (3) 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  563  235  328  139  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้  (85)  (112) 27   (25) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 

13,955  13,824  131  1  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,730  25,414  316  1  

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ลดลง 170 ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลา้งขาดทุน
สะสมโดยใชส่้วนเกินมูลค่าหุน้สามญั โดยไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้เม่ือวนัที่ 22  เมษายน 2557 

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น จ  านวน 85 ลา้นบาท ส่วนใหญ่คือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยนบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้มา บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั  
ได้เร่ิมใช้การบัญชีส าหรับการป้องกันความเส่ียง (Hedge Accounting) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนอนัเกี่ยวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ในสกุลดอลลาร์
สหรัฐ โดยก าหนดใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) 
และเงินกู ้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการป้องกันความเส่ียง (Hedging 
Instrument) ดว้ยหลกัการของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผนัผวน
ของก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนได ้โดยส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) 
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือที่ใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านก าไรขาดทุนของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  และจะถูก
โอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือ
ขาดทุน 
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4. กระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 1,791 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2555 
ทั้งส้ิน 1,219 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2556 2555 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 3,981  2,024  1,957  97  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,925)  (7,979) 6,054   (76) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  (850) 6,521   (7,371)  (113) 
เงินสดลดลงจากขาดทุนจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 

13   (3) 16   (658) 

เงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 1,219  563  656  116  

 
กิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 3,981 ลา้นบาท มาจากผลประกอบการของบริษทัยอ่ยต่างๆ โดย
มีจ านวนมากข้ึนกว่าปีก่อนหนา้ 1,957 ลา้นบาท หรือร้อยละ 97 เน่ืองจากการด าเนินการเตม็ปีในปี 2556 
กิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1,925 ล้านบาท มาจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อยระหว่างปี 
ตลอดจนการลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยเหล่านั้น 
กิจกรรมจดัหาเงิน 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 850  ลา้นบาท  เป็นผลสุทธิของการเพิ่มทุนผ่านการระดมทุนจาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละการช าระคืนเงินกูต้ลอดจนดอกเบ้ียจ่ายในระหว่างปี 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 1,898 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2556 
ทั้งส้ิน 106  ลา้นบาท ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

รายการ งวดหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2557 

งวดหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2556 

เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: ล้านบาท เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,369  1,738   (369)  (21) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 61   (561) 622   (111) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  (1,312)  (796)  (516) 65  
เงินสดลดลงจากขาดทุนจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 

 
 (12) 

 
12  

                    
(24) 

                
(200) 

เงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 106  393   (287)  (73) 
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กิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,369 ลา้นบาท มาจากผลประกอบการของบริษทัยอ่ยต่างๆ    
โดยมีจ านวนลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 369 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21 เน่ืองจากมียอดลูกหน้ีการคา้
เพิ่มข้ึนและ ยอดเจา้หน้ีการคา้ลดลง  
กิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 61 ลา้นบาท มาจากการลดลงของเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพนัตาม
เง่ือนไขของธนาคารผูใ้หกู้ ้ 
กิจกรรมจดัหาเงิน 
 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 1,312 ลา้นบาท  เป็นผลจากการช าระคืนเงินกู ้ ค่าธรรมเนียม
ตลอดจนดอกเบ้ียจ่าย 

10. ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2557 ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันซ่ึงไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน มีดังน้ี  

บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 349,600,000 หุน้ 
บริษทั ช.การช่าง -โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั จ านวน 8,000,000 หุน้ 
นายประเสริฐ  ตรีวิศวเวทย ์ จ านวน 750,000 หุน้ 
นางสาวสวรรยา  ตรีวิศวเวทย ์ จ านวน 127,000 หุน้ 
นางกรกช  ตรีวิศวเวทย ์ จ านวน 100,000 หุน้ 
นางสาววลยัณัฐ  ตรีวิศวเวทย ์ จ านวน 455,000 หุน้ 
นายณชนก  แสงหตัถวฒันา จ านวน               50,000 หุน้ 
นางสาวจนัทร์ทราย  สันตอรรณพ จ านวน             930,000 หุน้ 
นายถวลัย ์ คงดี จ านวน               6,100 หุน้ 
นายภูวเนศวร์  ตรีวิศวเวทย ์ จ านวน             245,000 หุน้ 
รวม จ านวน      360,263,100 หุน้ 

11. การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

บริษทั อาวล ์เอน็เนอร์จี จ ากดั ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระ ไดท้  าการประเมินราคาโดยพิจารณาจาก
ค่าก่อสร้าง จดัหา และติดตั้งอุปกรณ์ ใหก้บัโรงไฟฟ้า BIC-2 และพร้อมกบัเปรียบเทียบค่าก่อสร้างกบัโรงไฟฟ้า BIC-1 

12. กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

(1) นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์
(2) นายณรงค ์ แสงสุริยะ 
(3) นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
(4) นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์
(5) นายอลัวิน  จี 
(6) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
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กรรมการทั้ง 6 ท่านซ่ึงมีรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและไม่ไดอ้อกเสียง ในวาระซ่ึงเป็นรายการ     
ทีเ่กี่ยวโยงกนัในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2557 

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

(1) การว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เพื่อท าหน้าท่ี
ออกแบบ ด าเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซ้ือ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ ง และด าเนินการทดสอบ 
(commission) ให้กับโรงไฟฟ้า  BIC-2 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท บางปะอิน        
โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั เน่ืองจาก บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีศักยภาพ  มีความรู้ความช านาญ      
ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และมีประสบการณ์เป็นท่ีน่าพอใจใน              
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 อีกทั้ง มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง โดยสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน
ก าหนดเวลาและงบประมาณที่แน่นอน และไดผ้ลงานที่มีคุณภาพ 

(2) มูลค่าสัญญา ที่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอเป็นจ านวนเงิน 4,310.15 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบัราคาที่ บริษทั อาวล์ เอ็นเนอร์จี จ ากดั ที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกที่มี
ความน่าเช่ือถือไดป้ระเมินราคาค่าก่อสร้างไวท้ี่จ  านวน 4,510.39 ลา้นบาท พบว่าราคาที่ บริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) เสนอนั้นต ่ากว่า ดงันั้น ราคาท่ีบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอมาจึงเป็นราคาที่มี
ความสมเหตุสมผล 

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

- ไม่มี - 

15. ข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไม่มี - 

16. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว               
มีความเช่ือว่าสารสนเทศน้ีมีความถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ 

17. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

รายละเอียดตามรายงานความเห็นของ บริษทั ทริปเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอร่ี จ ากดั (ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 
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การรับจ้างบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ท าหน้าที่เป็นวศิวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) 
โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรี โดย บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 

ภายหลังจากได้รับการอนุมัติการเข้าท ารายการจากท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษัท ซีเค        
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัองัคารที่ 28 ตุลาคม 2557  

2. คู่กรณีที่เก่ียวข้อง 

ผูใ้หบ้ริการ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ผูรั้บบริการ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั  

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

เดิมบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ได้ว่าจ้างบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด ซ่ึงเป็ นบริษัทย่อย          
ของบริษทั เพื่อท าหน้าที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ให้กบัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ตั้งแต่     
วนัที่ 1 มกราคม 2555   

ช่วงตน้ปี 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ท าสัญญารับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer)               
โดยท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาเกี่ยวกบัการก่อสร้าง ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างและงานทดสอบ ติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว     
เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานภายใต้สัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้กับ             
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี แทน บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย      
เอนเนอร์จี จ ากดั ที่  บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดย้กเลิกสัญญา ระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 6 ปี      
(ปี 2558-2563) 

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

ค่าบริการรับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาจ านวน 323.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้าย
ส าหรับ การเดินทาง ค่าที่พกั และค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ และเบ้ียเลี้ ยงต่างๆ ตามที่เกิดจริง เป็นจ านวนไม่เกิน 
48.52 ลา้นบาท รวมเป็นมูลค่าส่ิงตอบแทนตามสัญญาทั้งส้ินไม่เกิน 371.57 ลา้นบาท ซ่ึงบริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) จะไดรั้บช าระเป็นรายเดือน ตามที่ระบุในตารางการช าระเงินระหว่างกาล (Interim Payment 
Schedule) โดยเร่ิมตั้งแต่ส้ินเดือนท่ี 2 นบัแต่วนัที่ลงในสัญญาเป็นตน้ไป  

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทสินทรัพยห์รือบริการขนาดใหญ่ตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกนั โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 5.99 ของสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (Net Tangible Asset : NTA) โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากบั 6,205.94 ลา้นบาท (รายละเอียดการค านวณในขอ้ 4.4 หนา้ 9) 

ขนาดรายการ ค  านวณไดด้งัน้ี 
= (371.57 / 6,205.94) x 100%  = 5.99% 
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เน่ืองจากขนาดของรายการที่จะเขา้ท าเกินกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัขนาดใหญ่ 
ดงันั้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จึงมีหน้าที่ตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากที่ประชุม        
ผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดส่้วนเสีย และบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตอ้งจัด
ใหมี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการท ารายการ ความเป็นธรรม
ของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการ เพื่อเสนอต่อผูถ้ือหุ้นของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) รวมถึง
เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท ารายการ 

บริษทัจะมีรายไดเ้พิ่มท่ีแน่นอนจากการรับจ้างเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา และพนักงานของบริษทัจะได้ใชค้วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีมีในการท างาน ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์และความเช่ียวชาญให้มากข้ึนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยทัว่ไป 

6. รายละเอียดของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

(1) บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น 
จ านวน 349,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.78 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/  และเป็นผูถ้ือหุ้นใน 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั โดยถือหุ้นจ านวน 805,830,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้3/  

(2) บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ  ากัด โดยถือหุ้น
จ านวน 549,994 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้4/ 

(3) ดร.ทนง พิทยะ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท       
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 

(4) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์เป็นบิดาของ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์และดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์โดย นายปลิว 
ตรีวิศวเวทย ์ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั 
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั และด ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 
และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษทั ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้น บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 12,631,497 หุ้น หรือคิดเป็น       
ร้อยละ 0.75 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้2/  

(5) นายณรงค์ แสงสุริยะ ด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั และด ารงต าแหน่งกรรมการ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-กลุ่มงานปฏิบติัการ และเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 512,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้2/  

(6) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ ด  ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และเป็นบุคคลที่   
คาดว่าจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการของ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
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(7) นายประเสริฐ มริตตนะพร เป็นบิดา นางสาวปิยนุช มริตตนะพร โดย นายประเสริฐ มริตตนะพร          
ด  ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และด ารงต าแหน่งกรรมการและ       
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-กลุ่มงานบริหาร บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

(8) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์เป็นบุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และเป็นญาติสนิทของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
โดย นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ด  ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั  

(9) นายอลัวิน จี เป็นคู่สมรสของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์โดย นายอลัวิน จี ด  ารงต าแหน่งกรรมการของ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

(10) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์เป็นบุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และเป็นญาติสนิทของ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ 
และคู่สมรสของ นายอัลวิน จี  โดย ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ด  ารงต าแหน่งกรรมการผู ้จัดการของ       
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวน 1,500,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.09 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้2/  

(11) นางสาวปิยนุช มริตตนะพร เป็นบุตร นายประเสริฐ มริตตนะพร โดย นางสาวปิยนุช มริตตนะพร  ด ารง
ต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และเป็นผูถ้ือหุ้น 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวน 4,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้2/ 

(12) นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย ์เป็นญาติสนิทของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ โดย นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย ์       
ถือหุน้ในบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้1/ 

(13) นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย ์เป็นบุตรของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์ผู ้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สาย
งานจัดซ้ือ ของ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  โดย นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย์ ถือหุ้นของ           
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 127,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้1/ 

(14) นางกรกช ตรีวิศวเวทย ์เป็นญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน
จดัซ้ือ ของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย นางกรกช ตรีวิศวเวทย ์ถือหุน้ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 100,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(15) นางสาววลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์เป็นคู่สมรสของ ดร.อนุกูล ตนัติมาสน์ กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทัว่ไป ของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย นางสาว
วลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์ถือหุน้ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 455,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(16) นายณชนก แสงหตัถวฒันา เป็นบุตรของ นายวชัระ แสงหตัถวฒันา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน
วิศวกรรมของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย นายณชนก แสงหัตถวฒันา ถือหุ้นของ บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 50,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(17) นางสาวจันทร์ทราย สันตอรรณพ เป็นบุตรของ นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการและผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 ของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย นางสาวจนัทร์ทราย  สันตอรรณพ 
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ถือหุ้นของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 930,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของ        
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(18) นายถวลัย ์คงดี เป็นคู่สมรสของบุตรของ นายณรงค ์แสงสุริยะ โดย นายถวลัย ์คงดี ถือหุ้นใน บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 6,100 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(19) นายภูวเนศวร์ ตรีวิศวเวทย ์เป็นญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์โดย นายภูวเนศวร์ ตรีวิศวเวทย ์        
ถือหุ้นใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 245,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุน      
จดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(20) นายสุทธิศกัด์ิ ชยุตสาหกิจ ญาติสนิทของ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) และเป็นบุคคลที่คาดว่าจะรับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากดั โดย นายสุทธิศกัดิ์  ชยตุสาหกิจ ถือหุน้ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 15,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

หมายเหตุ: 1/ ขอ้มูลการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2557 
 2/ ขอ้มูลการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 

 3/ ขอ้มูลจากทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2557 
 4/  ขอ้มูลการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2557 

7. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

การเขา้ท ารายการกบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทสินทรัพยแ์ละบริการ ซ่ึงมี
มูลค่าของรายการเป็นเงิน 371.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99 เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ
ตามงบการเงินรวมของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกนัก าหนดให้การเขา้ท ารายการที่มีมูลค่ารายการสูงกว่าร้อยละ 3 ตอ้งไดรั้บอนุมติัอนุมติัจากที่ประชุม      
ผูถ้ือหุน้ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดส่้วนเสีย 

ทั้งน้ี บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ทริปเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอร่ี จ ากดั เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษทั ความเป็นธรรมของ
ราคา และเง่ือนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อส่งความเห็นดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ     
ผูถ้ือหุน้ 

8. ข้อมูลอ่ืนเก่ียวกับบริษัท  (รายละเอียดในหนา้ 12 – 78) 

(ก) ขอ้มูลบริษทัและการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 
(ข) รายช่ือผูบ้ริหารและรายช่ือผูถ้ือหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที่ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ 
(ค) รายการระหว่างกนัในปีที่ผา่นมา และปีที่ปัจจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด 
(ง) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมม 2556 / 2555 และ 2554 ค  าอธิบาย

และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบนั  
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9. ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนเม่ือวันที่ 16 กันยายน 2557 ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน มีดังน้ี 

บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 349,600,000 หุน้ 
บริษทั ช.การช่าง -โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั จ านวน 8,000,000 หุน้ 
นายประเสริฐ  ตรีวิศวเวทย ์ จ านวน 750,000 หุน้ 
นางสาวสวรรยา  ตรีวิศวเวทย ์ จ านวน 127,000 หุน้ 
นางกรกช  ตรีวิศวเวทย ์ จ านวน 100,000 หุน้ 
นางสาววลยัณัฐ  ตรีวิศวเวทย ์ จ านวน 455,000 หุน้ 
นายณชนก  แสงหตัถวฒันา จ านวน               50,000 หุน้ 
นางสาวจนัทร์ทราย  สันตอรรณพ จ านวน             930,000 หุน้ 
นายถวลัย ์ คงดี จ านวน               6,100 หุน้ 
นายภูวเนศวร์  ตรีวิศวเวทย ์ จ านวน             245,000 หุน้ 
นายสุทธิศกัดิ์   ชยตุสาหกิจ จ านวน             15,000 หุน้ 
รวม จ านวน   360,278,100 หุน้ 

 

10. กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

(1) ดร.ทนง  พิทยะ 
(2) นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์
(3) นายณรงค ์ แสงสุริยะ 
(4) นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
(5) นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์
(6) นายอลัวิน  จี 
(7) ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์

กรรมการทั้ง 7 ท่านซ่ึงมีรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและไม่ไดอ้อกเสียงในวาระซ่ึงเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกนัในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2557 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

การท ารายการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากบริษทัสามารถสร้าง
รายไดจ้ากการรับจ้างตามสัญญาดงักล่าว อีกทั้ง บริษทัมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
โดยตรงในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า และการรับจา้งเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาดงักล่าวจะท าให้พนักงาน
ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) มีโอกาสท่ีจะไดเ้พิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึง สามารถพฒันา
บุคลากรใหม่ไดอ้ีกดว้ย 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณามูลค่าตอบแทนและเง่ือนไขในการที่บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) รับเป็นวิศวกร           
ที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ในโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ให้กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 
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เปรียบเทียบกบัสัญญาจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ฉบบัเดิม ซ่ึง บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
เคยว่าจ้าง บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั พบว่า มูลค่าผลตอบแทนที่  บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) จะไดรั้บไม่ดอ้ยไปกว่าที่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เคยไดรั้บ อีกทั้ง มูลค่าดงักล่าว
อา้งอิงจากปริมาณงาน จ านวนบุคลากรที่ตอ้งใช ้ขอบเขตงานตามสัญญา และเทียบเคียงกบัธุรกิจที่ด  าเนินการให้
ค  าปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับเง่ือนไขของสัญญาเป็นเง่ือนไขโดยทัว่ไปของการ
ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรม ดงันั้น มูลค่าผลตอบแทนและเง่ือนไขตามสัญญาจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) 
มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

- ไม่มี - 

13. ข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไม่มี - 

14. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว                
มีความเช่ือว่าสารสนเทศน้ีมีความถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ 

15. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

รายละเอียดตามรายงานความเห็นของ บริษทั ทริปเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอร่ี จ ากดั (ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 


