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กรณีบริษัท ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากัด เข้าท าสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้า  
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากัด 

 
1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั (“NN2”) จะเขา้ท าสัญญาว่าจา้งงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV ในรูปแบบสัญญาออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง (Engineering, Procurement and 
Construction Contract - EPC Contract) กบั บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (“CHK”) ภายหลงัจากไดรั้บการ
อนุมติัจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงจะ 
จดัข้ึนในวนัท่ี 19 เมษายน 2559 และบริษทัแจง้ผลการอนุมติัต่อ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) 
และ NN2 แลว้ 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้อง 

ผูว้่าจา้ง : บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั (“NN2”) 

ผูรั้บจา้ง : บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (“CHK”)  

  CHK มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ดงัน้ี 

- บริษทัเป็นผูถ้ือหุน้จ านวนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ SEAN และ 
SEAN เป็นผูถ้ือหุ้นจ านวนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ NN2 
(ขอ้มูล ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2559) และ NN2 เป็นบริษทัแกนของบริษทั ดงันั้น NN2 
จึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

บริษัท ช. การช่าง จ ากัด (มหาชน) (“CK”) เป็นผู ้ถือหุ้นทั้ งหมดของ CHK  
(ขอ้มูล ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2559) ดงันั้น CHK จึงเป็นบริษทัยอ่ยของ CK 

CK เป็นผูถ้ือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 30.25 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่  2 มีนาคม 2559) CK จึงเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของทั้งบริษทั และ CHK 

 ดงันั้น การท ารายการดงักล่าวจึงเป็นการท ารายการระหว่างบริษทัย่อยของบริษทั
กบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั จึงเขา้ข่ายเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

- กรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน CK และกรรมการบริษัท 
ที่เป็นผู ้เกี่ยวข้องกับกรรมการดังกล่าว ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย 
ประกอบดว้ย นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์และ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ 

- ณ วนัที่ 8 มีนาคม 2559 บริษทัมีกรรมการร่วมกนักบั CK จ  านวน 4 รายประกอบดว้ย 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร  และ  
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ 
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3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

ตามที่  NN2 ได้เข้าท  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เ ม่ือวันที่  
26 มีนาคม 2549  ตามเง่ือนไขของสัญญาไดผ้่อนผนัให้ NN2 จ่ายไฟฟ้าดว้ยระดบัแรงดนัไฟฟ้า 230 กิโลโวลต ์
(Kilovolt - kV) ไปยงัจุดซ้ือขายไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งที่มีระดบัแรงดนัไฟฟ้า 500 kV เป็นการชัว่คราว จนกว่า กฟผ.  
จะท าสัญญารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการอื่นใน สปป. ลาว ท่ีจุดซ้ือขายจุดเดียวกนัน้ี ซ่ึงเม่ือถึงเวลานั้น NN2 จะตอ้ง
ปรับปรุงยกระดบัการส่งพลงังานไฟฟ้าในส่วนของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ใหเ้ป็นระดบัแรงดนัไฟฟ้า 500 kV 
ภายในเวลา 56 เดือน โดยค่าใชจ่้ายของ NN2 เอง และจะตอ้งยนิยอมใหโ้ครงการอื่นท่ีท  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 
เข้ามาเช่ือมต่อเพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าในระดับแรงดันไฟฟ้า 500 kV ท่ีสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงแห่งน้ีด้วย  
ต่อมา กฟผ. ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัโครงการหน่ึงใน สปป.ลาว ซ่ึงตอ้งส่งผ่านพลงังานไฟฟ้าที่สถานี
ไฟฟ้าย่อยนาบงดงักล่าว กฟผ. จึงไดท้  าหนังสือแจ้งมายงั NN2 ให้ด  าเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง  
เพื่อปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าใหเ้ป็น 500 kV ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

นอกจากน้ี ตามเง่ือนไขสัญญาสัมปทานของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2  NN2 จะตอ้งให้สิทธิในการเช่ือมต่อ
ระบบสายส่งของ สปป. ลาว และโครงการอื่นๆ ในอนาคต เพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง  
ไปยงัจุดซ้ือขายไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งที่มีระดบัแรงดนัไฟฟ้า 500 kV ไดด้ว้ย NN2 และรัฐบาล สปป.ลาว จึงได้
จัดท ากรอบขอ้ตกลงร่วมกนั (Framework Agreement) เม่ือเดือนมีนาคม 2557 โดยให้ NN2 ปรับปรุงยกระดบั
แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงดงักล่าวใหค้รอบคลุมในส่วนที่จะรับพลงังานไฟฟ้าจากโครงการ
อื่นๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยรัฐบาล สปป.ลาว จะชดเชยให้กบั NN2 ในรูปแบบที่ตกลงกนัภายใตห้ลกัการว่า 
NN2 จะไม่ก  าไรและไม่ขาดทุนจากการลงทุนเพิ่มดงักล่าว 

 NN2 จึงไดพ้ิจารณาเสนอว่าจ้าง CHK ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ CK และเป็นผูป้ระกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 และโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญและ 
มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้เป็นผู ้ด  า เนินการปรับปรุงยกระดับ
แรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง โดยมีก  าหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 
เดือนพฤษภาคม 2561 ในวงเงินจ้างเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey Contract) ไม่เกิน 799,850,000 บาท 
และ 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (หมายเหตุ : คิดเป็นเงินบาทในวงเงินรวม
ประมาณ 2,192.30 ลา้นบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก
ระหว่างธนาคาร เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2559 เท่ากบั 35.60 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา)  

การที่ NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เขา้ท ารายการว่าจ้าง  CHK ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ CK ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษทั ถือเป็นการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ดงันั้น เม่ือรวมรายการที่เกี่ยวโยงกนัท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 
NN2 กบั CHK ซ่ึงเป็นคู่สัญญาเดียวกนัในระหว่างงวด 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้า รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัทั้งหมด 
มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 17.76 ของสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset: NTA) ของบริษัท 
ตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงถือเป็นการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทรายการสินทรัพย์
และบริการขนาดใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่  
19 พฤศจิกายน 2546  
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 โดยมีรายละเอียดของสัญญาสรุปไดโ้ดยสังเขป ดงัน้ี  

3.1  วัน เดือน ปี ที่ตกลงจะเข้าท ารายการ  

NN2 จะเขา้ท าสัญญาจา้งเหมารวมเบ็ดเสร็จงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยนาบง 230/500 kV กบั CHK ภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559  
ของบริษทั ซ่ึงจะจัดข้ึนในวนัท่ี 19 เมษายน 2559  และบริษทัไดแ้จ้งผลการอนุมติัต่อ บริษทั เซาท์อีสท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) และ NN2 แลว้  

3.2  คู่สัญญาและความสัมพันธ์ของคู่สัญญา 

 ผูว้่าจา้ง  : บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั (“NN2”) 

 ผูรั้บจา้ง : บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (“CHK”) 

 ณ วนัที่ 8 มีนาคม 2559 CHK มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ดงัน้ี 

- บริษทัเป็นผูถ้ือหุน้ใน SEAN จ านวน 369,977,999 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ของ SEAN และ SEAN เป็นผูถ้ือหุน้ใน NN2 จ านวน 660,675,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ NN2 (ขอ้มูล ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2559) โดย NN2 เป็นบริษทัแกน 
ของบริษทั ดงันั้น NN2 จึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

- บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) เป็นผูถ้ือหุ้นทั้งหมดของ CHK ดงันั้น CHK จึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ CK และ CK เป็นผูถ้ือหุน้ในบริษทัจ านวน 2,229,275,478 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30.25 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที่ 23 มีนาคม 2559) ดงันั้น CK 
จึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของทั้งบริษทั และ CHK 

- บริษทัมีกรรมการร่วมกนักบั CK จ  านวน 4 ราย ประกอบดว้ย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค ์ 
แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร และ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์และมีกรรมการบริษัท 
ที่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกบักรรมการ CK ดงักล่าว คือ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์  

ดงันั้น การท ารายการดงักล่าวระหว่าง NN2 กบั CHK จึงเป็นการท ารายการระหว่างบริษทัย่อยของบริษทั
กบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั จึงเขา้ข่ายเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551  
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ  
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม 

3.3  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

NN2 จะเขา้ท าสัญญาว่าจ้าง CHK ในการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
นาบง 230/500 kV ตามที่ NN2 มีหนา้ที่ตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2549 กบั 
กฟผ. และตามข้อตกลงร่วมกนักบัรัฐบาล สปป.ลาว โดยมีก  าหนดระยะเวลาก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน 
เดือนพฤษภาคม 2561 ในวงเงินจา้งเหมารวมเบด็เสร็จไม่เกิน 799,850,000 บาท และ 39,113,320 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสาระส าคญัของสัญญาสรุปไดด้งัน้ี 
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3.3.1  ขอบเขตของสัญญา 

ขอบเขตงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230/500 kV 

2. ติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230/500 kV ไดแ้ก่ 

 ติดตั้งหมอ้แปลง 230/500 kV ขนาด 750 MVA จ านวน 3 ชุด 
 ติดตั้งรีแอค็เตอร์ขนาด 500 kV 110 MVAR จ านวน 2 ชุด 
 ติดตั้งรีแอค็เตอร์ขนาด 230 kV 40 MVAR จ านวน 2 ชุด 
 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบส่ือสาร และระบบป้องกนั 230 kV จ านวน 2 ชุด เพื่อรับ

ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้าเง้ียบ 1 รวมถึงปรับปรุงพื้นท่ีส าหรับโครงการ
อื่นๆ ในอนาคต 

 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบส่ือสาร และระบบป้องกนั 500 kV จ านวน 2 ชุด เพื่อส่ง
ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ าเง้ียบ 1 และ
โครงการอื่นๆ ในอนาคตไปยังจุดซ้ือขายไฟฟ้าท่ีชายแดนไทย – สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) 

 จัดซ้ืออะไหล่และเคร่ืองมือพิเศษเพื่อใช้ในการบ ารุงรักษาให้เกิดความพร้อม 
ในการจ่ายไฟ 

 สร้างอาคารควบคุมใหม่จ านวน 3 หลงั บ้านพกัพนักงาน บา้นพกัรับรอง และ 
คลงัพสัดุขนาดใหญ่ 

3. ทดสอบการท างานทั้งหมดของสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230/500 kV 

4. จดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ อะไหล่ และบุคลากรส าหรับงานก่อสร้าง 

3.3.2  หน้าที่ของคู่สัญญา 

หนา้ที่ของ CHK  

 CHK จะตอ้งให้บริการปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
230/500kV  ตามระยะเวลาการก่อสร้างที่ก  าหนด โดย จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดในสัญญา
ว่าจา้งงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500kV และ
หากไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย และ/หรือ ไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าว
ได ้CHK จะตอ้งช าระค่าเสียหาย (Liquidated Damages) ตามที่ก  าหนดในสัญญาดงักล่าว 

 CHK จะใหบ้ริการเพิ่มเติมหากไดรั้บการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก NN2 โดยค่าบริการ
ในส่วนงานเพิ่มเติมน้ีจะเป็นไปตามท่ีตกลงกนั 

 CHK จะตอ้งจดัหาส่ิงอ  านวยความสะดวกและท่ีอยูอ่าศยัให้กบับุคลากรของตนเอง NN2 และ
ผูรั้บเหมา ในช่วงระยะเวลางานก่อสร้างตามสัญญา 

หนา้ที่ของ NN2 

 จ่ายเงินค่าตอบแทนตามสัญญาใหแ้ก่ CHK 
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3.3.3  ค่าตอบแทนและการช าระเงิน 

1. มูลค่าตามสัญญาเท่ากบัค่าตอบแทนที่ NN2 จะตอ้งช าระให้แก่ CHK ในวงเงินรวมไม่เกิน 
799,850,000 บาท และ 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

หมายเหตุ คิดเป็นเงินบาทในวงเงินรวมประมาณ 2,192.30 ลา้นบาท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก
ระหว่างธนาคาร เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เ ม่ือวันที่  
2 มีนาคม 2559 เท่ากบั 35.60 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

2. การช าระเงิน 
- NN2 ช าระเงินล่วงหนา้ (Advance Payment)ใหก้บั CHK ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 

ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด  

- ค่างานส่วนที่เหลือ  NN2 ทยอยแบ่งช าระเป็นรายเดือนใหก้บั CHK ตลอดระยะเวลา
สัญญา โดยเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา  

- เง่ือนไขการช าระเงินภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ีจาก CHK 
- ในกรณีที่ NN2 ช าระค่างานตามสัญญาล่าชา้ CHK จะคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR+1 

ต่อปี  
- ภายใตส้ัญญาจา้งเหมาดงักล่าว ก  าหนดเง่ือนไขการปรับตารางการช าระเงินในกรณี

งานที่เกิดข้ึนจริง และงานที่ก  าหนดไวต้ามตารางการช าระเงิน มีค่าคลาดเคลื่อน 
ไม่มากกว่าหรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 

3.3.4  ค่าเสียหายที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Liquidated Damages) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 

1. หาก CHK ปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500kV  
ไม่แลว้เสร็จตามเป้าหมายที่ก  าหนด CHK จะตอ้งช าระค่าเสียหายตามจ านวนที่ตกลงกนัไว้
ตามสัญญา 

2. กรณีที่ค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าของหมอ้แปลง (Transformer losses) 230/500 kV ไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนด  CHK จะตอ้งจ่ายค่าเสียหายดงักล่าวตามขอ้ก าหนดของสัญญา 

3. CHK จะตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีต่อไปน้ี 
- เกิดความบกพร่องหรือเสียหายในการท างานของสถานีไฟฟ้าไม่เป็นไปตามข้อก  าหนด 
ของสัญญา  

- เกิดความล่าชา้ในก าหนดการแลว้เสร็จของโครงการ (ในอตัราร้อยละ 0.1 ของราคาโครงการ
ต่อวนั) 

3.3.5  หลักประกัน 

1. CHK จะตอ้งจัดหาหนังสือค ้าประกนัการปฏิบติังาน (Performance Bond) ตามสัญญาที่ออก
โดยสถาบนัการเงิน มูลค่าร้อยละ 7.50 ของค่าตอบแทนตามสัญญาทั้งหมด เพื่อค  ้าประกัน
ผลงานตามสัญญา  
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2. ณ วนัที่ Completion of the Facility - NN2 จะคืนหนังสือค ้าประกนัการปฏิบติังานให้กบั 
CHK โดย CHK จะตอ้งจัดหาหนังสือค ้าประกนัการซ่อมบ ารุง (Maintenance Bond) ตาม
สัญญา ที่ออกโดยสถาบนัการเงิน มูลค่าร้อยละ 5.00 ของค่าจา้งทั้งหมด เพื่อค  ้าประกนัผลงาน
ตามสัญญา 

3.3.6  การโอนสิทธิ 

NN2 อาจจะโอนสิทธิภายใตส้ัญญาน้ี โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าจาก CHK ให้แก่บุคคล
ดงัต่อไปน้ี 

- เจา้หน้ี 
- บุคคลหรือนิติบุคคลที่ NN2 สามารถไวว้างใจในการบริหารงานโครงการได ้
- บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ตกลงในสัญญาทางการเงิน (Financing Agreement) 
- บริษทัในเครือของ NN2 

นอกจากน้ี NN2 อาจโอนสิทธิภายใตส้ัญญาน้ีให้แก่บุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากบุคคลท่ีระบุขา้งตน้  
โดยไดรั้บอนุมติัเป็นหนังสือล่วงหน้าจาก CHK และ CHK จะไม่ระงบัการอนุมติัดงักล่าวโดยไม่มี
เหตุผล 

3.3.7  การส้ินสุดของสัญญา 

การส้ินสุดสัญญาโดย NN2 : NN2 มีสิทธิเลิกสัญญา ดงัน้ี 

1. หาก CHK ลม้ละลาย หรือ CHK ละเมิดการปฏิบติัตามสัญญาและไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได้
ภายใน 10 วนั (หรือระยะเวลาที่มากกว่า ตามที่ NN2 จะให้ความเห็นชอบ) นับจากวนัที่ 
NN2 ไดแ้จง้ CHK ใหด้  าเนินการแกไ้ข โดยมีรายละเอียดของการส้ินสุดสัญญาในกรณีน้ี ดงัน้ี 
1.1 NN2 จะมีสิทธิในการด าเนินงานก่อสร้างโครงการดว้ยตวัเอง หรือว่าจ้างบริษทัอื่นมา

ด าเนินงานต่อ โดย CHK ต้องหยุดการด าเนินงานโครงการ และ NN2 จะ 
ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 

1.2 NN2 จะยกเลิกสัญญา และเข้าครอบครองอุปกรณ์และเคร่ืองมือทั้ งหมดของ CHK 
เพื่อด าเนินงานต่อเพื่อใหโ้ครงการส าเร็จ 

1.3 เม่ือ CHK ไดรั้บเอกสารการยกเลิกสัญญาจาก NN2 แลว้ CHK จะด าเนินการโอน
ผูรั้บเหมาไปยงั NN2 เพื่อด าเนินงานต่อ 

1.4 CHK มอบสิทธิในการใช้สิทธิบัตรเพื่อใช้ในการด าเนินการก่อสร้างตลอดทั้ ง
โครงการ ให้แก่ NN2 แต่เพียงผูเ้ดียว ไปจนกระทัง่โครงการส าเร็จ และสถานีไฟฟ้า
สามารถท างานไดต้ามสัญญา 

1.5 ในกรณีที่ CHK ถูกยกเลิกสัญญาระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง CHK จะรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจนกว่าโครงการจะแลว้เสร็จ 

2. หลงัจากที่มีการด าเนินการก่อสร้างโครงการแลว้ หาก NN2 พิจารณาแลว้เห็นว่า เกิดภาวะ
เศรษฐกิจที่ มีผลกระทบต่อการด าเนินงานก่อสร้างโครงการ CHK จะมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าเสียหายส าหรับงานท่ีเกิดข้ึนแลว้ตามที่ก  าหนดในสัญญา 
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3. หากมีการล่าชา้ของโครงการอนัเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) หรือ เหตุที่ท  าให้
งานหยดุชะงกั (Suspension) ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลารวมกนัถึง 1 ปี หรือมากกว่า ไม่ว่า CHK 
จะมีเหตุผลในการล่าชา้ของโครงการนั้นหรือไม่กต็าม จะมีการแต่งตั้งบริษทัอื่นมาด าเนินการ
โครงการต่อภายใน 15 วนั และหากหลงัจาก 15 วนัดงักล่าวแลว้ เหตุสุดวิสัย (Force Majeure) 
หรือ เหตุที่ท  าให้งานหยุดชะงกั (Suspension) ดังกล่าวยงัคงด ารงอยู่ จะเป็นเหตุแห่งการ
ส้ินสุดของสัญญาฉบบัน้ี 

การส้ินสุดสัญญาโดย CHK: CHK มีสิทธิเลิกสัญญา ดงัน้ี 

1. หาก NN2 ลม้ละลาย หรือ NN2 ละเมิดการปฏิบติัตามสัญญาในการช าระเงินตามสัญญาให้แก่ 
CHK ล่าชา้เกินกว่า 120 วนั นบัจากวนัที่ทีก่  าหนดการช าระเงินตามสัญญา 

2. ในกรณีที่ CHK พบว่าการผิดสัญญาของ NN2 ไม่อาจแกไ้ขเยียวยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้
การปรับปรุงราคาตามสัญญา (Adjustment)  และ NN2 ย ังคงไม่อาจแก้ไขการผิดสัญญา
ดังกล่าวได้ภายใน 14 วัน หลังจากที่ CHK ได้มีหนังสือแจ้งให้แก้ไขการผิดสัญญานั้ น  
หรือในกรณีที่ปรากฏว่า NN2 ไม่อาจแกไ้ขการผิดสัญญาดงักล่าวไดภ้ายใน 30 วนั หลงัจากที่ 
CHK ไดแ้จ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาดงักล่าว (หรือภายในระยะเวลาที่นานกว่าตามที่
คู่สัญญาจะตกลงกนั) 

3. ในกรณีที่ CHK ยกเลิกสัญญาตามขอ้น้ี CHK จะไดรั้บค่าชดเชยตามงานที่เกิดข้ึนและส าเร็จ
แลว้ ดงัน้ี 
- ค่าชดเชยตามงานท่ีเกิดข้ึนจริง โดยอา้งอิงจากตารางการช าระเงิน (Interim Payment 

Schedule) 
- ค่าใชจ่้ายในการเคลื่อนยา้ยอุปกรณ์ก่อสร้าง 
- ค่าชดเชยในการยกเลิกสัญญาของผูรั้บเหมาของ CHK 
- ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาความปลอดภยัและความสะอาดภายในโครงการ 

ทั้งน้ี CHK จะตอ้งปฏิบติังานดว้ยความเอาใจใส่ และใชค้วามพยายามในการลดค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

4. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

4.1 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

ในวงเงินรวมไม่เกิน 799,850,000 บาท และ 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

4.2 การช าระเงิน  
- NN2 ช าระเงินล่วงหน้า (Advance Payment)ให้กบั CHK ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญา

ทั้งหมด 
- ค่างานส่วนที่เหลือ  NN2 ทยอยแบ่งช าระเป็นรายเดือนให้กบั CHK ตลอดระยะเวลาสัญญา โดยเป็นไป

ตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา  
- เง่ือนไขการช าระเงินภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ีจาก CHK 
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4.3 เกณฑท์ี่ใชใ้นการก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

NN2 ไดว้่าจ้าง บริษทั เพอร่ี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“Pöyry”) เป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระที่ไดรั้บการยอมรับ 
และมีมาตรฐานในระดบัสากล อีกทั้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระของรัฐบาลลาวในการคุมงานก่อสร้างของ
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 และโครงการไฟฟ้าไซยะบุรี ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบความเหมาะสมของราคา
ตามสัญญา และความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ โดยเปรียบเทียบกบัมูลค่าการก่อสร้างโครงการ
อื่นๆ ที่มีลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกบังานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
โดย Pöyry พบว่ามูลค่างานก่อสร้างที่ CHK เสนอมานั้นมีความเหมาะสม โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

- หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกผูรั้บจา้ง 
CHK ถือหุ้นโดย CK ทั้งหมด ซ่ึง CK เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นผู ้ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 และโครงการไฟฟ้า 
พลังน ้ าไซยะบุรี ซ่ึงมีขอบเขตการด าเนินงานมากกว่างานปรับปรุงยกระดับแรงดนัไฟฟ้าและ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง จึงสามารถมัน่ใจไดว้่า CHK จะสามารถด าเนินการตามสัญญาได้
ภายในก าหนดเวลาตามสัญญาที่ กฟผ. แจง้ต่อ NN2  ไดอ้ยา่งค่อนขา้งแน่นอน  

- หลกัเกณฑก์ารพิจารณามูลค่า  
NN2 ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของราคางานโครงการตามสัญญาโดยอา้งอิงรายงานการประเมิน
ราคาของ Pöyry ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของราคา  
ค่าก่อสร้างและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ ประกอบกบัมูลค่างานปรับปรุงยกระดบั
แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV ที่ด  าเนินการโดย CHK พบว่าราคา
งานรวมทั้งโครงการที ่CHK เสนอต ่ากว่าราคาประเมินโดย Pöyry ซ่ึงไดอ้า้งอิงจากราคาประเมิน
ของ กฟผ. เป็นเงินประมาณ 121.70 ลา้นบาท หรือต ่ากว่าร้อยละ 5.26 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่าราคาที่ CHK เสนอเป็นราคาที่เหมาะสม 

4.4 การค านวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

วงเงินรวมไม่เกิน 799,850,000 บาท และ 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการค านวณขนาดของรายการ มูลค่ารวมของรายการน้ีคิดเป็นเงินบาท 
ในวงเงินรวมประมาณ 2,912.30 ลา้นบาท โดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
ในอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัระหว่างธนาคาร เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2559 เท่ากบั 35.60 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

เน่ืองจากการที่ NN2 เขา้ท าสัญญาว่าจ้าง CHK ด  าเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV โดย NN2 เป็นการท ารายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทกับ 
นิติบุคคลที่ มีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้ น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่าย 
เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพยห์รือบริการขนาดใหญ่ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
โดยมีขนาดของรายการเท่ากบั ร้อยละ 17.45 ของสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) 
ของงบการเงินรวมของบริษทั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  NTA ของบริษทัเท่ากบั 12,561,024,064  
บาท โดยมีรายละเอียดการค านวณ NTA ดงัน้ี 
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สินทรัพยร์วม 54,566,542,609 บาท 

หกั  หน้ีสินรวม 22,754,360,514 บาท 

หกั  ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม 14,057,736,861 บาท 

หกั  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,193,421,170 บาท 

มูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษทั (NTA) 

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558) 

12,561,024,064 บาท 

 
ขนาดรายการงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงค านวณไดด้งัน้ี 

= (2,192.30 / 12,561.03) x 100 = 17.45% 

ทั้ งน้ี  เ น่ืองจากในช่วงเดือนมีนาคม 2559 NN2 ได้เข้าท ารายการว่าจ้าง CHK ในการซ่อมถนน 
ในบริ เ วณโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า  น ้ า งึม  2 ที่ เ สียหายเ น่ื องจากอุบัติ เห ตุ หินถล่ม มูลค่า งาน  
39 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการซ่ึงเกิดจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงราย
เดียวกันท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันรายการน้ี  
ซ่ึงรายการซ่อมแซมถนนในบริเวณโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 น้ี มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.31 
ของสินทรัพย์ที่ มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัท  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ขนาดรายการซ่อมแซมถนนในบริเวณโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าน ้างึม 2 ค  านวณไดด้งัน้ี 

= (39 / 12,561.03) x 100 = 0.31% 

ดังนั้ น เ ม่ือน าขนาดรายการระหว่าง NN2 กับ CHK ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงรายเดียวกันท่ีเกิดข้ึน 
ในระหว่าง 6 เดือนทั้งหมดมารวมกนั จึงมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 17.76 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตน
สุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ค านวณไดด้งัน้ี 

ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนัซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือน รวมกบัการเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัในคร้ังน้ี
รวมค านวณไดด้งัน้ี 

= 17.45% + 0.31% = 17.76% 

การที่ NN2 ว่าจา้ง CHK เพื่อเป็นผูด้  าเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
นาบง 230/500 kV เป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบริษทัย่อยของบริษทักบันิติบุคคลที่มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกนักบับริษทั จึงถือเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนกบับุคคลที่เกี่ยวโยง
กนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน  ลงวันที่  31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546  
ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั”) และเม่ือพิจารณา
ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกนัภายใตป้ระกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัแล้ว รายการที่เกี่ยวโยงกนัซ่ึงเกิดจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงรายเดียวกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือนทั้งหมดมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 17.76 ของ
มูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA)  ของบริษทั ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงขนาดรายการดงักล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของ NTA บริษทัจึงมีหน้าที่ตอ้งเปิดเผย
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สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) แต่งตั้ง 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการท ารายการ 
ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการ เพื่อเสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั เพื่อพิจารณา
อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว ทั้ งน้ี บริษัทต้องไดรั้บมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมัติการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

อยา่งไรกต็าม การปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง NN2 จะตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนเพิ่มในวงเงินรวมไม่เกิน 1,790.26 ลา้นบาท และ 39.11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นเงินบาทรวม 
3,182.58 ลา้นบาท ที่อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั 35.60 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเผยแพร่โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2559) เพื่อให้ครอบคลุมมูลค่างานปรับปรุงยกระดับ
แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายดา้นวิศวกรรม ค่าเบ้ียประกนั ค่าท่ีปรึกษา เงินเผื่อเหลือเผื่อขาด รวมถึง
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงก่อสร้างโครงการ  ซ่ึงการที่ NN2 ตอ้งลงทุนเพิ่ม
ในจ านวนเงินดังกล่าว  ส่งผลให้เสมือนหน่ึงว่าบริษทัตอ้งลงทุนเพิ่มเติมใน NN2 เท่ากบัจ านวนมูลค่า
โครงการทั้งหมด รายการดงักล่าวจึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
(“ประกาศรายการไดม้าจ าหน่ายไป”) โดยสินทรัพยท์ี่บริษทัจะไดม้าในกรณีน้ี คือ สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
ที่มีระดบัแรงดนัไฟฟ้าสูงข้ึนเป็น 500 kV ทีมู่ลค่าโครงการรวมประมาณ 3,182.58 ลา้นบาท ดงันั้น รายการ
ดงักล่าวจึงตอ้งค านวณขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยมีขนาด
รายการเท่ากบัร้อยละ 5.83 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัตามงบการเงินล่าสุด โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 54,566.54 ลา้นบาท ซ่ึงมีเกณฑก์ารค านวณ ดงัน้ี 

=  มูลค่ารายการที่จ่ายหรือไดรั้บ x 100    
 สินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวมงวดล่าสุด 

ขนาดรายการงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงค านวณไดด้งัน้ี 

=  3,182.58 x 100 =      5.83% 
54,566.54 

ทั้งน้ี ในระหว่างงวด 6 เดือนก่อนวันท่ีมีการเข้าท ารายการน้ี บริษัทไม่มีการเข้าท ารายการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์ดงันั้น ขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์จากงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงเท่ากบัร้อยละ 5.83 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัตามงบการเงินล่าสุด ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงฝ่ายจัดการของบริษัทยงัคงสามารถพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยไ์ด ้เน่ืองจากรายการดงักล่าวไม่เขา้ลกัษณะรายการประเภทที่ 1 ถึง 4 ตามประกาศรายการไดม้า
จ าหน่ายไปที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์หรือจัดส่งสารสนเทศ  
การท ารายการให้แก่ผู ้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงขออนุมัติที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการท ารายการ
ดงักล่าวแต่อยา่งใด ดงันั้น ฝ่ายจดัการสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
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เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
นาบง 230/500 kV ได ้

5. รายละเอียดของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

CK เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ CHK โดยถือหุน้ทั้งหมดของทุนจดทะเบียนของ CHK และ CK เป็นผูถ้ือหุ้นในบริษทั 
ในสัดส่วนร้อยละ  30.25 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที่ 23 มีนาคม 2559) CK จึงเป็น 
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั ดงันั้น การท ารายการระหว่าง NN2 กบั CHK จึงเป็นการท ารายการระหว่างบริษทัย่อย
ของบริษัท กับนิติบุคคลที่มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั ซ่ึงมีรายละเอียดบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั ดงัน้ี 

(1) CK เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้จ านวน 2,229,275,478 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.25 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 1/  

(2) CK เป็นผูถ้ือหุน้ทั้งหมดของ CHK ดงันั้น CHK จึงเป็นบริษทัยอ่ยของ CK 

(3) NN2 มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ คือ SEAN โดย SEAN ถือหุ้นใน NN2 จ านวน 660,675,000 หุ้น หรือคิดเป็น 
ร้อยละ752/ ซ่ึงบริษทัเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ SEAN โดยบริษทัถือหุ้นใน SEAN จ านวน 369,977,999 
หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้3/  

(4) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์เป็นบิดาของ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์และ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ด  ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารและเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร NN2 
และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารและเป็นผูถ้ือหุ้นของ CK โดยถือหุ้นจ านวน 12,631,497 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้4/  

(5) นายณรงค ์แสงสุริยะ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และด ารงต าแหน่งกรรมการ NN2 และด ารงต าแหน่ง
กรรมการและผู ้บริหารอาวุโส และเป็นผูถ้ือหุ้นของ CK โดยถือหุ้นจ านวน 512,500 หุ้น หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้4/ 

(6) นายประเสริฐ มริตตนะพร ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และด ารงต าแหน่งกรรมการ NN2 และด ารง
ต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารอาวุโสของ CK 

(7) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์เป็นบุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และเป็นพี่สาวของ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์
ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และเป็นผูถ้ือหุ้นของ CK โดยถือหุ้นจ านวน 1,700,000 หุ้น หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้4/  

(8) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์เป็นบุตรของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และนอ้งชายของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
ด  ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการบริษทั และด ารงต าแหน่งกรรมการ NN2 

(9) นายอศัวิน คงสิริ ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั CK เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทัจ านวน 678,410 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(10) นายวชัระ แสงหตัถวฒันา เป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – วิศวกรรม ของ CK โดย นายวชัระ แสงหตัถวฒันา 
ถือหุน้ของบริษทัจ านวน 391,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(11) นางรินรดา ตั้งตรงคิด ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายงานบญัชีและการเงินของ CK โดย นางรินรดา  
ตั้งตรงคิด ถือหุน้ในบริษทัจ านวน 26,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 
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(12) นายวิบูลย ์องัคพิพฒันชยั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ส านักตรวจสอบภายในของ CK โดย นายวิบูลย ์
องัคพิพฒันชยั ถือหุน้ในบริษทัจ านวน 20,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(13) นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย ์เป็นญาติสนิทของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ โดย นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย ์       
ถือหุน้ในบริษทั จ านวน 5,175000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ และถือหุ้น
ใน CK จ านวน 3,154,285 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้4/ 

(14) นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย ์เป็นคู่สมรสของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์โดย นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย ์ถือหุ้น
ในบริษทัจ านวน 2,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(15) นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์เป็นบุตรของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และเป็นนอ้งชายของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
และนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์โดย นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์ถือหุ้นในบริษทัจ านวน 150,000 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ และถือหุ้นใน CK จ านวน 2,514,285 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.15 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้4/ 

(16) นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย์ เป็นบุตรของนายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ –  
กลุ่มงานบริหารของ CK โดย นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย ์ถือหุ้นของบริษทัจ านวน 863,582 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ และถือหุ้นของ CK จ านวน 622,525 หุ้น หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้4/ 

(17) นายสมพล ตรีวิศวเวทย ์เป็นบุตรของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ – กลุ่มงาน
บริหารของ CK โดย นายสมพล ตรีวิศวเวทย ์ถือหุ้นของบริษทัจ านวน 18,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(18) นางกรกช ตรีวิศวเวทย ์เป็นนอ้งสาวของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – กลุ่มงาน
บริหารของ CK โดย นางกรกช ตรีวิศวเวทย ์ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 670,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ และถือหุน้ของ CK จ านวน 226,250 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้4/ 

(19) นางสาวจนัทร์ทราย สันตอรรณพ เป็นบุตร นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการและผูบ้ริหารอาวุโส ของ CK
โดย นางสาวจันทร์ทราย สันตอรรณพ ถือหุ้นของบริษทั จ านวน 670,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ และถือหุ้นใน CK จ านวน 10,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุน 
จดทะเบียนช าระแลว้4/ 

(20) นางสาววรลักษณ์ เตชะทัศนสุนทร เป็นบุตรของ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการของ CK  
โดย นางสาววรลกัษณ์ เตชะทศันสุนทร ถือหุ้นของบริษทัจ านวน 339,202 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(21) นายพีรพนัธ์ ตนัติสุวณิชยก์ุล เป็นน้องชายของ นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล รองกรรมการผูจ้ัดการ
ใหญ่ – กลุ่มงานปฏิบติัการของ CK โดย นายพีรพนัธ์ ตนัติสุวณิชยก์ุล ถือหุน้ของบริษทัจ านวน 1,868,000 
หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

(22) นายถวลัย ์คงดี เป็นคู่สมรสของบุตรของ นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการและผูบ้ริหารอาวุโสของ CK โดย 
นายถวลัย ์คงดี ถือหุน้ของบริษทัจ านวน 50,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 
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(23) นางสาวจินตนา มริตตนะพร เป็นญาติสนิทกบั นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั และกรรมการ
และผูบ้ริหารอาวุโสของ CK โดย นางสาวจินตนา มริตตนะพร ถือหุน้ของบริษทัจ านวน 10,150 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้1/ 

 หมายเหตุ: 1/ ขอ้มูลการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2559 
 2/ ขอ้มูลจากทะเบียนผูถื้อหุน้ของ NN2 ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 
 3/ ขอ้มูลจากทะเบียนผูถื้อหุน้ของ SEAN ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 

 4/  ขอ้มูลจากทะเบียนผูถื้อหุน้ของ CK ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2558 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท ารายการ 

การว่าจา้ง CHK เป็นผูด้  าเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV 
ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ NN2 เน่ืองจาก CHK เป็นบริษทัก่อสร้างที่มีประสบการณ์และมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 โครงการโรงไฟฟ้า 
พลงัน ้ าไซยะบุรี อีกทั้งมี CK ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีความมัน่คงทางการเงินเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่อีกดว้ย 
นอกจากน้ีการว่าจา้งเป็นลกัษณะแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey) ในจ านวนเงินคงที่ ภายในเวลา 
ท่ีก  าหนดนั้ นจะส่งผลให้ NN2 สามารถบริหารเวลาและต้นทุนของงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้า 
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV ไดอ้ย่างค่อนข้างแน่นอน จึงมัน่ใจไดว้่า CHK จะสามารถ
ด าเนินการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงได ้และแลว้เสร็จภายในก าหนดเวลา   

7. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

เน่ืองจากรายการน้ีเป็นการเขา้ท ารายการระหว่าง NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั กบั CHK ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของ CK โดยทั้ง บริษทั และ CHK มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั คือ CK ดงันั้น รายการดงักล่าวจึงเป็นการเขา้ท า
รายการระหว่างบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่า NTA ตาม
งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าของรายการดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 17.45 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตน
สุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษทั ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และเม่ือรวม
รายการที่เกี่ยวโยงกนัในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้า รายการดงักล่าวมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 17.76 
ของ NTA ของบริษทั ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการดงักล่าวจึงเขา้ข่ายเป็นการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทสินทรัพย์และบริการมีมูลค่ารายการสูงกว่าร้อยละ 3 ซ่ึงต้องได้รับอนุมติัจาก 
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดส่้วนเสียตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กนั ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และ
เง่ือนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อรายงานความเห็นดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูถ้ือหุ้นในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 

8. แหล่งเงินทุน 

แหล่งเงินทุนเพื่อใชป้รับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ภายใตห้ลกัการว่า NN2  
จะก่อหน้ีเพิ่มทั้งจ านวนในรูปแบบของเงินกูใ้นสกุลเงินบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
รายจ่ายของโครงการ ตลอดจนจะท าการรีไฟแนนซ์เงินกูเ้ดิมทั้งจ านวน เพื่อให้สามารถรองรับความสามารถ 
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ในการช าระคืนหน้ีของโครงการจากการก่อหน้ีเพิ่มเพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

8.1 วงเงินกูย้มืระยะยาวของ NN2 

 วงเงินกู ้

ตามสัญญา 

ช าระคืนหน้ี เงินกูค้งเหลือ 

ณ 31 ธ.ค.58 

วงเงินกูย้มืสกุลเงินบาท (ลา้นบาท) 15,003 3,832 11,171 

เงินกูย้มืสกุลเงินดอลลาร์ฯ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 180 41 139 

วงเงินกูค้  ้าประกนั (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 25 2.5 22.5 

 
8.2 รีไฟแนนซ์เงินกูเ้ดิมและก่อหน้ีเพิ่ม 

NN2 จะท าการรีไฟแนนซ์เงินกูเ้ดิมคงเหลือตามขอ้ 8.1 ทั้ งจ านวน และก่อหน้ีเพิ่มในรูปสกุลเงินบาท 
ในวงเงินไม่เกิน 2,100 ลา้นบาท และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในวงเงินไม่เกิน 44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
รวมถึงเพิ่มวงเงินค ้าประกนัอีก 2.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ครอบคลุมรายจ่ายค่างานปรับปรุงยกระดบั
แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง รวมถึงค่าใชจ่้ายทางการเงินที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนภาระ
ผูกพนัเพิ่มเติมภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กบั กฟผ.  

8.3   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมของ NN2 ก าหนดให้ NN2 ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) ในอตัรา 
ไม่เกิน 2.5 เท่า โดยค านวณจากมูลค่าเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ หารทุนที่เรียกช าระแลว้ ทั้งน้ีก่อนและ
ภายหลงัการก่อหน้ีเพิ่ม NN2 ยงัคงด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนที่เรียกช าระแล้วตามที่สัญญาสินเช่ือ
ก าหนดได ้ โดยก่อนก่อหน้ีเพิ่ม D/E Ratio ของ NN2 เท่ากบั 1.84 เท่า และภายหลงัการก่อหน้ีเพิ่ม  
D/E Ratio ของ NN2 เท่ากบั 2.25 เท่า โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 ก่อนก่อหน้ีเพิ่ม 
(อิงตามงบการเงิน NN2 ณ 31 ธ.ค.58) 

ภายหลงัก่อหน้ีเพิ่ม 

เ งินกู ้ยืมระยะยาว  –สกุลเงินบาท (ล้านบาท)  11,171 13,271 

เงินกูย้มืระยะยาว – สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  

(แปลงเป็นหน่วยลา้นบาท) 

5,039 (1) 6,515 (2) 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว (ลา้นบาท) 16,210 19,786 

ทุนที่เรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 8,809 8,809 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนที่เรียกช าระแลว้(เท่า) 1.84 2.25 

 

 

 



16 
 

หมายเหตุ  

(1) เงินกูส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ รวม 139 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อตัราขายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ณ วนัที ่31 ธ.ค.58 เท่ากบั 36.2538 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

(2) เงินกูส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ รวม 183 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2559 เท่ากบั 35.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ส าหรับอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธ.ค.2558 
เท่ากบั 0.72 เท่า และภายหลงัการก่อหน้ีเพิ่มของ NN2 จะไม่ส่งผลให ้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น
ของบริษทัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก่อนก่อหน้ีเพิ่ม 
(ตามงบการเงินรวม ณ 31 ธ.ค.58) 

ภายหลงัก่อหน้ีเพิ่ม 

หน้ีสินรวม (ล้านบาท)  22,754 26,330 

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม (ลา้นบาท) 31,812 31,812 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.72 0.83 

8.4  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินลงทุน 

งานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง โดยการก่อหน้ีเพิ่มและรีไฟแนนซ์
เงินกูเ้ดิม ไม่กระทบต่อสภาพคล่องของ NN2 เน่ืองจาก  
- NN2 ไดป้รับตารางการช าระคืนหน้ีในแต่ละงวดให้ลดลงและขยายระยะเวลาการช าระคืนหน้ี 

ให้ยาวข้ึน เพื่อให้สามารถรองรับความสามารถในการช าระคืนหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียจากการ 
ก่อหน้ีเพิ่มดงักล่าว 

- NN2 ไดรั้บการชดเชยจากรัฐบาล สปป.ลาว จากมูลค่าก่อสร้างที่ NN2 ตอ้งลงทุนเพิ่มตามท่ีรัฐบาล  
สปป. ลาวไดร้้องขอ ในรูปแบบของรายไดค้่าเช่า ในขณะที่ NN2 จะตอ้งจ่ายค่าผ่านสาย (Wheeling 
Charge) ให้กับรัฐบาล สปป.ลาว โดยอยู่ภายใตห้ลกัการว่า  NN2 ไม่ก  าไรและไม่ขาดทุนจาก 
การลงทุนเพิ่มดงักล่าว ทั้งน้ี อตัราค่าเช่าและค่าผ่านสายเป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา และ 

- ณ ปัจจุบนั NN2 ไม่มีภาระการลงทุนใดๆ นอกจากที่ระบุขา้งตน้ 

ส าหรับในส่วนของสภาพคล่องของบริษทั การปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยนาบงโดยการก่อหน้ีเพิ่มและรีไฟแนนซ์ของ NN2 ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดจ่ายของบริษทั ส าหรับ
การลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทั้ง 2 โครงการของบริษทั ประกอบดว้ยโครงการบางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 และโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ซ่ึงจะตอ้งใชเ้งินลงทุนเพิ่มในส่วนของ
เงินทุนพื้นฐานอีกประมาณ 5,056 ล้านบาท นับตั้ งแต่ปี 2559 จนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้ น  
บริษทัจะใชเ้งินทุนหมุนเวียนจากการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ เงินกูย้ืม และ/หรือ การออกหุ้นกู ้และ/หรือ 
การเพิ่มทุน 
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9. ข้อมูลอ่ืนเก่ียวกับบริษัท 

(ก) ข้อมูลบริษัทและการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 

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 

(1) โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

บริษทัถือหุน้ SEAN สัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ และ SEAN ถือหุ้น
สัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัแกนของบริษัท  
โดย NN2 จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และไดรั้บ
สัมปทานในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 จากรัฐบาล สปป.ลาว 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ตั้งอยูบ่นล าน ้างึมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด บา้นห้วยม่อ 
เมืองฮ่ม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยอยู่ห่างจากเข่ือนน ้ างึม 1 ข้ึนไปทางต้นน ้ า 
ในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว  ในแนวตรง เป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีก  าลังการผลิตไฟฟ้าจ านวน  
615 เมกะวตัต์ เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (Initial Operation Date หรือ IOD)  
เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2554 และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date 
หรือ COD) ในวนัที่ 1 มกราคม 2556 โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด จะจ าหน่ายให้กบั กฟผ. 
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงมีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์

(2) โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี 

บริษทัถือหุ้นใน บริษทัไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุน 
จดทะเบียนช าระแล้ว โดย  XPCL จดทะเบียนใน สปป.ลาว และได้รับสัมปทาน 
ในการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีจากรัฐบาล 
สปป.ลาว เป็นระยะเวลา 29 ปี นับจากวันเ ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date หรือ COD) 
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โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ตั้ งอยู่บนแม่น ้ าโขง ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าแบบฝายน ้ าล้น ด  า เนินการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยสร้างฝายทดน ้าบนแม่น ้าโขง เพื่อยกระดบัน ้าใหสู้งข้ึน โดยไม่มีการผนัน ้ า
ออกจากแม่น ้ าโขงและไม่มีการกกัเก็บน ้ าเหมือนเข่ือนท่ีมีอ่างเก็บน ้ าทัว่ไป มีก  าลงัผลิต
ติดตั้งทั้งส้ิน 1,285 เมกะวตัต ์สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดเ้ฉลี่ยปีละ 7,370 ลา้นหน่วย 

คาดว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิม COD ในปี 2562 โดยไฟฟ้าที่ผลิตได ้
จะจ าหน่ายให้กบัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวประมาณปีละ 300 กิกะวตัต์ชั่วโมง หรือท่ีก  าลัง 
การผลิต 60 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายให้กับ กฟผ. ประมาณปีละ 7,070 กิกะวัตต์ชั่วโมง  
หรือที่ก  าลงัการผลิต 1,220 เมกะวตัต ์ที่จุดส่งมอบไฟฟ้าชายแดนไทย-ลาว เป็นระยะเวลา  
29 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิม COD 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

บริษทัถือหุ้นใน บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) สัดส่วนร้อยละ 65 โดย BIC 
เป็นผูผ้ลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ที่ใชก้๊าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิงโดยโรงไฟฟ้า BIC-1 ตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ  าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีก  าลังการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต์ และก าลงัผลิตไอน ้ าปริมาณ  
19.6 ตันต่อชั่วโมง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน  
90 เมกะวตัต์ ระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ และจ าหน่ายไฟฟ้าที่เหลือ 
และไอน ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินโดยโรงไฟฟ้า 
BIC-1 เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 

นอกจากน้ี บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 
ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าจ านวน 120 เมกะวตัต์และไอน ้ าปริมาณ 20 ตันต่อชัว่โมง ตั้ งอยู่ใน
บริเวณใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้า BIC-1 ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ  าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยโรงไฟฟ้า BIC-2 จะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่  กฟผ. จ านวน  
90 เมกะวตัต์ ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี นับจากวันท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์
ในวนัที่ 1 มิถุนายน 2560 ส่วนไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน ้ าปริมาณ 20 ตนัต่อชัว่โมงจะจ าหน่ายให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

3. ธุรกิจไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

(1) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  

บริษัทถือหุ้นใน บริษทั บางเขนชัย จ ากัด (“BKC”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย BKC  
ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 9 ต  าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  บนพื้นท่ีประมาณ  
180 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยแ์บบฟิล์มบาง (Thin Film) มีขนาดก าลงัการผลิต  
8 เมกะวัตต์ และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 มีระยะเวลา 5 ปี และ 
ต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา  ตามสัญญาดงักล่าว 
กฟภ. ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต์ และ BKC จะไดรั้บส่วนเพิ่มราคา
รับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง (หน่วย) เป็นระยะเวลา 10 ปี 
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นบัแต่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ซ่ึง BKC ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. 
เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นอกจากน้ี BKC ได้ด  าเนินการยื่นขอใบรับรองการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรอง
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัที่ 29 สิงหาคม 2555 

(2) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั  

บริษัทถือหุ้นใน บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จ ากัด  (“NRS”) ในสัดส่วนร้อยละ 30  
โดย NRS ตั้งอยูท่ี่ ต าบลตะเคียน อ  าเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา บนพื้นท่ีประมาณ 
300 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยแ์บบฟิล์มบาง (Thin Film) มีขนาดก าลงัการผลิต  
6 เมกะวตัต์ โดย NRS ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 
กบั กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปี โดยอัตโนมติัจนกว่าจะมี 
การยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดังกล่าว  กฟภ. ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด  
6 เมกะวตัต์และ NRS จะได้รับ Adderในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี 
นับแต่วันเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ ซ่ึง NRS ไดเ้ร่ิมผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวันที่  
8 มีนาคม 2555 นอกจากน้ี NRS ไดด้  าเนินการยืน่ขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพื่อสิทธิในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัที่  
30 สิงหาคม 2555 

(3) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั  

บริษทัถือหุ้นใน บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั (“CRS”) ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย CRS 
ตั้งอยู่ท่ี ต าบลท่าข้าวเปลือก อ  าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   บนพื้นท่ีประมาณ 160 ไร่  
ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Multi-Crystalline Cells มีขนาดก าลังการผลิต  
8 เมกะวตัต ์โดย CRS ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบั 
กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิก
สัญญา ตามสัญญาดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต ์ 
และ CRS จะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย  
เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ซ่ึง CRS ไดเ้ร่ิมผลิตไฟฟ้าให้แก่ 
กฟภ. เ ม่ือวันที่  17 มกราคม 2556 นอกจากน้ี CRS ได้ด  าเนินการยื่นขอใบรับรอง 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และได้รับ
ใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัที่ 11 กนัยายน 2555 
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(ข) รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  
(วันที่ 23 มีนาคม 2559)  

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. นายชยัวฒัน์  อุทยัวรรณ์  กรรมการบริหาร 
8. นายประเวศ  อิงคดาภา  กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
9. นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการบริหาร และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10. ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 
11. นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 
12. นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหาร  

รายช่ือผูบ้ริหาร 

1. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร 

2. นายไมเคิล เอริค เรดเดอร์  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานโครงการ 
รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเคร่ืองกล 

3. นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-พฒันาธุรกิจ 
4. นางสาวปาริฉัตร  โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-ก ากบัดูแล 
5. นางสาวรุจิรา  ช่วยบ ารุง  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-บริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 
6. นายวรท  ศกัดิ์ สุจริต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-บริหาร 
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รายช่ือผูถ้ือหุน้ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ (วนัที่ 23 มีนาคม 2559) 

รายช่ือผูถ้ือหุน้ 

สัดส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละ (%) 

ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2,229,275,478 30.25 

2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 1,865,644,429 25.31 

3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,429,950,843 19.40 

4 นางวรพรรณ จึงทรัพยไ์พศาล 92,322,871 1.25 

5 นายก าพล วริะเทพสุภรณ์ 67,000,000 0.91 

6 นายสมบติั พานิชชีวะ 52,000,000 0.71 

7 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 47,206,544 0.64 

8 บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 41,050,900 0.56 

9 CHASE NOMINEES LIMITED 36,169,000 0.49 

10 EAST FOURTEEN LIMITED-MERGING MARKETS 

SMALL CAP SERIES 

22,979,590 0.31 

รวม 5,883,599,655 79.83 

 

(ค) รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด 

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน  ส าหรับปี 2558  สามารถดูขอ้มูลได้จากรายงานประจ าปี 2558  
ในหวัขอ้รายการระหว่างกนั  
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(ง) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 4 ปี ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 2556 และ 2555  
พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

ตารางสรุปงบการเงิน 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่น าเสนอประกอบดว้ย 

1. งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
2. งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
3. งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
4. งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์     
 

          
สินทรัพยห์มุนเวียน     

 
          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,140.58 3.92 1,830.13 3.71 1,791.47 3.55 572.83  1.27  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น 528.77 0.97 516.13 1.05 464.83 0.92 295.27  0.65  
เงินลงทุนชัว่คราว 1,182.24 2.17 235.05 0.47 64.35 0.13        20.34  0.05  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 1,219.27 2.23 1,483.18 3.01 1,002.31 1.99   953.36  2.11  
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 47.23 0.09 44.95 0.09 20.40 0.04 - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 77.61 0.14 53.31 0.11 158.66 0.31        45.97  0.10  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,195.70 9.52 4,162.75 8.44 3,502.02 6.94 1,887.77 4.18 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

 
          

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพนัระยะยาว 1,220.67 2.24 1,194.90 2.42 1,360.62 2.70   1,245.83       2.76  
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั 261.07 0.48 235.82 0.48 219.15 0.43 - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,816.00 8.83 - - - - 1,008.33  2.23  
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
- ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 5,009.53 9.18 5,251.88 10.65 5,494.23 10.88 

   
5,299.22  

       
11.74  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
- ส่วนของผูไ้ม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทั 6,321.03 11.58 6,599.97 13.38 6,878.90 13.63 

   
6,922.34  

       
15.33  

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 1,614.81 2.96 464.90 0.94 366.65 0.73 342.72  0.76  
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใต้
สัญญาสัมปทาน 24,312.87 44.56 25,385.66 51.46 26,458.46 52.41 27,525.85  60.96  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  5,610.91 10.28 5,830.29 11.82 5,993.21 11.87 918.68  2.03  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 203.95 0.37 201.18 0.41 208.27 0.41          3.14  0.01  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 49,370.84 90.48 45,164.60 91.56 46,979.49 93.06 43,266.11  95.82  
รวมสินทรัพย์ 54,566.54 100.00 49,327.35 100.00 50,481.51 100.00 45,153.88  100.00  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
 

          
หน้ีสินหมุนเวียน     

 
          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 618.64 1.13 427.73 0.87 674.11 1.34 205.57  0.45  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก  าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 1.87 0.00 6.13 0.01 4.87 0.01          4.29  0.01  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 71.33 0.15 60.00 0.12 1,829.25  4.05  
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง
กนัที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปีและ
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - - - - - 

      
341.91  

         
0.76  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงินที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,765.68 3.24 1,671.80 3.39 1,713.60 3.39 

   
1,082.59  

         
2.40  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.13 0.00 0.23 0.00 0.63 0.00          1.22  0.00  
เงินประกนัผลงาน  0.09 0.00 2.36 0.00 4.54 0.01          3.64  0.01  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 30.01 0.06 41.56 0.08 50.61 0.10          6.28  0.01  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,416.42 4.43 2,221.14 4.50 2,508.36 4.97 3,474.75  7.69  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1.85 0.00 3.70 0.01 9.83 0.02        13.20  

         
0.03  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 
สุทธิจากส่วนที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20,138.63 36.91 20,821.32 42.21 22,420.48 44.42 

 
19,297.93  

       
42.74  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 24.66 0.05 20.21 0.04 - - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15.11 0.03 10.83 0.02 6.48 0.01          1.63  0.00  
หน้ีสินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 157.69 0.29 146.57 0.30 122.74 0.24        93.61  0.21  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 20,337.94 37.27 21,002.63 42.58 22,559.53 44.69 19,406.37  42.98  
รวมหน้ีสิน 22,754.36 41.70 23,223.77 47.08 25,067.89 49.66 22,881.12  50.67  

ส่วนของผูถ้ือหุน้         
 

  
ทุนจดทะเบียน 9,240.00 16.93 5,500.00 11.15 5,500.00 10.90 9,200.00  20.37  
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 7,370.00 13.51 5,500.00 11.15 5,500.00 10.90 9,200.00  20.37  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 9,522.33 17.45 5,796.91 11.75 5,966.91 11.82             -    -    
ก าไรสะสม         

  จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 26.34 0.05 10.28 0.02 - - - - 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,152.42 2.11 866.61 1.75 235.07 0.46 16.19 0.04 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (316.65) (0.58) (125.67) (0.25) (112.19) (0.22)          3.36  0.01  
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 17,754.44 32.54 12,048.13 24.42 11,589.79 22.96 9,219.55  20.42  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,057.74 25.76 14,055.45 28.50 13,823.83 27.38 13,053.21  28.91  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,812.18 58.30 26,103.58 52.92 25,413.62 50.34 22,272.76  49.33  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 54,566.54 100.00 49,327.35 100.00 50,481.51 100.00 45,153.88  100.00  

 

. . . 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

2558 2557 2556 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย      -   
    รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6,585.09 96.12 6,829.96 97.19 5,456.62 96.86 2,467.31  95.70  
     รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพิ่มราคารับ
ซ้ือไฟฟ้า 111.42 1.63 112.18 1.60 111.65 1.98 45.15  1.75  
รายไดค้่าบริหารโครงการ 60.59 0.88 56.85 0.81 44.05 0.78 29.84  1.16  
รายไดอ้ื่น         
     ดอกเบ้ียรับ 30.55 0.45 24.33 0.34 16.21 0.29 5.08  0.20  
     ก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 41.87 0.61 - - 2.68 0.05 30.48  1.18  
     อื่นๆ 21.17 0.31 4.04 0.06 2.21 0.04 0.21  0.01  
รวมรายได้ 6,850.69 100.00 7,027.36 100.00 5,633.42 100.00 2,578.07  100.00  
ตน้ทุนขาย         
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 4,023.70 58.73 4,021.67 57.23 2,786.44 49.46 1,118.74  43.39  
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ตดัจ าหน่าย 521.28 7.61 521.28 7.42 508.09 9.02 322.46  12.51  
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 73.12 1.07 68.51 0.97 - - - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 344.56 5.03 344.47 4.90 409.83 7.28 195.97  7.60  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - - 4.74 0.07 - - - - 
รวมค่าใช้จ่าย 4,962.66 72.44 4,960.67 70.59 3,704.36 65.76 1,637.17  63.50  

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษัท
ร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,888.03 27.56 2,066.69 29.41 1,929.06 34.24 940.90  36.50  
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมร่วมกนั 35.75 0.52 34.67 0.49 15.73 0.28 - - 
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (27.18) (0.40) - - - - 108.49  4.21  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 1,896.60 27.68 2,101.36 29.90 1,944.79 34.52 1,049.39 40.70 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,110.19) (16.21) (1,218.97) (17.35) (1,340.29) (23.79) (935.37) (36.28) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 786.41 11.48 882.39 12.56 604.50 10.73 114.02 4.42 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

2558 2557 2556 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (0.29) (0.00) (0.24) (0.00) (1.89) (0.03) (1.96) (0.08) 
ก าไรส าหรับงวด 786.12 11.48 882.15 12.55 602.61 10.70 112.06 4.35 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:           
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขาย 5.69 0.08 1.86 0.03 0.15 0.00 - - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสด (438.83) (6.41) (25.45) (0.36) (275.50) (4.89) - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (433.14) (6.32) (23.59) (0.34) (275.35) (4.89) - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  352.98 5.15 858.56 12.22 327.26 5.81 112.06  4.35  
การแบ่งปันก าไร              
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 411.88 6.01 471.82 6.71  218.88 3.89 55.02  2.13  
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 374.24 5.46 410.33 5.84  383.73 6.81 57.04  2.21  
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม           
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 220.90 3.22 458.34 6.52  103.32 1.83 55.02  2.13  
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 132.08 1.93 400.22 5.70  223.94 3.98 57.04  2.21  

 
 

งบกระแสเงินสด 2558 2557 2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไรก่อนภาษ ี 786.41 882.39 604.50 114.02  
รายการปรับกระทบยอดก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)      
   จากกิจกรรมด าเนินงาน     
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,344.43 1,336.89 1,241.20 750.31  
   ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั (35.75) (34.67) (15.73) - 
   ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 27.18 - -  (108.50) 
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.83 (2.65) (1.00)  (0.01) 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (25.77) 29.14 26.16  (13.74) 
   ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย 11.79 8.88 3.23 1.23  
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521.28 521.28 508.09 322.46  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,112.75 1,202.67 1,331.23 925.05  
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 4.25 4.33 4.34  (0.20) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 

3,747.40 3,948.26 3,702.02   1,990.62          
 

สินทรัพยด์  าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง     
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งบกระแสเงินสด 2558 2557 2556 2555 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 261.31 (484.18) (51.92) 3.09  
   อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (2.28) (24.55) (10.90) - 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (24.04) 105.65 (15.29) 82.30  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (11.69) (5.17) (3.75) 1.36  
หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)     
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 151.91 (223.32) 411.93 35.04  
   เงินประกนัผลงาน (2.27) (2.18) 0.90  (3.21) 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (11.56) (8.89) 40.12 3.96  
   หน้ีสินระยะยาวอื่น – กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - 14.16 21.38 13.09  
เงินสดสุทธิจากในกิจกรรมด าเนินงาน 4,108.78 3,319.78 4,094.49 2,126.25  
   จ่ายดอกเบ้ีย (49.95) (55.10) (111.13)  (99.56) 
   จ่ายภาษเีงินได ้ (0.64) (1.06) (2.58)  (2.41) 
เงินสดสุทธิจากในกิจกรรมด าเนินงาน 4,058.19 3,263.62 3,980.78 2,024.28  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    -    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นเพิ่มข้ึน  (12.83) (55.76) (161.98)  (751.55) 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพนัระยะยาว (เพิ่มข้ึน) ลดลง (2.66) 153.74 (87.49)  (296.02) 
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน  (941.50) (168.84) (43.86)  (20.34) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน - - -  (220.23) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน (4,862.70) - - (4,171.05) 
เงินสดสุทธิจ่ายซ้ือบริษทัยอ่ย  - - (412.24)  (2,367.02) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มข้ึน (1,103.75) (91.70) (13.98)  (127.11) 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพิ่มข้ึน - - (5.58)  (267.85) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มข้ึน) ลดลง  (63.30) (88.67) (1,106.12) 245.34  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 10.56 4.70 1.00 0.02  
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 10.50 18.00 - - 
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ - - - -    
   ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง (18.70) (1.20) (94.90)  (3.48) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,984.38) (229.73) (1,925.15)  (7,979.29) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
เพิ่มข้ึน 

120.11 - - - 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 1,181.33 643.86 1,259.25  
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (71.33) (1,170.00) (1,913.11)  (2,700.00) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (982.54) (1,649.64) (234.06)  (312.75) 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู ้ (34.04) - (1.25) 0.18 
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งบกระแสเงินสด 2558 2557 2556 2555 
จ่ายค่าธรรมเนียมขยายเวลาช าระคืนเงินกูแ้ละจากการปรับลด
อตัราดอกเบ้ีย 

- (28.45) - -    

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัลดลง - - (250.00) -    
เงินสดจ่ายจากการลดทุนเรือนหุน้ - - (6,133.30) -    
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 5,595.42 - 8,400.21 9,100.00  
จ่ายดอกเบ้ีย (1,033.40) (1,149.53) (1,209.92)  (825.97) 
เงินปันผลจ่าย (110.00) - - - 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (249.91) (168.60) (152.66) -    
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 3,234.31 (2,984.89) (850.23) 6,520.71  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

2.33 (10.34) 13.24  (2.37) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 310.45 38.66 1,218.64 563.33  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,830.13 1,791.47 572.83 9.50  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,140.58 1,830.13 1,791.47 572.83  

 

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 2555 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability Ratio)      
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 39.91 42.07 49.96 55.47 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 28.07 30.02 34.65 41.28 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก  าไร (%) 213.97 155.31 204.69 192.90 
EBITDA Margin (%) 54.92 56.34 65.57 82.32 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 11.48 12.55 10.70 4.35 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 2.71 3.42 2.53 1.00 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio)      
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1.51 1.77 1.26 0.43 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 6.74 6.88 5.99 5.99 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.13 0.14 0.12             0.10  
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
Policy Ratio)      
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.72 0.89 0.99             1.03  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 3.79 2.76 3.10             2.30  

 
หมายเหตุ : ปรับข้อมลูให้เป็นอัตราต่อปี เพ่ือการเปรียบเทียบ 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยฝ่ายจัดการ 

1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคญั 

1.1. ภาพรวมของการด าเนินงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ปัจจุบนั บริษทัถือหุน้ใน 6 บริษทั ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน 3 ประเภท 
ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า จ  านวน 2 โครงการ คือ โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 ซ่ึงด าเนินการโดย 
 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (SEAN) และโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ซ่ึงด  าเนินการ 
โดยบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) โครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration จ านวน 2 โครงการ  
ซ่ึงด าเนินการโดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (BIC) และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์ 
จ านวน 3 โครงการ ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC)  บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั (CRS)  
และ บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั (NRS)  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีก  าลงัการผลิตที่มีสัญญา 
ซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ (Contracted Capacity) รวมทั้งส้ิน 2,159.5 เมกะวตัต์1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ในปี 2558 บริษัทและบริษทัย่อยมีรายได้รวม  6,850.69 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 176.67 ล้านบาท  
โดยมีรายไดห้ลกั คือ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า 6,696.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 97.75 ของรายได้
รวม แบ่งเป็นรายได้จากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 3,883.15 ล้านบาท รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration   2,654.89 ล้านบาท และรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย  ์ 158.47 ล้านบาท  
ในขณะที่ปี 2557 มีรายไดร้วม 7,027.37 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า 6,942.14 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 98.79 ของรายไดร้วม แบ่งเป็นรายไดจ้ากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 3,976.45 ลา้นบาท รายไดจ้าก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 2,803.12 ลา้นบาท และรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
162.57 ลา้นบาท 

                                                             
1 ก  าลงัการผลิตติดตั้งจากโครงการท่ีด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 754.5 เมกะวตัต์ 

56% 

75% 

100% 30% 65% 30% 30% 
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บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายในปี 2558 จ านวน  4,023.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.09 ของรายไดจ้าก
การขายไฟฟ้าและไอน ้ า ส่งผลให้มีก  าไรขั้นตน้ 2,672.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 39.91 ในขณะที่ตน้ทุนขาย 
ในปี 2557 มีจ านวน 4,021.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ส่งผลให้มีก  าไร
ขั้นตน้ 2,920.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 42.07  

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีก  าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั  411.88 ลา้นบาท ลดลงจาก 
ปีก่อน  59.94 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.70 
 

1.2. เหตุการณ์ส าคญัในปี 2558 

 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2558 เ ม่ือวันที่  9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติ 
เร่ืองท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,740 ล้านบาท จากเดิม 5,500 ล้านบาท รวมเป็น 
ทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 9,240 ลา้นบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,740 ลา้นหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั  

(ข) ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม 
ท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั โดยเม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 
2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและช าระแลว้อีกจ านวน 1,870 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีทุน 
จดทะเบียนที่ช  าระแลว้เพิ่มข้ึนเป็น 7,370 ลา้นบาทจากเดิมจ านวน 5,500 ลา้นบาท โดยหุน้เพิ่มทุน
ของบริษทัเร่ิมซ้ือขายวนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั (CKP-W1) เร่ิมซ้ือขายวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558    

 วนัที่ 27  เมษายน 2558 บริษทัได้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหุ้นเป็นคร้ังแรก ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น  
รวมเป็นจ านวน 110 ลา้นบาท  

 วนัที่ 10 มิถุนายน 2558 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) จาก บริษัท  
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่า
รวมประมาณ 4,344 ล้านบาท โดย  XPCL เ ป็นผู ้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุ รี  
ซ่ึงเป็นโครงการไฟฟ้าประเภทฝายน ้ าล้นบนแม่น ้ าโขง ขนาดก าลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต ์ 
และมีก  าหนดเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนตุลาคม 2562 

 ความกา้วหนา้ของโครงการระหว่างก่อสร้าง 

1. โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 2 (BIC2) เป็นโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration  
มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวตัต์ และมีก  าลงัการผลิตไอน ้ า 20 ตนัต่อชัว่โมง ตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปีหลงัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดย บริษทั 
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดล้งนามสัญญากูย้มืเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นเดือน
ธันวาคม 2557 โดยมีวงเงินกู ้ 4,005 ล้านบาท และเร่ิมตน้การก่อสร้างในต้นปี 2558 ณ วันที่  
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31 ธันวาคม 2558 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นร้อยละ 19  และมีก  าหนดเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 2560 

2. โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า  ไซยะบุ รี  (XPCL) เ ป็นโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าแบบฝายน ้ าล้น  
(Run-of-River Barrage) มีก  าลังการผลิตติดตั้ ง 1,285 เมกะวัตต์ ตั้ งอยู่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว (EdL) เป็นระยะเวลา 29 ปีหลังเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์มีวงเงินกู ้ 62,288 ลา้นบาท  
และ 711 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคิด
เป็นร้อยละ 56 และมีก  าหนดเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนตุลาคม 2562 

1.3. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน 

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเผชิญกบัความผนัผวนหลายดา้น เช่น ราคาสินคา้โภคภณัฑ์ ทิศทาง
ของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ไม่ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนและการชะลอตวัดงักล่าวอยา่งมีสาระส าคญั เน่ืองจากทุกโครงการที่บริษทั
เข้าลงทุนมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวกับภาครัฐและลูกค้า เอกชนท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง  
ประกอบกบัสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ามีการบริหารจัดการความเส่ียงไวอ้ย่างเหมาะสม โดยโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า  
น ้ า งึม 2 มีรายได้ส่วนหน่ึงเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ  ในขณะเดียวกันก็มีเ งินกู ้ยืมระยะยาวส่วนหน่ึง 
ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกนั นบัเป็นการบริหารจัดการความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ  
(Natural Hedge) นอกจากน้ี การอ่อนตวัของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาขาย
ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเม่ือแปลงเป็นสกุลเงินบาท ในส่วนของความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติในปี 2558 นั้น ส่งผล
ใหร้าคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ปรับตวัลดลง
ร้อยละ 8 อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากกลไกของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. มีลกัษณะ Pass-Through ตน้ทุนค่าก๊าซ
ธรรมชาติผ่านราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีกฟผ. ช าระใหแ้ก่บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั กล่าวคือ ตน้ทุนค่า
ก๊าซธรรมชาติไดร้วมอยูใ่นราคาขายไฟฟ้า ดงันั้น ความผนัผวนดงักล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การท าก  าไรของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั แต่อยา่งใด นอกจากน้ี การท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั
และอตัราดอกเบ้ียนโยบายอยูใ่นระดบัต ่าส่งผลดีต่อบริษทั โดยท าใหต้น้ทุนทางการเงินของบริษทัลดลง  
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2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบปี 2558 และปี 2557 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2558 2557 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า             6,696.51  6,942.14   (245.63)  (3.54) 

รายไดค่้าบริหารโครงการ                  60.59  56.85                     3.74  6.57  

รายไดอ่ื้น                  93.59  28.37                    65.22  229.92  

หกั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน             4,962.66  4,960.67   1.99  0.04  

ส่วนแบ่งก  าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกจิการท่ี
ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 

                   
 8.57  

 
34.67  

 
 (26.10) 

 
 (75.28) 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี             1,896.60  2,101.36   (204.76)  (9.74) 

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             1,110.19  1,218.97              (108.78)   (8.92) 

หกั ภาษีเงินได้                   0.29  0.24                   0.05 20.10  

ก าไรสุทธิส าหรับงวด                786.12  882.15   (96.03)  (10.89) 

- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                411.88  471.82   (59.94)  (12.70) 
- ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัย่อย 

             
    374.24  

 
410.33  

 
 (36.09) 

 
 (8.80) 

 
2.1 รายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ซ่ึงประกอบดว้ยไฟฟ้า
จากพลงัน ้า ไฟฟ้าระบบ Cogeneration และไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์ (2) รายไดจ้ากการขายไอน ้า (3) รายได้
จากค่าบริหารโครงการ และ (4) รายไดอ้ื่น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 

รายได้ตามงบการเงินรวม 

2558 2557 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 6,619.97  96.63  6,862.07  97.65   (242.10)  (3.53) 
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 76.54  1.12  80.07  1.14   (3.53)  (4.41) 
รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการ 60.59  0.88  56.85  0.81  3.74  6.57  
รายไดอ่ื้น 93.59  1.37  28.37  0.40  65.22  229.92  

รวมรายได้ทั้งหมด 6,850.69  100.00  7,027.36  100.00   (176.67)  (2.51) 
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(1) รายได้จากการขายไฟฟ้า 

  
ปริมาณไฟฟ้าขาย เปลีย่นแปลง รายได้จากการขายไฟฟ้า เปลีย่นแปลง 

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

  2558 2557 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 2558 2557 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

พลงัน ้า 2,193.48  2,321.37   (127.89)  (5.51) 3,883.15  3,976.45   (93.30)  (2.35) 
ระบบ Cogeneration 759.02  758.35  0.67  0.09  2,578.35  2,723.05  (144.70)  (5.31) 
พลงัแสงอาทิตย ์ 13.98  14.08   (0.10)  (0.71) 158.47  162.57   (4.10)  (2.52) 
รวม 2,966.48  3,093.80   (127.32)  (4.12) 6,619.97  6,862.07   (242.10)  (3.53) 

 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 6,619.97 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 96.63 
ของรายไดร้วม โดยลดลงจากปี 2557 ซ่ึงมีรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 6,862.07 ล้านบาท การลดลง 
ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 242.10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.53 มีสาเหตุมาจาก 

 ราคาขายไฟฟ้าของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด ลดลง เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติลดลง  

โครงสร้างราคาขายไฟฟ้าของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากัด ส าหรับส่วนที่ขายให้ กฟผ.  
มีลกัษณะ pass-through กล่าวคือ Energy Payment ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลกัของค่าไฟฟ้าที่ไดรั้บจาก 
กฟผ. นั้น จะแปรผนัตามราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกั เพื่อไม่ให้ภาคเอกชนตอ้งแบกรับภาระ
ของความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่โครงสร้างราคาขายไฟฟ้าส่วนที่ขายให้แก่ลูกค้า  
ในนิคมอุตสาหกรรมนั้ น แม้ไม่ได้แปรผันโดยตรงตามราคาก๊าซธรรมชาติ แต่ก็อ้างอิงราคา Ft  
ซ่ึงมีราคาก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจยัหน่ึงในการค านวณ โดยราคาเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติในปี 2558 ลดลงจาก
ราคาเฉลี่ยของปีก่อนประมาณร้อยละ 8  และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของ บริษทั  บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั ลดลงประมาณร้อยละ 5 ในขณะที่ปริมาณการผลิตไม่เปลี่ยนแปลง 

 การรับรู้รายได้ของโครงการไฟฟ้าพลังน ้า น ้างึม 2 ในส่วนบัญชีส ารองที่ได้แจ้งความพร้อมในการผลิต
ในปี 2556  และ กฟผ. ส่ังผลิตในไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2557 โดยปี 2558 ไม่มีรายการดังกล่าว 

ในปี 2556 มีปริมาณน ้าค่อนขา้งมาก ส่งผลใหโ้ครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้กิน
ปริมาณเป้าหมายและสามารถบนัทึกปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตไดม้ากกว่าปริมาณเป้าหมายไวใ้นบญัชี
ส ารองไฟฟ้าหลกั (PE Account) จ านวน 95.91 ลา้นหน่วย และบญัชีส ารองไฟฟ้ารอง (SE Account) 
จ านวน 3.21 ล้านหน่วย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากช่วงส้ินปี 2556 ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็น 
ท าใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลง กฟผ. จึงสั่งผลิตไฟฟ้าไม่เตม็ความพร้อมจ่ายท่ีโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
น ้ างึม 2 ไดแ้จ้งไป ดงันั้น บัญชีส ารองไฟฟ้าหลัก (PE Account) จ านวน 55.03 ล้านหน่วยที่บันทึก 
ในบัญชีส ารองไฟฟ้าแล้วแต่ กฟผ. ยงัไม่ไดส้ั่งจ่ายไฟฟ้า จึงยงัไม่ไดน้ับรวมเป็นรายได้ในปี 2556  
แต่เม่ือ กฟผ. สั่งจ่ายไฟฟ้าดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2557 จึงรับรู้เป็นรายได ้คิดเป็นจ านวน 43.83  
ลา้นบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ไม่มีรายการลกัษณะดงักล่าว เน่ืองจากในปี 2557 โครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ผลิตไฟฟ้าจริงได้ไม่ถึงปริมาณเป้าหมายแต่มีการน าบญัชีส ารองไฟฟ้ามาใช้ 
เพื่อชดเชยแทน 
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 ปริมาณน ้าที่ไหลเข้าสู่โครงการไฟฟ้าพลังน ้า น ้างึม 2  ในปี 2558 ลดลงจากปีก่อนหน้า 

แผนภาพดา้นล่างแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ขายได  ้และระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ า เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 
และปี 2557 โดยในปี 2558 โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 สามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าปี 2557 
เน่ืองจากมีปริมาณน ้ าท่ีไหลผ่านบริเวณอ่างเก็บน ้ าลดลงจากปีก่อน ในปี 2558 มีปริมาณน ้ าไหลผ่าน 
ตัวเขื่อนในปริมาณ 5,805.06 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบกับปีก่อนหน้า  ซ่ึงมีปริมาณ 6,354.55  
ลา้นลูกบาศกเ์มตร ประกอบกบัในปี 2558 ฤดูฝนมาล่าชา้เน่ืองจากปรากฏการณ์ เอลนิโญ่ (EI Nino)  

 

 
โดยหลังใช้บัญชีส ารองไฟฟ้าหลัก (PE Account)2 ซ่ึงยกยอดมาจากปีก่อนหน้าจ านวน 94.12  
ลา้นหน่วย โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 สามารถขายไฟฟ้าหลกัได้ 2,152.51 ลา้นหน่วย ไฟฟ้ารอง 
40.97 ลา้นหน่วย สรุปการขายไฟฟ้าของปี 2558 ดงัน้ี 

ล้านหน่วย 2558 2557 
การผลิต PE  2,058.39  2,115.91 
การใช ้PE Account 94.12  102.09 
ปริมาณขาย PE 2,152.51 2,218.00 
การผลิต SE 40.97  6.84 
การใช ้SE Account - 8.77 
ปริมาณขาย SE 40.97  15.61 

ปริมาณขาย EE - 87.76 

รวมปริมาณขาย 2,193.48 2,321.37 

 

 

 
                                                             
2ไฟฟ้าส ารอง หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าท่ีสามารถผลิตไดเ้กนิปริมาณเป้าหมาย (2,310 ลา้นหน่วย) และสามารถบนัทึกปริมาณท่ีเกนินั้น 

ในบญัชีไฟฟ้าส ารอง เพ่ือน าไปเบิกใชใ้นปีท่ีมีน ้ าน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมาย 
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(2) รายได้จากการขายไอน ้า 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั มีไอน ้ าเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Cogeneration 
โดยสามารถผลิตไอน ้าไดท่ี้ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 19.6 ตนัต่อชัว่โมง ในปี 2558 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั ขายไอน ้าจ  านวน 97,312.36 ตนั เพิ่มข้ึน 2,984.36 ตนั คิดเป็นร้อยละ 3 จากปี 2557 อย่างไรก็ตาม รายได้
จากการขายไอน ้ าลดลงจากปีก่อน 3.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เน่ืองจากราคาขายไอน ้ าแปรผนัตามราคา 
ก๊าซธรรมชาติที่ปรับตวัลดลงจากปี 2557 

(3) รายได้จากค่าบริหารโครงการ 

บริษทัมีรายไดค้่าบริหารโครงการจากการให้บริการแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 189.93 ลา้นบาท แต่ในการน าเสนอตามงบการเงินรวม บริษทัจะไม่แสดงรายไดท้ี่ไดรั้บจากบริษทัย่อย 
ดงันั้น รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการตามงบการเงินรวมของบริษทัจึงมีจ านวน 60.59 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากสัญญา
รับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาใหก้บั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั โดยมีมูลค่าสัญญา ประมาณ 323.05 ลา้นบาท 
ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ ปี 2558 จนถึง 2563 และรายไดจ้ากสัญญา Secondment Service Agreement กับ 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั คิดเป็นจ านวน 0.85 ลา้นบาทต่อเดือน  

(4) รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัและเงินลงทุนระยะสั้ น และ
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายของบริษทั ประกอบดว้ยตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ตดัจ าหน่าย ตน้ทุนบริหารโครงการ ค่าใชจ่้ายในการบริหารและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 

ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม 

2558 2557 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุขายไฟฟ้าและไอน า้ 4,023.70  81.08  4,021.67  81.07  2.03  0.05  
ค่าเช้ือเพลิง 1,826.97  36.82  1,979.15  39.90   (152.18)  (7.69) 
ค่าเส่ือมราคา 1,320.63  26.61  1,317.93  26.57  2.70  0.20  
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง 633.28  12.76  457.04  9.21  176.24  38.56  
ค่าสัมปทาน 132.59  2.67  135.42  2.73   (2.83)  (2.09) 
อ่ืนๆ 110.23  2.22  132.13  2.66   (21.90)  (16.58) 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย 521.28  10.51  521.28  10.51  -    (0.00) 

ต้นทนุบริหารโครงการ 73.12  1.47  68.51  1.38  4.61  6.74  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 344.56  6.94  344.47  6.94  0.09  0.03  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น -    -    4.74  0.10   (4.74)  (100.00) 

รวม 4,962.66  100.00  4,960.67  100.00  1.99  0.04  
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 ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ าทั้ งหมด 4,023.70 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 60.09 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวม   

 ค่าเช้ือเพลิง จ านวน 1,826.97 ลา้นบาท ลดลง 152.18 ลา้นบาท 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า 
ในขณะท่ีโครงการอื่นในกลุ่มบริษัทไม่มีค่าเช้ือเพลิง โดยในปี 2558 ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน  โดยมีอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) เท่ากบั 7,790 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชัว่โมง
เทียบเท่า ใกล้เคียงกบัอตัราดงักล่าวในปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 7,777 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชัว่โมงเทียบเท่า  
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิตระดบัเดียวกบัปีก่อนหน้า  แต่เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติ
ปรับตวัลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 8  จึงท าใหต้น้ทุนค่าเช้ือเพลิงลดลง 

 ค่าเส่ือมราคา จ านวน 1,320.63 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2.70 ลา้นบาท 
ค่าเส่ือมราคาเป็นตน้ทุนหลกัเน่ืองจากธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าและโครงการ
ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง โดยบริษัทใชว้ิธีตดัค่าเส่ือมเป็นเส้นตรงตลอดอายุ
โครงการ  

 ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง จ านวน 633.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 176.24 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่เน่ืองจากบริษัทย่อยได้ว่าจ้างผู ้เ ช่ียวชาญให้ท าการดูแลรักษา  
อย่างไรก็ตาม  ค่าด  าเนินการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าของปี 2558 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 176.24  
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 38.56 เน่ืองจากรายการพิเศษของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ซ่ึงไดต้กลงที่จะ
ยกเลิกสัญญาเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบ ารุงใหญ่โรงไฟฟ้า กบั บริษัท ราช-ลาว 
เซอร์วิส จ ากดั และตกลงจะช าระค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาจ านวน 134.71 ลา้นบาท โดยมีแผนที่จะจ้าง 
กฟผ. เป็นผู ้ด  าเนินการและซ่อมบ ารุงแทน นอกจากน้ี บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด  
มีการตรวจเชค็บ ารุงรักษาตามรอบการใชง้านและมีการเปลี่ยนอะไหล่ รวมถึง บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
มีการเปลี่ยน underground cable ท่ีช  ารุดและเพิ่มสัญญาบ ารุงรักษา Inverter จึงท าให้ค่าด  าเนินการ 
และซ่อมบ ารุงในปี 2558 สูงกว่าปกติ 

 ค่าสัมปทาน จ านวน 132.59 ลา้นบาท ลดลง 2.83 ลา้นบาท 
ค่าสัมปทานเป็นค่าตอบแทนรัฐบาลสปป.ลาวซ่ึงแปรผนัโดยตรงกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของบริษทั 
ไฟฟ้าน ้างึม 2   จ ากดั 

 รายการอ่ืนๆ จ  านวน 110.23 ลา้นบาท ลดลง 21.90 ลา้นบาท 
ตน้ทุนขายอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่างานดูแลส่ิงแวดลอ้มและประชาชน ค่าเช่า ค่าเบ้ียประกนัภยั ค่ากองทุนพฒันา
ไฟฟ้า และตน้ทุนอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ลดลงจากปีก่อนหน้า 21.90 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.58 ส่วนใหญ่มาจากค่างานดูแลส่ิงแวดลอ้มและประชาชนของบริษทั ไฟฟ้า 
น ้างึม 2 จ ากดั ที่ลดลงตามขอ้ตกลงในสัญญา ประกอบกบัมีค่าปรับความไม่พร้อมในการจ่ายไฟฟ้าลดลง
อีกดว้ย 

 ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย  จ านวน 521.28 ลา้นบาท เกิดจากการตดั
จ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเกิดจากการซ้ือกิจการโดยเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวกบัเงินสด  
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 ต้นทุนบริหารโครงการ จ านวน 73.12 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4.61 ลา้นบาท 
ตน้ทุนบริหารโครงการเกิดจากการปันส่วนค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการให้บริการแก่บริษทัย่อย
และบริษทัร่วม ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าที่ปรึกษา โดยในปี 
2558 มีตน้ทุนบริหารโครงการเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 4.61 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 เน่ืองจากบริษทัได้
เพิ่มธุรกิจการบริหารโครงการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 อย่างไรก็ตาม ตามที่ไดอ้ธิบายในหัวขอ้ 2.1 (3) 
รายได้จากค่าบริหารโครงการ กล่าวคือ รายการระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่ปรากฎในงบการเงิน
รวม ดังนั้น รายไดค้่าบริหารโครงการที่แสดงในงบการเงินรวม จึงมีจ านวน 60.59 ล้านบาทเท่านั้ น  
แต่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายไดค้่าบริหารโครงการอยู่ถึง 189.93 ลา้นบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจ
การบริหารโครงการสามารถสร้างก าไรใหแ้ก่บริษทัได ้

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 344.56 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 0.09 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย  
เงินเดือน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใชจ่้ายในส านกังาน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเส่ือมราคา  

2.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 

ในปี 2558 บริษทัมีส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมจ านวน  8.57 ลา้นบาท  
เ ม่ือเทียบกับส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 34.67 ล้านบาทในช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนหนา้  เน่ืองจากเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2558 เป็นตน้มา 

  2558 2557 เปลีย่นแปลง 

บริษัท สัดส่วน (%) ล้านบาท ร้อยละ 

บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั 30%                     13.86  12.49  1.37  10.97 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั 30%                     21.89  22.18   (0.29) (1.31) 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั 30%                   (27.18) -     (27.18) NA 

รวม  8.57  34.67   (26.10) (75.28) 

 
2.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินปรับตวัลดลง 108.78 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.92 โดยในปี 2558 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน
จ านวน 1,110.19 ลา้นบาท ในขณะที่ปี 2557 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,218.97 ลา้นบาท เน่ืองจากไดท้ยอยช าระ
คืนหน้ีในระหว่างปี และอตัราดอกเบ้ียปรับตวัลดลง  

2.5 ความสามารถในการท าก าไรและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 

รายการ 2558 2557 เปลีย่นแปลง 

อตัราก  าไรขั้นตน้  39.91% 42.07% (2.16%) 
อตัราก  าไรกอ่นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 54.92% 56.34% (1.42%) 
อตัราก  าไรสุทธิ 11.48% 12.55% (1.07%) 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 1.51% 1.70% (0.19%) 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  2.71% 3.29% (0.58%) 
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อตัราการท าก  าไรลดลงเน่ืองจากค่าใช้จ่ายพิเศษของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญา
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบ ารุงใหญ่โรงไฟฟ้า กบั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั และตกลง
จะช าระค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาจ านวน 134.71 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลกระทบในระยะสั้ น และเกิดข้ึนเพียง 
คร้ังเดียวเท่านั้น ส าหรับราคาก๊าซธรรมชาติท่ีลดลงนั้น ไม่มีผลกระทบที่มีนัยส าคญัต่อความสามารถในการ 
ท าก  าไรของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เน่ืองจากราคาขายไฟฟ้าและตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงปรับตวัไป 
ในทิศทางเดียวกนั 

นอกจากน้ี อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น  
ไดรั้บผลกระทบจากการลงทุนใน บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั เน่ืองจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี  
ยงัอยู่ระหว่างก่อสร้าง ท าให้บริษทัตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจนกว่าโครงการจะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์
ในปี 2562 อยา่งไรกต็าม ผลกระทบดงักล่าวจะเกิดข้ึนในระยะสั้นเท่านั้น โดยอตัราส่วนทางการเงินจะปรับตวั 
ดีข้ึนเม่ือโครงการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ละสร้างรายไดท่ี้สม ่าเสมอตลอดอายสุัมปทาน  
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3. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม 54,566.54 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2557 
จ  านวน 5,239.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.62 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,140.58  1,830.13  310.45  16.96  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 528.77  516.13  12.64  2.45  

เงินลงทุนชัว่คราว 1,182.24  235.05  947.19  402.98  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,219.27  1,483.18   (263.91)  (17.79) 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 47.23  44.95  2.28  5.07  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 77.61  53.31  24.30  45.58  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 1,220.68  1,194.90  25.78  2.16  

เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 261.07  235.82  25.25  10.71  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,816.00  -                       4,816.00   NA  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า – บริษทัฯ 5,009.53  5,251.88   (242.35)  (4.61) 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า – ผูอ่ื้น 6,321.03  6,599.97   (278.94)  (4.23) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง 1,614.81  464.90  1,149.91  247.34  
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 24,312.86  25,385.66   (1,072.80)  (4.23) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  5,610.91  5,830.29   (219.38)  (3.76) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 203.95  201.18  2.77  1.38  

รวมสินทรัพย์ 54,566.54  49,327.35  5,239.19  10.62  

 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายละเอียดในหัวข้อ 4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ของบริษัท 

 เงินลงทุนช่ัวคราว เพิ่มข้ึน 947.19 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการเพิ่มทุนของบริษทั โดยเงินลงทุน
ชัว่คราวน้ีจะทยอยน าไปช าระเงินเพิ่มทุนในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ลดลง 263.91 ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทั บางปะอิน โคเจนเนเรชัน่ จ  ากัด 
ไดรั้บช าระค่าขายไฟฟ้าของเดือนพฤศจิกายนภายในส้ินปี 2558 จึงมียอดคา้งรับส าหรับค่าขายไฟฟ้า 
ของเดือนธันวาคมเท่านั้ น เม่ือเทียบกบัยอดค้างรับของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม  2557 อีกทั้ ง 
ยอดขายของ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558 ลดลงจากปี 2557 
ท  าใหมี้ยอดคา้งรับลดลง 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน 24.30 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้และภาษีซ้ือ
จากโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง รวมถึงรายได้
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คา้งรับของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนเรชัน่ จ  ากดั จากการเคลมประกนั Business Interruption จากเหตุ
เพลิงไหมข้องลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 เงินลงทุนบริษัทร่วม เพิ่มข้ึน 4,816.00 ลา้นบาท เน่ืองจากการเขา้ซ้ือหุ้นและลงทุนในบริษทั ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ ากดั  

 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ลดลง  521.29 ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัจ าหน่ายระหว่าง
งวด 

 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เพิ่มข้ึน 1,149.91 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน  โครงการ
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน  และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงรวม 
1,292.18 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด 

3.2 การวิเคราะห์หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษทัย่อย มีหน้ีสินรวม 22,754.36 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2557  
จ านวน 469.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.02 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2557 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 618.64  427.73  190.91  44.63  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 30.23  44.15   (13.92)  (31.53) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.73  9.83   (6.10)  (62.07) 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                        -    71.33   (71.33)  (100.00) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  21,904.30  22,493.12   (588.82)  (2.62) 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 24.66  20.21  4.45  22.04  
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15.11  10.83  4.28  39.49  
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 157.69  146.57  11.12  7.59  
รวมหนีสิ้น 22,754.36  23,223.77   (469.41)  (2.02) 

 
 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 190.91 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 44.63 ส่วนใหญ่มาจากการยกเลิก

สัญญาเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบ ารุงใหญ่โรงไฟฟ้า ระหว่าง บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ  ากดั กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั และมีค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาคา้งจ่ายจ านวน 134.71  
ลา้นบาท ประกอบกบั โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ตั้งแต่ตน้ปี 2558 เป็นตน้มา จึงมีเจา้หน้ีค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน  

 เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ลดลง 71.33 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั มีเงินสดเพียงพอใชห้มุนเวียนในกิจการ จึงไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 588.82 ล้านบาท เน่ืองจากไดใ้ช้คืนเงินกู ้ยืมระยะยาว
ระหว่างงวด แมจ้ะมีเงินกูย้ืมเพิ่มมากข้ึนส าหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอ
เรชัน่ โครงการ 2 
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บริษัท ยอดเงินกู้ยมืระยะยาว 
(ล้านบาท) 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)                   470.00  
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั               16,228.73  
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (โครงการ 1)                3,863.40  
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (โครงการ 2)                   922.00  
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั                   502.89  
รวม              21,987.02  
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน มีจ านวน 24.66 ลา้นบาท เกิดจากการเขา้ท า Interest Rate Swap 
ส าหรับเงินกู ้ระยะยาวบางส่วนของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด เพื่อเปลี่ยนจาก 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ี โดยต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 
ทุกส้ินไตรมาส 

3.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษทัย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ  านวน 31,812.18  ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากส้ินปีท่ีผ่านมา 5,708.60 ล้านบาท หรือร้อยละ  21.87 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลง 
ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2557 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 7,370.00  5,500.00  1,870.00  34.00  
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 9,522.33  5,796.91  3,725.42  64.27  
ก  าไรสะสม - ส ารองตามกฎหมาย 26.34  10.28  16.06  156.26  
ก  าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,152.42  866.61  285.81  32.98  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  (316.65)  (125.67)  (190.98) (151.97)  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 14,057.74  14,055.45  2.29  0.02  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,812.18  26,103.58  5,708.60  21.87  

 
 ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพิ่มข้ึนรวม 5,595.42 ลา้นบาท 

จากการเพิ่มทุนจ านวน 1,870 ลา้นหุน้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering)  

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น จ  านวน (316.65) ลา้นบาท ส่วนใหญ่คือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยแบ่งเป็น 2 รายการ ไดแ้ก่ 
1) การบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) ของบริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด  

เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนอนัเกี่ยวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์
ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯโดยก าหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้า



41 
 

ดงักล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกูย้ืมระยะยาวในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เ ป็นเค ร่ืองมือที่ ใช้ในการป้องกันความเ ส่ียง (Hedging Instrument)  
ซ่ึงจะสามารถลดความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

2) การบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้อง                        
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั โดยก าหนดให้
กระแสเงินสดเกี่ยวกบัดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และ 
ตราสารอนุพนัธ์ Interest Rate Swap เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการป้องกันความเส่ียง (Hedging 
Instrument) ซ่ึงจะสามารถลดความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการตีมูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ได ้

ทั้งน้ี ส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ 
ที่ใช้ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้  
โดยผ่านก าไรขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือรายการ  
ที่มีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 2,140.58 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 
2557 ทั้งส้ิน  310.45  ลา้นบาท ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

รายการ หน่วย: ล้านบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 4,058.19  
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (6,984.38) 
เงินสดสุทธิไดม้าในกจิกรรมจดัหาเงิน 3,234.31  
เงินสดลดลงจากขาดทุนจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียน 

                    
2.33  

เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 310.45  
 

กิจกรรมด าเนินงาน 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 4,058.19 ลา้นบาท มาจากก าไรสุทธิปรับปรุงดว้ยรายการ 
ท่ีไม่เกี่ยวกบัเงินสดและการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 

กิจกรรมลงทุน 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 6,984.38 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซ้ือหุ้นและลงทุน 
ใน บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 4,862.70 ลา้นบาท  การลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้างจ านวน 
1,103.75 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 941.50 ลา้นบาท 
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กิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดสุทธิไดม้าในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 3,234.31 ลา้นบาท เป็นผลจากการเพิ่มทุนจ านวน 5,595.42   
ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของเงินกูจ้  านวน 1,053.87 ลา้นบาท และช าระดอกเบ้ียจ านวน 1,033.4 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: เท่า 2558 2557 
 

งบการเงินรวม                    0.72                     0.89                    (0.17) 
งบการเงินเฉพาะกจิการ                    0.03                     0.04                    (0.01) 

 
4.2 ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: เท่า 2558 2557 
 

งบการเงินรวม 2.15                    1.87                     0.28  
งบการเงินเฉพาะกจิการ                   27.81                    21.89                     5.93  

 
4.3 ภาระผูกพันด้านหน้ีสิน 

รายละเอียดเพิ่มเติมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและ
ภาระผูกพนัอื่น 

4.4 เหตุการณ์หรือปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

ปัจจัยหลกัที่จะส่งผลต่อฐานะทางการเงินและการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัมาจากโครงการระหว่าง
ก่อสร้างทั้งสองโครงการไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 และโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้าไซยะบุรี ซ่ึงเม่ือเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2560 และ 2562 ตามล าดบั จะช่วยเพิ่มรายไดใ้นระยะยาว
แก่บริษทั 

 
10. ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันซ่ึงไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน มีดังน้ี  

รายช่ือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2,229,275,478 30.2479 
นายอศัวิน คงสิริ 678,410 0.0092 
นายวชัระ แสงหตัถวฒันา 391,000 0.0053 
นางรินรดา ตั้งตรงคิด 26,800 0.0004 
นายวิบูลย ์องัคพิพฒันชยั  20,000 0.0003 
นายประเสริฐ ตรีวศิวเวทย ์ 5,175,000 0.0702 
นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย ์ 2,000,000 0.0271 
นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์ 150,000 0.0020 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 
นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย ์ 863,582 0.0117 
นายสมพล ตรีวิศวเวทย ์ 18,000 0.0002 
นางกรกช ตรีวิศวเวทย ์ 670,000 0.0091 
นางสาวจนัทร์ทราย สนัตอรรณพ 670,000 0.0091 
นางสาววรลกัษณ์ เตชะทศันสุนทร 339,202 0.0046 
นายพีรพนัธ์ ตนัติสุวณิชยก์ุล 1,868,000 0.0254 
นายถวลัย ์คงดี 50,000 0.0007 
นางสาวจินตนา มริตตนะพร 10,150 0.0002 
รวม 2,242,205,622 30.4234 

11. การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

บริษทั เพอร่ี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“Pöyry”) ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระ ไดป้ระเมินราคาตามสัญญา  
โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัมูลค่าการก่อสร้างโครงการอื่นๆ ที่มีลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกบังานปรับปรุง
ยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 

12. กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ล าดบั กรรมการ 
ส่วนไดเ้สีย 

CKP/NN2 CK/CHK 
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร CKP และ 

NN2 
บิดา ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ 
บิดา นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์

ประธานกรรมการบริหาร CK  
บิดา ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

2. นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการ CKP และ NN2 กรรมการ และ ผูบ้ริหาร CK 
3. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ CKP และ NN2 กรรมการ และ ผูบ้ริหาร CK  
4. ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ CKP กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ CK 

บุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
พี่สาว นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์

5. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ CKP และกรรมการ NN2 
บุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
นอ้งชาย ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

บุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
นอ้งชาย ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

กรรมการทั้ง 5 ท่านซ่ึงมีรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและไม่ไดอ้อกเสียง ในวาระซ่ึงเป็นรายการ 
ท่ีเกี่ยวโยงกนัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2559 
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13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกนัพิจารณาแลว้เห็นว่ารายการดงักล่าวจะท าให้ NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดรั้บประโยชน์ 
เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2549 ให้สมบูรณ์  
โดยแหล่งเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
ดงักล่าวภายใตห้ลกัการก่อหน้ีเพิ่มและรีไฟแนนซ์เงินกูเ้ดิมทั้งจ านวน ซ่ึงไม่กระทบต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
ตามที่สัญญาสินเช่ือก าหนด กล่าวคือไม่เกิน 2.5 เท่า รวมทั้งไม่กระทบต่อสภาพคล่องของทั้ง NN2 และ CKP 
เน่ืองจาก NN2 ไดป้รับตารางการช าระคืนหน้ีในแต่ละงวดใหล้ดลงและขยายระยะเวลาการช าระคืนหน้ีให้ยาวข้ึน 
เพื่อใหส้ามารถรองรับความสามารถในการช าระคืนหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียจากการก่อหน้ีเพิ่มดงักล่าวได ้รวมถึง 
NN2 ยงัไดรั้บชดเชยจากรัฐบาล สปป.ลาว จากมูลค่าก่อสร้างที่ NN2 ตอ้งลงทุนเพิ่มตามท่ีรัฐบาล สปป.ลาว ได้
ร้องขอในรูปแบบของรายไดค้่าเช่า ในขณะที่ NN2 จะตอ้งจ่ายค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) ใหก้บัรัฐบาล สปป.
ลาว โดยอยูภ่ายใตห้ลกัการว่า NN2 จะไม่ก  าไรและไม่ขาดทุนจากการลงทุนเพิ่มดงักล่าว ทั้งน้ีอตัราค่าเช่าและค่า
ผ่านสายเป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา  

ส าหรับการจดัหาเงินลงทุนในโครงการที่อยูร่ะหว่างก่อสร้างทั้ง 2 โครงการของบริษทั ซ่ึงจะตอ้งใชเ้งินลงทุนเพิ่ม
ในส่วนของเงินทุนพื้นฐานอีกประมาณ 5,056 ลา้นบาท นบัตั้งแต่ปี 2559 จนโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จนั้น บริษทั
จะใชเ้งินทุนหมุนเวียนจากการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ เงินกูย้มื และ/หรือ การออกหุน้กู ้และ/หรือ การเพิ่มทุน 

ดงันั้น การท ารายการน้ีถือว่ามีความสมเหตุสมผล ไม่กระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั โดยขอ้ตกลงในการเขา้ท ารายการนั้นมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะ
พึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอ  านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี
คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษทัและบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

- ไม่มี - 

15. ข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไม่มี - 

16. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว               
มีความเช่ือว่าสารสนเทศน้ีมีความถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ 

17. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

รายละเอียดตามรายงานความเห็นของ บริษทั แคปปิตอล แอด็แวนเทจ จ ากดั (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 


