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ท่ี 030/2559 
 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
 
เร่ือง ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน ผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
 2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั 
 3) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัท ไฟฟา้น า้งมึ 2 จ ากดั 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และสรุป

สาระส าคญัของสญัญา อยูใ่นสว่นท่ี 2 ของสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีแนบมากบัหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 
อ้างถงึ: 1) มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 

2559  
2) สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 8 มีนาคม 

2559 
3) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 – 2557 
4) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับ

งวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 – 2558 
5) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ไฟฟา้น า้งมึ 2 จ ากดั ส าหรับงวด 12 

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 และงบการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้ว ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

6) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 – 2557 

7) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ส าหรับ
งวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 – 2558 

8) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั ส าหรับงวด 
12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 และงบการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานโดยผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแล้ว ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่2/39 
 

9) ร่างสญัญาออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง (Engineering, Procurement, and Construction Contract: 
EPC Contract) กบับริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และ
ก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV 

10) รายงานความเห็นเก่ียวกบัต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ (Opinion Letter on EPC Cost) ซึง่
จดัท าขึน้โดยบริษัท เพอร่ี เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั (“Pöyry”) ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 

11) หนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อมลู และเอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

 
Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) 

ในรายงานฉบบันี ้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูและสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไฟฟา้น า้งมึ 2 จ ากดั บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั และบริษัท ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) และข้อมลูที่เปิดเผยแก่สาธารณะ ในเวบ็ไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(www.set.or.th) 

2) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รับผิดชอบตอ่ผลก าไรหรือขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อนัเกิดจากการ
ท ารายการในครัง้นี ้

3) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท าการศกึษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มัน่
อยูบ่นพืน้ฐานเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

4) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเหน็ ภายใต้สถานการณ์และข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้
ในปัจจบุนั หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ผล
การศกึษาของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 

 
ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CKP”) ครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือ

วนัท่ี 8 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้บริษัท 
ไฟฟา้น า้งมึ 2 จ ากดั (“ไฟฟา้น า้งมึ 2” หรือ “NN2”) เข้าท าสญัญาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้าง
สถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 กิโลโวลต์ (“kV”) ในรูปแบบสญัญาออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง (Engineering, 
Procurement, and Construction Contract: EPC Contract) กบับริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (“CHK”) ในวงเงินรวมไม่
เกิน 799,850,000 บาท + 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐ (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม) = คิดเป็นเงินบาทในวงเงินรวมประมาณ 
2,192.30 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม) (หมายเหต:ุ ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ในอตัราแลกเปลีย่นถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัระหว่างธนาคาร เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่ 2 มีนาคม 2559 เท่ากบั 1 ดอลลาร์
สหรัฐ ต่อ 35.60 บาท) 

การเข้าท าสญัญาจ้างงาน CHK ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการท ารายการกบับริษัทท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไมเ่กินร้อยละ 17.45 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมี



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่3/39 
 

ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และเม่ือรวมกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่าง NN2 และ CHK ใน
ระหวา่ง 6 เดือนท่ีผ่านมา จะท าให้มีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมไมเ่กินร้อยละ 17.76 ของมลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีหน้าท่ีต้องแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเหน็ และเปิดเผยสารสนเทศการเข้า
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตลอดจนต้องด าเนินการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย ซึง่บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท แคปปิตอล 
แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) เพ่ือให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือ
หุ้นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

 
อนึง่ CapAd ได้ศกึษาข้อมลูในสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์ผู้บริหารและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ รวมทัง้เอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ, NN2, CHK, และ CK เช่น งบการเงิน 
แผนการด าเนินธุรกิจ บนัทกึข้อตกลง และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท ารายการ รวมทัง้ข้อมลูท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ทัว่ไป ข้อมลูท่ีเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และข้อมลูทางการเงินจากเวบ็ไซต์ตา่งๆ เป็นต้น เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ตอ่การท ารายการ
ดงักลา่ว ทัง้นี ้CapAd ไมส่ามารถรับรองหรือรับประกนัความถกูต้อง หรือความสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีบริษัทฯ, NN2, CHK, 
และ CK และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ, NN2, CHK, และ CK มอบให้แก่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ความเหน็ของ CapAd ในรายงานฉบบันีต้ัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมลูและเอกสารดงักลา่วเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง
ตามความเป็นจริงและสมบรูณ์ และการให้ความเหน็นีเ้ป็นการพิจารณาจากสภาวะและข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั 
ณ วนัท่ีจดัท ารายงานฉบบันี ้ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเกิดเหตกุารณ์ใด อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถงึการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นตอ่การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัข้างต้น 

ในการให้ความเหน็ตอ่ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ CapAd ได้พิจารณาถงึความสมเหตสุมผล ราคา และเง่ือนไข ประกอบ
กบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย CapAd ได้พิจารณาข้อมลูดงักลา่วด้วยความรอบคอบ และสมเหตสุมผลตามมาตรฐาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพพงึกระท า 

เอกสารแนบท้ายรายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้ ถือเป็นสว่นหนึง่ของรายงานความเห็น
และเป็นข้อมลูท่ีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาร่วมกบัรายงานความเหน็ฉบบันีด้้วย 

 
CapAd ได้พิจารณาและศกึษาข้อมลูของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยสามารถสรุปข้อมลูและผลการศกึษาได้

ดงัตอ่ไปนี ้
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ค ำนิยำม (Abbreviation) 
 
“บริษัทฯ ” หรือ “CKP” บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
“ไฟฟ้าน า้งมึ 2” หรือ “NN2” บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั 
“SEAN” บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
“ช.การช่าง” หรือ “CK” บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
“CHK” บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั 
 “ผู้ เช่ียวชาญอิสระ” หรือ “Pöyry” บริษัท เพอร่ี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (“Pöyry”) (Pöyry Energy Ltd.) 
“กฟผ.” หรือ “EGAT” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
“TEAM” บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั 
“สปป.ลาว” หรือ “Lao PDR” สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
“โครงการฯ” โครงการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV 
“สญัญาฯ” หรือ “EPC Contract” สญัญาออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง (Engineering, Procurement, and Construction Contract: EPC 

Contract) กบั บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงยกระดบัและก่อสร้างยกระดบั
แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV 

“ต้นทนุคา่ก่อสร้างรวม” ต้นทนุงานโธยาและต้นทนุคา่อปุกรณ์ของโครงการฯ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม ค่าเบีย้ประกนั ค่าท่ี
ปรึกษา เงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาด ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อสร้างโครงการ) 

“สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า” หรือ “PPA” สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระหว่างบริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
“kV” กิโลโวลต์ (Kilovolt) 
“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 
“CapAd” 
“ส านกังาน ก.ล.ต.” ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

“NTA” สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets) 
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บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 

 
บริษัท ไฟฟา้น า้งมึ 2 จ ากดั (“ไฟฟา้น า้งมึ 2” หรือ “NN2”) ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase 

Agreement) (“PPA”) กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.” หรือ “EGAT”) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2549 และตาม
เง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ได้ผ่อนผนัให้ NN2 จ่ายไฟฟา้ด้วยระดบัแรงดนัไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ (“kV”) ไปยงัจดุซือ้
ขายไฟฟา้ผา่นระบบสายสง่ท่ีมีระดบัแรงดนัไฟฟา้ 500 kV เป็นการชัว่คราว จนกวา่ กฟผ. จะท าสญัญารับซือ้ไฟฟา้จาก
โครงการอ่ืนใน สปป. ลาว ท่ีจดุซือ้ขายจดุเดียวกนันี ้ซึง่เม่ือถงึเวลานัน้ NN2 จะต้องปรับปรุงยกระดบัการสง่พลงังานไฟฟา้
ในสว่นของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 ให้เป็นระดบัแรงดนัไฟฟา้ 500 kV ภายในเวลา 56 เดือน โดยค่าใช้จ่ายของ 
NN2 เอง และจะต้องยินยอมให้โครงการอ่ืนท่ีท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟผ. เข้ามาเช่ือมตอ่เพ่ือสง่ผา่นพลงังานไฟฟา้ใน
ระดบัแรงดนั 500 kV ท่ีสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงแหง่นีด้้วย ตอ่มา กฟผ. ได้ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัโครงการหนึง่ใน 
สปป.ลาว ซึง่ต้องสง่ผา่นพลงังานไฟฟา้ท่ีสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงดงักลา่ว กฟผ. จงึได้ท าหนงัสือแจ้งมายงั NN2 ให้
ด าเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง เพ่ือปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้ให้เป็น 500 kV ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2561 

นอกจากนี ้ตามเง่ือนไขสญัญาสมัปทานของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2  NN2 จะต้องให้สิทธิในการเช่ือมต่อ
ระบบสายสง่ของ สปป. ลาว และโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต เพ่ือสง่ผา่นพลงังานไฟฟา้ท่ีสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง ไปยงัจดุซือ้
ขายไฟฟา้ผา่นระบบสายสง่ท่ีมีระดบัแรงดนัไฟฟา้ 500 kV ได้ด้วย NN2 และรัฐบาล สปป.ลาว จงึได้จดัท ากรอบข้อตกลง
ร่วมกนั (Framework Agreement) เม่ือเดือนมีนาคม 2557 โดยให้ NN2 ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานี
ไฟฟา้ยอ่ยนาบงดงักลา่วให้ครอบคลมุในสว่นท่ีจะรับพลงังานไฟฟา้จากโครงการอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยรัฐบาล 
สปป.ลาว จะชดเชยให้กบั NN2 ในรูปแบบที่ตกลงกนัภายใต้หลกัการวา่ NN2 จะไมก่ าไรและไมข่าดทนุจากการลงทนุเพิ่ม
ดงักลา่ว 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CKP”) ครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 8 
มีนาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้บริษัท ไฟฟา้ 
น า้งมึ 2 จ ากดั (“ไฟฟา้น า้งมึ 2” หรือ “NN2”) เข้าท าสญัญาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานี
ไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV ในรูปแบบสญัญาออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง (Engineering, Procurement, and 
Construction Contract: EPC Contract) กบับริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (“CHK”) ในวงเงินรวมประมาณ 2,192.301 
ล้านบาท (ค่าจ้างตามสญัญาฯ ประกอบดว้ย ค่าจ้างทีเ่ป็นเงินบาทวงเงินไม่เกิน 799,850,000 บาท + ค่าจ้างทีเ่ป็นเงิน
ดอลลาร์สหรัฐวงเงิน 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)) 

 
  

                                                           
1 คิดเป็นเงินบาทในวงเงินรวมประมาณ 2,192.30 ล้านบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ในอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วง

น า้หนกัระหวา่งธนาคาร เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 เท่ากบั 1 ดอลลาร์สหรัฐ ตอ่ 35.60 บาท 
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แผนภำพที่ 1: โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ CK ใน CHK และ CKP 

 
 

ตำรำงที่ 1: กรรมกำรร่วมระหว่ำง CK และ CKP 

 
 
โดย NN2 ได้วา่จ้าง บริษัท เพอร่ี เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั (“Pöyry”)2 เป็นวิศวกรท่ีปรึกษาอิสระที่ได้รับการยอมรับและมี

มาตรฐานในระดบัสากล และมีประสบการณ์เป็นท่ีปรึกษาโครงการผลติกระแสไฟฟา้หลายโครงการในประเทศไทยและ 

                                                           
2 บริษัท เพอร่ี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (“Pöyry”) เป็นบริษัทในเครือ Pöyry PLC ซึง่เป็นบริษัทท่ีปรึกษาด้านการบริหารจดัการและด้านวิศวกรรมระดบั

โลก ก่อตัง้ในประเทศฟินแลนด์ในปี 2501 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ Nasdaq Helsinki (โดยมีช่ือย่อของหลกัทรัพย์ได้แก่ 
POY1V.HE)  ปัจจบุนั Pöyry PLC มี 133 สาขาทัว่โลกและมีพนกังานประมาณ 5,000 คน ให้บริการมากกว่า 10,000 โครงการตอ่ปีแก่ลกูค้า
ทัว่โลก โดยเน้นในกลุม่อตุสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า, ระบบสายสง่ไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฟ้า, ป่าไม้, เคมี และการผลิตเชือ้เพลิงชีวภาพ 
(Biorefining), เหมืองแร่และโลหะ, ขนสง่ และน า้  Pöyry PLC มีรายได้จากการขายสทุธิเท่ากบั 575.3 ล้านยโูร ในปี 2558 และมีมลูค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เท่ากบั 192.55 ล้านยโูร (ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2559) 

ทัง้นี ้ Pöyry มีประสบการณ์ท่ีปรึกษาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ามากวา่ 50 ปี ด าเนินโครงการมามากกว่า 100 กิกะวตัต์ (GW) ทัว่โลก 
รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าหลายโครงการในประเทศไทยและ สปป.ลาว เช่น โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งมึ 2, โครงการไฟฟ้า
พลงัน า้เซเปียน (Xe Pian) และเซน า้น้อย (Xe Namnoy), และโครงการโรงไฟฟ้าของอมตะบีกริม บลอ็ค 2 และ 2.1 เป็นต้น  และยงัเป็น 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่7/39 
 

สปป.ลาว เช่น โครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2, โครงการไฟฟา้พลงัน า้ไซยะบรีุ, โครงการไฟฟา้พลงัน า้เซเปียน (Xe Pian) 
และเซน า้น้อย (Xe Namnoy) และโครงการโรงไฟฟา้ของอมตะบีกริม บลอ็ค 2 และ 2.1 เป็นต้น เพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบความ
เหมาะสมของราคาตามสญัญา และความสมเหตสุมผลในการเข้าท ารายการ โดยเปรียบเทียบกบัมลูค่าการก่อสร้าง
โครงการอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะธุรกิจใกล้เคียงกบังานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง  

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้นถือเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีนยัส าคญั โดยมีขนาดของรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัไม่เกินร้อยละ 17.45 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และเม่ือรวม
กบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่ง NN2 และ CHK ในระหวา่ง 6 เดือนท่ีผ่านมา จะท าให้มีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวม
ไมเ่กินร้อยละ 17.76 ของมลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 3 ของ
มลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีหน้าท่ีต้องแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเหน็ 
และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตลอดจนต้อง
ด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสียงไมต่ ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

 
บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการท ารายการแล้ว มีความเห็นวา่การท า
รายการในครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์และความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ
ไทย (“กฟผ.” หรือ “EGAT”) โดย NN2 จะต้องปรับปรุงการสง่พลงังานไฟฟา้ในสว่นของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 ให้
เป็นระดบัแรงดนั 500 kV ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ดงันัน้ NN2 จะเข้าท าสญัญาวา่จ้าง CHK แบบเหมารวมเบด็เสร็จ 
(Lump Sum Turnkey) เพ่ือด าเนินการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ย่อยนาบง 230/500 kV โดย
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 2 ปี 2 เดือน และคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึง่จะตรงกบัก าหนด
แล้วเสร็จตามหนงัสือของ กฟผ. แจ้งให้ NN2 ด าเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง เพ่ือยกระดบัแรงดนัให้เป็น 500 
kV ลงวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท ารายการในครัง้นี ้ได้แก่ (1) ลดความเสี่ยงเร่ือง Cost Overrun และความลา่ช้าของ
การก่อสร้าง จากสญัญาจ้างเหมาแบบเหมารวมเบด็เสร็จ (Lump Sum Turnkey Contract); (2) ผู้ รับเหมาก่อสร้างรายเดิม 
(CHK) มีประสบการณ์ และมีความตอ่เน่ืองในการก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2; (3) CK และ CHK มี
ประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานขนาดใหญ่; (4) CK เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ี
มีฐานะการเงินที่มัน่คง; (5) ไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงินของ NN2 และบริษัทฯ; และ (6) การเจรจาและตกลงกบั
ผู้ รับเหมาก่อสร้างสามารถด าเนินการได้อยา่งรวดเร็ว เน่ืองจาก CHK มีความเข้าใจในรูปแบบการออกแบบ การก่อสร้าง 
และลกัษณะของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 เป็นอยา่งดี 

ในขณะเดียวกนัการเข้าท ารายการในครัง้นีก้่อให้เกิดข้อด้อยและความเสี่ยงในด้านตา่งๆ กลา่วคือ (1) NN2 ไมมี่
โอกาสในการเปรียบเทียบข้อเสนอของ CHK กบัผู้ รับเหมารายอ่ืน; และ (2) บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในการจ้างท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เน่ืองจากการจ้าง CHK จดัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

                                                                                                                                                                                     
ท่ีปรึกษาโครงการอ่ืนๆ ในประเทศไทย เช่น การบริหารโครงการและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ในการติดตัง้เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษใหม่ 
(ชดุท่ี 3) ของบริษัท ดบัเบิล้ เอ ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุ 
ท่ีมา: http://www.poyry.com/ 
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หลงัจากพิจารณาวตัถปุระสงค์และความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกบั ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ และ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้แล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่บริษัทฯ และ NN2 จะได้รับประโยชน์จากการเข้าท า
รายการมากกวา่ ดงันัน้ กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้นี ้มีควำมสมเหตุสมผล 

 
ในการพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขของรายการที่เก่ียวโยงกนั CapAd มีความเหน็วา่ การ

เปรียบเทียบคา่ตอบแทนที่ NN2 จะช าระให้ CHK กบัราคาประเมินมลูค่างาน (Cost Estimation) ของผู้ เช่ียวชาญอิสระที่มี
ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงการผลิตกระแสไฟฟา้เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เพราะโครงการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้
และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV มีความเฉพาะเจาะจงและพึง่พาความรู้ทางเทคนิคค่อนข้างมาก จงึต้อง
อาศยัผู้ เช่ียวชาญทางเทคนิคเป็นผู้ประเมิน ทัง้นี ้ ราคาประเมินมลูค่างานท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระน ามาอ้างอิง เป็น
ราคาประเมินของผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านวิศวกรรม ได้แก่ Pöyry ซึง่เป็นผู้ มีประสบการณ์ในการประเมินมลูคา่โครงการผลิต
กระแสไฟฟา้ท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ในระดบันานาชาติ และมีผลงานในประเทศไทยและ 
สปป.ลาว เช่น โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2, โครงการไฟฟา้พลงัน า้ไซยะบรีุ, โครงการไฟฟา้พลงัน า้เซเปียนและ 
เซน า้น้อย, และโครงการโรงไฟฟ้าของอมตะบีกริม บลอ็ค 2 และ 2.1 เป็นต้น 

ตำรำงสรุปเปรียบเทียบ มลูค่างานตามสญัญากบั CHK และราคาประเมินโดย Pöyry เป็นดงันี ้
รายการ ราคาตาม

ข้อเสนอของ 
CHK 

ราคาประเมิน
โดย Pöyry โดย
อ้างอิงจาก 
กฟผ. 

ราคาประเมิน
โดย Pöyry 

ราคาประเมิน
โดย Pöyry โดย
อ้างอิงจาก 

TEAM 

ข้อเสนอ CHK สงู
กวา่ (ต ่ากวา่) 

ราคาประเมินโดย 
Pöyry 

ข้อเสนอ CHK สงู
กวา่ (ต ่ากวา่) 

ราคาประเมินโดย
Pöyry  

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
ต้นทนุงานโยธา1/ 
(Civil Work Costs) 

809.572/  Considered 
Reasonable5/ 

   

ต้นทนุคา่อปุกรณ์ 
(Electrical 
Equipment Costs) 

1,382.722/   1,574.00 (191.28) (12.15) 

ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง
รวมของโครงกำรฯ 

2,192.303/ 2,314.002/,4/   (121.70) (5.26) 

หมายเหต:ุ 
1/ ประกอบด้วย (ก) การเตรียมงานและเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้าง และ (ข) งานก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค 
2/ อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัระหวา่งธนาคาร ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ี 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 35.60 บาท (ทีม่า: www.bot.or.th) 
3/ ปัดเศษ 
4/ ประมาณการต้นทนุค่าก่อสร้างรวมของโครงการฯ เท่ากบั 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 2,314 ล้านบาท) 
5/ Pöyry ให้ความเห็นวา่ (ก) ต้นทนุในสว่นการเตรียมงานและเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้าง มีมลูค่าประมาณร้อยละ 10 ของราคางานจ้างเหมา (EPC 

Price) ซึง่เป็นในช่วงราคาปกติ (Usual Range) ส าหรับงานจ้างเหมาที่มีต้นทนุสว่นใหญ่เป็นคา่อปุกรณ์ และเป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล 
(Considered Reasonable) และ (ข) ต้นทนุงานก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค เป็นราคาท่ียอมรับได้ 
(Considered Acceptable) 
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จากตารางข้างต้น จะเหน็วา่ (ก) ราคาต้นทนุค่าอปุกรณ์ตามข้อเสนอของ CHK ต ่ากวา่ราคาประเมินต้นทนุค่า
อปุกรณ์โดย Pöyry โดยอ้างอิงจากประมาณการของ TEAM3 จ านวน 191.28 ล้านบาท หรือต ่ากวา่ร้อยละ 12.15 และ (ข) 
ราคางานจ้างเหมารวมเบด็เสร็จงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV (ต้นทนุ
คา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ) ตามข้อเสนอของ CHK ต ่ากวา่ราคาประเมิน โดย Pöyry โดยอ้างอิงจากประมาณการของ 
กฟผ.4 จ านวน 121.70 ล้านบาท หรือต ่ากวา่ร้อยละ 5.26 

ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่การประเมินของ Pöyry มีความเหมาะสม เน่ืองจาก Pöyry อ้างอิงจาก
ราคาประเมินท่ีประมาณการโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ กลา่วคือ กฟผ. TEAM และ Pöyry5 ซึง่ประมาณการโดยใช้ข้อมลูใน
อดีตและข้อเสนอด้านราคาโดยผู้ผลติอปุกรณ์เป็นหลกัในการจดัท าประมาณการ ซึง่จะใกล้เคียงกบัต้นทนุในปัจจบุนั 
ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เหน็วา่คา่ตอบแทนท่ี NN2 จะช าระให้แก่ CHK คิดเป็นเงินบาทจ านวนประมาณ 
2,192.30 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม) เป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาประเมินต้นทนุงานจ้างเหมาปรับปรุงยกระดบั
แรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง ของ Pöyry ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ) 
จ านวน 121.70 ล้านบาท หรือต ่ากวา่ร้อยละ 5.26  ดังนัน้ มูลค่ำงำนจ้ำงเหมำรวมเบด็เสร็จงำนปรับปรุงยกระดับ
แรงดันไฟฟ้ำและก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยนำบง 230/500 kV ที่จะช ำระให้แก่ CHK จงึเป็นรำคำที่เหมำะสม  
นอกจากนี ้เง่ือนไขการช าระเงินก็เป็นเง่ือนไขการค้าปกติ ดงันัน้ เงื่อนไขกำรช ำระเงนิมีควำมสมเหตุสมผล 

 
หลงัจากพิจารณาความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขของรายการที่เก่ียวโยงกนัแล้ว 

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็วา่ ผู้ถือหุ้นควร อนุมัต ิกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้นี ้

 

                                                           
3 บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (“TEAM”) เป็นบริษัทหลกัในเครือทีมกรุ๊ป ซึง่เป็นกลุม่บริษัทท่ีปรึกษาของ 

คนไทยท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ 
มากกวา่ 38 ปี นบัแตก่่อตัง้ในปี 2521  TEAM มีสว่นร่วมในโครงการพฒันาขนาดใหญ่ของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก

ตลอดมา มีการขยายสาขาการบริการให้ครอบคลมุทัง้ด้านแหลง่น า้ ไฟฟ้าพลงัน า้ การคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและการพฒันาชมุชน 
การจดัการสิ่งแวดล้อม พลงังาน และการบริหารโครงการและควบคมุการก่อสร้าง โดยให้บริการแบบครบวงจรในงานวิศวกรรมท่ีปรึกษาของ
โครงการตา่งๆ ตัง้แต่ขัน้ศกึษาความเหมาะสมโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส ารวจ การวางแผน ไปจนถึงการออกแบบทัง้
ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนการบริหารโครงการ ควบคมุการก่อสร้าง การปฏิบตัิการและบ ารุงรักษาเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
นอกจากนี ้ยงัให้บริการในการเป็นวิศวกรอิสระในโครงการขนาดใหญ่ด้วย 

ผลงานให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ท่ีส าคญัของ TEAM ใน สปป.ลาว ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ พงูอย, โครงการไฟฟ้า
พลงัน า้ เซเปียน และเซน า้น้อย, และโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งมึ 2 

ส าหรับในโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งมึ 2  TEAM เป็นผู้ก าหนดคณุสมบตัิ (Specifications) ของโครงการ และออกแบบเบือ้งต้น รวมทัง้
ประเมินราคาของโครงการเม่ือปี 2557 
4 กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลงังานภายใต้การก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั ด าเนินธรุกิจหลกัในการผลิต จดัให้

ได้มา และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (กฟภ.) ผู้ ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก าหนด และ
ประเทศใกล้เคียง พร้อมทัง้ธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบญัญตัิ กฟผ.  โดย กฟผ. ได้มีการจดัท าประมาณการ
ต้นทนุการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาดแรงดนัไฟฟ้า 500 kV ในประเทศไทยและภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จดัท างบประมาณ และการประมลูราคาค่าก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย โดยข้อมลูดงักลา่วได้มีการเปิดเผยตอ่ที่ปรึกษาตา่งๆ 
5 โปรดดเูชิงอรรถ 2, 3, และ 4 
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ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาในการตดัสินใจส าหรับการลงมติ ซึง่การพิจารณาอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจและ
การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้ CapAd ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้พิจารณาให้ความเหน็กรณีข้างต้นด้วยความ
รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

 
โดยรายละเอียดประกอบความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดงัตอ่ไปนี ้
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ส่วนที่ 1: รำยละเอียดโดยทั่วไปของรำยกำร 

 
1. ลักษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 

1.1 ที่มำของรำยกำร 
บริษัท ไฟฟา้น า้งมึ 2 จ ากดั (“ไฟฟา้น า้งมึ 2” หรือ “NN2”) ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase 

Agreement) (“PPA”) กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.” หรือ “EGAT”) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2549 และตาม
เง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ได้ผ่อนผนัให้ NN2 จ่ายไฟฟา้ด้วยระดบัแรงดนัไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ (“kV”) ไปยงัจดุซือ้
ขายไฟฟา้ผา่นระบบสายสง่ท่ีมีระดบัแรงดนัไฟฟา้ 500 kV เป็นการชัว่คราว จนกวา่ กฟผ. จะท าสญัญารับซือ้ไฟฟา้จาก
โครงการอ่ืนใน สปป. ลาว ท่ีจดุซือ้ขายจดุเดียวกนันี ้ซึง่เม่ือถงึเวลานัน้ NN2 จะต้องปรับปรุงยกระดบัการสง่พลงังานไฟฟา้
ในสว่นของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 ให้เป็นระดบัแรงดนัไฟฟา้ 500 kV ภายในเวลา 56 เดือน โดยค่าใช้จ่ายของ 
NN2 เอง และจะต้องยินยอมให้โครงการอ่ืนท่ีท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟผ. เข้ามาเช่ือมตอ่เพ่ือสง่ผา่นพลงังานไฟฟา้ใน
ระดบัแรงดนั 500 kV ท่ีสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงแหง่นีด้้วย ตอ่มา กฟผ. ได้ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัโครงการหนึง่ใน 
สปป.ลาว ซึง่ต้องสง่ผา่นพลงังานไฟฟา้ท่ีสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงดงักลา่ว กฟผ. จงึได้ท าหนงัสือแจ้งมายงั NN2 ให้
ด าเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง เพ่ือปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้ให้เป็น 500 kV ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2561 

นอกจากนี ้ตามเง่ือนไขสญัญาสมัปทานของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2  NN2 จะต้องให้สิทธิในการเช่ือมต่อ
ระบบสายสง่ของ สปป. ลาว และโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต เพ่ือสง่ผา่นพลงังานไฟฟา้ท่ีสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง ไปยงัจดุซือ้
ขายไฟฟา้ผา่นระบบสายสง่ท่ีมีระดบัแรงดนัไฟฟา้ 500 kV ได้ด้วย NN2 และรัฐบาล สปป.ลาว จงึได้จดัท ากรอบข้อตกลง
ร่วมกนั (Framework Agreement) เม่ือเดือนมีนาคม 2557 โดยให้ NN2 ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานี
ไฟฟา้ยอ่ยนาบงดงักลา่วให้ครอบคลมุในสว่นท่ีจะรับพลงังานไฟฟา้จากโครงการอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยรัฐบาล 
สปป.ลาว จะชดเชยให้กบั NN2 ในรูปแบบที่ตกลงกนัภายใต้หลกัการว่า NN2 จะไมก่ าไรและไมข่าดทนุจากการลงทนุเพิ่ม
ดงักลา่ว 

NN2 จงึได้พิจารณาเสนอวา่จ้างบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (“CHK”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) (“CK”) และเป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 และโครงการไฟฟา้ 
พลงัน า้ไซยะบรีุ ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟา้ประเภทตา่งๆ ให้เป็น
ผู้ด าเนินการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง โดยมีก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ในวงเงินจ้างเหมารวมเบด็เสร็จ (Lump Sum Turnkey Contract) วงเงินรวมประมาณ 
2,192.306 ล้านบาท (ค่าจ้างตามสญัญาฯ ประกอบดว้ย ค่าจ้างทีเ่ป็นเงินบาทวงเงินไม่เกิน 799,850,000 บาท + ค่าจ้าง
ทีเ่ป็นเงินดอลลาร์สหรัฐวงเงิน 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)) และเม่ือรวมรายการท่ีเก่ียวโยงกนัใน
ระหวา่ง 6 เดือนท่ีผ่านมาก่อนหน้า รายการดงักลา่วมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 17.76 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 
(“NTA”) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

                                                           
6 โปรดดเูชิงอรรถ 1 
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การท่ี NN2 ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เข้าท ารายการวา่จ้าง CHK ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ CK ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ ถือเป็นการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการสินทรัพย์และบริการขนาดใหญ่ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 

 

1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรำยกำร 
NN2 จะเข้าท าสญัญาจ้างเหมารวมเบด็เสร็จงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ย 

นาบง 230/500 kV กบั CHK ภายหลงัจากได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ ซึง่จะ
จดัขึน้ในวนัท่ี 19 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้แจ้งผลการอนมุตัิต่อบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) 
และ NN2 แล้ว 

1.3 คู่สัญญำที่เกี่ยวข้องและลักษณะควำมสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ รับบริการ : บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (“NN2”) 
ผู้ให้บริการ : บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (“CHK”) 
ความสมัพนัธ์  : ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2559 CHK มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ดงันี ้

- บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใน SEAN จ านวน 369,977,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ 
SEAN และ SEAN เป็นผู้ ถือหุ้นใน NN2 จ านวน 660,675,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนช าระ
แล้วของ NN2 (ขอ้มูล ณ วนัที ่2 มีนาคม 2559) โดย NN2 เป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ  ดงันัน้ NN2 จึงเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ 

- บริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของ CHK ดงันัน้ CHK จึงเป็นบริษัทย่อยของ CK 
และ CK เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 2,229,275,478 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30.25 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ (ขอ้มูล ณ วนัที ่ 2 มีนาคม 2559) ดงันัน้ CK จึงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทัง้ 
บริษัทฯ และ CHK 

- บริษัทฯ มีกรรมการร่วมกนักบั CK จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสริุยะ นาย
ประเสริฐ มริตตนะพร และ ดร. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ และมีกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการ CK 
ดงักลา่ว คือ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ 

ท่ีมา: สารสนเทศเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

 
แผนภำพที่ 2: โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ CK ใน CHK และ CKP 
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ตำรำงที่ 2 : กรรมกำรร่วมระหว่ำง CK และ CKP 

 
 

1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรำยกำร 
NN2 ประสงค์จะด าเนินการว่าจ้าง CHK ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ CK และเป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2 และโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุ ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้เป็นผู้ด าเนินการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยนาบง จากระดบัแรงดนัไฟฟา้ 230 kV ให้เป็นระดบัแรงดนัไฟฟา้ 500 kV 

วัตถุประสงค์ของสัญญำ: 
คู่สญัญาตกลงกันให้ CHK ด าเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงจาก

ระดบัแรงดนัไฟฟา้ 230 kV ให้เป็นระดบัแรงดนัไฟฟา้ 500 kV ตามท่ี NN2 มีหน้าท่ีตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ลง
วนัท่ี 26 มีนาคม 2549 กบั กฟผ. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดย NN2 จะจ่ายคา่ตอบแทนในการให้บริการ
เป็นแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey) ซึ่งมีเง่ือนไขการช าระเงินแบ่งช าระเป็นงวดตามเง่ือนไขในสญัญา 
กลา่วคือ ช าระร้อยละ 10 ของมลูค่าตามสญัญาทัง้หมดเป็นเงินลว่งหน้า (Advance Payment) และสว่นท่ีเหลือทยอยจ่าย
เป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาสัญญา โดยเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญา  รวมมูลค่างาน
ก่อสร้างทัง้สิน้เป็นจ านวนไม่เกิน 799,850,000 บาท + 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (โปรดดู
รายละเอียดแผนการด าเนินโครงการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV ใน
แผนภาพที ่6 ของรายงานฉบบันี)้ 

ขอบเขตของสัญญำ: 
ขอบเขตงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV 
2) ติดตัง้อปุกรณ์สถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV ได้แก่ 

 ติดตัง้หม้อแปลง 230/500 kV ขนาด 750 MVA จ านวน 3 ชดุ 
 ติดตัง้รีแอค็เตอร์ขนาด 500 kV 110 MVAR จ านวน 2 ชดุ 
 ติดตัง้รีแอค็เตอร์ขนาด 230 kV 40 MVAR จ านวน 2 ชดุ 
 ติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้ ระบบสื่อสาร และระบบปอ้งกนั 230 kV จ านวน 2 ชดุ เพ่ือรับไฟฟา้จากโครงการ

ไฟฟา้พลงัน า้ น า้เงีย้บ 1 รวมถึงปรับปรุงพืน้ท่ีส าหรับโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 
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แผนภำพที่ 3: แผนที่สังเขปแสดงที่ตัง้สถำนีไฟฟ้ำย่อยนำบง 

 
 
 

แผนภำพที่ 4: สถำนีไฟฟ้ำย่อยนำบงปัจจุบันยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
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แผนภำพที่ 5: ขอบเขตงำนโครงกำรปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้ำและกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยนำบง 

 
 

แผนภำพที่ 6: แผนกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้ำและ 
ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยนำบง 230/500 kV 
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 ติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบปอ้งกนั 500 kV จ านวน 2 ชดุ เพ่ือสง่ไฟฟ้าจากโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2 โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้เงีย้บ 1 และโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตไปยงัจดุซือ้ขาย
ไฟฟา้ท่ีชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) 

 จดัซือ้อะไหลแ่ละเคร่ืองมือพิเศษเพื่อใช้ในการบ ารุงรักษาให้เกิดความพร้อมในการจ่ายไฟ 
 สร้างอาคารควบคมุใหมจ่ านวน 3 หลงั บ้านพกัพนกังาน บ้านพกัรับรอง และคลงัพสัดขุนาดใหญ่ 

3) ทดสอบการท างานทัง้หมดของสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV 
4) จดัหาอปุกรณ์ เคร่ืองมือ อะไหล ่และบคุลากรส าหรับงานก่อสร้าง 

 
วันที่ ขอบเขตงำน/เหตุกำรณ์ที่ส ำคัญ 

มีนาคม 2559 – มีนาคม 2561 (24.5 เดือน) ระยะเวลาก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
มีนาคม 2561 – พฤษภาคม 2561 (2 เดือน) ทดสอบเดินเคร่ือง 
12 พฤษภาคม 25611/ โครงการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV 

เสร็จสิน้ 
โครงการโรงไฟฟ้า น า้เงีย้บ 1 เช่ือมตอ่ท่ีสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 

12 สิงหาคม 25612/ ครบก าหนดการยกเว้นชัว่คราว (Temporary Waiver) ให้แก่ NN2  
หมายเหต:ุ 
1/ หนงัสือจาก กฟผ. แจ้งให้ NN2 ด าเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง เพ่ือยกระดบัแรงดนัให้เป็น 500 kV ลงวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 

โดยมีก าหนดให้แล้วเสร็จไม่เกินวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2561 
2/ ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2549 โดย NN2 ได้รับอนโุลมให้จ่าย

ไฟฟ้าด้วยระดบัแรงดนัไฟฟ้า 230 kV ไปยงัจดุซือ้ขายไฟฟ้าเป็นการชัว่คราว เร่ิมตัง้แต่เร่ิมด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งมึ 2 ถึงจนกวา่ 
กฟผ. จะท าสญัญารับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการอ่ืนใน สปป.ลาว ท่ีจดุซือ้ขายจดุเดียวกนันี ้ และตามหนงัสือแจ้งจาก กฟผ. ลงวนัท่ี 7 กนัยายน 
2558 ได้ก าหนดวนัยกเว้นชัว่คราวของการใช้ระดบัแรงดนัไฟฟ้า 230 kV ท่ีสถานีย่อยนาบง จนถึงวนัท่ี 12 สิงหาคม 2561 

 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมและสรุปสาระส าคญัของสญัญาในสารสนเทศเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ

บริษัทฯ สว่นท่ี 1 ข้อ 3 ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี)้ 
 

1.5 ประเภทและขนำดของรำยกำร 

 

งานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้า
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV 

กับCHK 
= 799.85 ลบ. + 39.11 ล้าน US$ 

= 2,192.30 ลบ.1/,2/

ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม 
ค่าเบีย้ประกัน ค่าท่ีปรึกษา เงิน
เผ่ือเหลือเผ่ือขาด ค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อสร้าง
โครงการ = 990.28 ลบ.2/

มลูค่าโครงการทัง้หมด = 1 790.26 ลบ.  39.11 ล้าน US$ = 3 182.58 ลบ.1/,2/ มลูค่าโครงการทัง้หมด
= รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์

ขนาดรายการ = 5.83%
ไม่ต้องขออนมุตัิจาก
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

งานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV กับ CHK
= รายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ขนาดรายการ = 17.45% (รวมรายการย้อนหลงั 6 เดือน = 17.76%)
ขออนุมตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
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หมายเหต:ุ 1/ ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัระหวา่งธนาคาร เผยแพร่โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 เท่ากบั 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 35.60 บาท 

 2/ ปัดเศษ 

 
รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
(แสดงใหผู้ถื้อหุน้ทราบเท่านัน้ มิไดข้ออนมุติัในทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้เนือ่งจากขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์) 

การปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง NN2 จะต้องใช้เงินลงทนุเพิ่มในวงเงินรวม
ไมเ่กิน 1,790.26 ล้านบาท + 39.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ = คิดเป็นเงินบาทรวม 3,182.58 ล้านบาท (ใช้อตัราแลกเปลี่ยนถวั
เฉล่ียถ่วงน า้หนกั 35.60 บาทตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่เผยแพร่โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2559) 
เพ่ือให้ครอบคลมุ (ก) มลูค่างานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้าง (เป็นกำรจ้ำง CHK ซึ่งจัดเป็นรำยกำรที่

เกี่ยวโยงกัน) และ (ข) คา่ใช้จ่ายด้านวิศวกรรม คา่เบีย้ประกนั คา่ท่ีปรึกษา เงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาด คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 
และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อสร้างโครงการ (ไม่เกี่ยวข้องกับ CHK จงึไม่จัดเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน) 

การท่ี NN2 ต้องลงทนุเพิ่มในจ านวนเงินดงักลา่ว สง่ผลให้เสมือนหนึง่วา่บริษัทฯ ต้องลงทนุเพิ่มเติมใน NN2 
เทา่กบัจ านวนมลูค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 3,182.58 ล้านบาท รายการดงักลา่วจงึเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่
สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2557 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มา
จ าหน่ายไป”) โดยสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ จะได้มาในกรณีนี ้คือ สถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงที่มีระดบัแรงดนัไฟฟา้สงูขึน้เป็น 500 kV 
ท่ีมลูค่าโครงการรวมประมาณ 3,182.58 ล้านบาท ดงันัน้ รายการดงักลา่วจงึต้องค านวณขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์
ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 5.83 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบ
การเงินลา่สดุงวด 12 เดือน สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 

ทัง้นี ้ ในระหวา่งงวด 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการเข้าท ารายการนี ้ บริษัทฯ ไมมี่การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
ดงันัน้ ขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์จากงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงเทา่กบั
ร้อยละ 5.83 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (3,182.58 ล้านบาท / 54,566.54 ล้านบาท) ตามงบการเงินลา่สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ยงัคงสามารถพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ได้ 
เน่ืองจากรายการดงักลา่วไมเ่ข้าลกัษณะรายการประเภทที่ 1 ถงึ 4 ตามประกาศรายการได้มาจ าหน่ายไป ท่ีต้องเปิดเผย
สารสนเทศการท ารายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือจดัสง่สารสนเทศการท ารายการให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
รวมถึงขออนมุตัิท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการท ารายการดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ ฝ่ายจดัการสามารถพิจารณาความ
สมเหตสุมผลและประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิเข้าท ารายการปรับปรุงยกระดบัแรงดนั 
ไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ย่อยนาบง 230/500 kV ได้ 

 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
(รายการทีข่ออนมุติัในทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ในวาระที ่9) 

การท ารายการจ้างงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ย่อยนาบง 230/500 kV กบั CHK 
ตามรายละเอียดข้างต้น ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี 
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ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไมเ่กินร้อยละ 17.45 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net Tangible 
Asset: NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้
สินทรัพย์รวม1/ 54,566.54 ล้านบาท 
หกั สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน1/  5,193.42 ล้านบาท 
หกั หนีส้ินรวม1/ 22,754.36 ล้านบาท 
หกั สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ1/ 14,057.74 ล้านบาท 
มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ (NTA) 12,561.02 ล้านบาท 
มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน2/3/ 2,192.30 ล้านบาท 
ขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (สดัสว่นเปรียบเทียบ NTA) ร้อยละ 17.45  
หมายเหต:ุ 1/ ตวัเลขตามงบการเงินรวมท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 2/ มลูค่ารวมของรายการนีซ้ึง่คิดเป็นเงินบาทในวงเงินรวมประมาณ 2,192.30 ล้านบาท 
 3/ ท่ีมา: โปรดดรูายละเอียดในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.6 ของรายงานฉบบันี ้

 
และเม่ือรวมกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่ง NN2 และ CHK ในระหวา่ง 6 เดือนท่ีผ่านมา (รายการซ่อมแซม

ถนนในบริเวณโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งึม 2 มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 0.31 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ) จะท าให้มี
ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมไมเ่กินร้อยละ 17.76 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีนยัส าคญั ดงันัน้ 
การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียง
อนมุตัิไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเหน็เก่ียวกบัความสมเหตสุมผล
ของรายการ และความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิ
การท ารายการ 
 

1.6 มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำสิ่งตอบแทน 
มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ี NN2 ตกลงท่ีจะช าระให้ CHK ส าหรับการเข้าท ารายการนีใ้นครัง้นีใ้นวงเงินรวม

ประมาณ 2,192.307 ล้านบาท (ค่าจ้างตามสญัญาฯ ประกอบดว้ย ค่าจ้างที่เป็นเงินบาทวงเงินไม่เกิน 799,850,000 บาท 
+ ค่าจ้างทีเ่ป็นเงินดอลลาร์สหรัฐวงเงิน 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)) 

NN2 ได้วา่จ้าง บริษัท เพอร่ี เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั (“Pöyry”) เป็นวิศวกรท่ีปรึกษาอิสระที่ได้รับการยอมรับและมี
มาตรฐานในระดบัสากล อีกทัง้เป็นวิศวกรท่ีปรึกษาอิสระของรัฐบาลลาวในการคมุงานก่อสร้างของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ 
น า้งมึ 2 และโครงการไฟฟา้ไซยะบรีุ เพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาตามสญัญา และความสมเหตสุมผลใน
การเข้าท ารายการ โดยเปรียบเทียบกบัมลูค่าการก่อสร้างโครงการอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะธุรกิจใกล้เคียงกบังานปรับปรุงยกระดบั
แรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงโดย Pöyry พบวา่มลูค่างานก่อสร้างท่ี CHK เสนอมานัน้มีความเหมาะสม  
โดยราคาท่ี CHK เสนอต ่ากวา่ราคาประเมินโดย Pöyry ซึง่ได้อ้างอิงจากราคาประเมินกลางของ กฟผ. ในการก่อสร้าง

                                                           
7 โปรดดเูชิงอรรถ 1 
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สถานีไฟฟา้ 230/500 kV เป็นเงินประมาณ 121.70 ล้านบาท คิดเป็นหรือต ่ากวา่ร้อยละ 5.26 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่ราคาท่ี CHK เสนอมาเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

 
1.7 แหล่งเงนิทุนในกำรท ำรำยกำร และเงื่อนไขกำรช ำระเงนิ 

แหลง่เงินทนุเพ่ือใช้ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงภายใต้หลกัการวา่ NN2 จะ
ก่อหนีเ้พิ่มทัง้จ านวนในรูปแบบของเงินกู้ในสกลุเงินบาทและสกลุดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือให้สอดคล้องกบัรายจ่ายของ
โครงการฯ ตลอดจนจะท าการรีไฟแนนซ์เงินกู้ เดิมทัง้จ านวน เพ่ือให้สามารถรองรับความสามารถในการช าระคืนหนีข้อง
โครงการฯ จากการก่อหนีเ้พิ่มเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1.7.1 วงเงินกู้ ยืมระยะยาวของ NN2 
 วงเงนิกู้ตำมสัญญำ ช ำระคืนหนีไ้ปแล้ว เงนิกู้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.58 
วงเงินกู้ ยืมสกลุเงินบาท (ล้านบาท) 15,003 3,832 11,171 
เงินกู้ ยืมสกลุเงินดอลลาร์ฯ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 180 41 139 
วงเงินกู้ค า้ประกนั (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 25 2.5 22.5 

 
1.7.2 รีไฟแนนซ์เงินกู้ เดิมและก่อหนีเ้พิ่ม 

 NN2 จะท าการรีไฟแนนซ์เงินกู้ เดิมคงเหลือตามข้อ 1.7.1 ทัง้จ านวน และก่อหนีเ้พิ่มในรูปสกลุเงินบาท 
ในวงเงินไมเ่กิน 2,100 ล้านบาท และสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐในวงเงินไมเ่กิน 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงเพิ่มวงเงินค า้
ประกนัอีก 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือให้ครอบคลมุรายจ่ายคา่งานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และกอ่สร้างสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยนาบง รวมถงึคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนภาระผกูพนัเพิ่มเติมภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระหวา่ง NN2 
กบั กฟผ. 

1.7.3 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุของ NN2 และอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืมของ NN2 ก าหนดให้ NN2 ด ารงอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุในอตัราไมเ่กิน 2.5 เทา่ (โดย

ค านวณจากมลูคา่เงินกู้ ยืมระยะยาวคงเหลือ หารทนุท่ีเรียกช าระแล้ว) ทัง้นี ้ ก่อนและภายหลงัการก่อหนีเ้พิ่ม NN2 ยงัคง
ด ารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุตามท่ีสญัญาสินเช่ือก าหนดได้ โดยก่อนการก่อหนีเ้พิ่มอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุของ NN2 
เทา่กบั 1.84 เทา่ และภายหลงัการก่อหนีเ้พิ่ม อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุของ NN2 เพิ่มขึน้เป็น 2.25 เทา่ โดยมีรายละเอียด
การค านวณ ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

NN2 ก่อนกำรก่อหนีเ้พิ่ม 
(จำกงบกำรเงนิ NN2 ณ 31 ธ.ค.58) 

ภำยหลังกำรก่อหนีเ้พิ่ม 

เงินกู้ ยืมระยะยาว –สกลุเงินบาท 11,171 13,271 
เงินกู้ ยืมระยะยาว – สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าบาท) 5,0391/ 6,5152/ 
รวมเงนิกู้ยืมระยะยำว 16,210 19,786 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว 8,809 8,809 
อัตรำส่วนเงนิกู้ยืมระยะยำวต่อทุนที่เรียกช ำระแล้ว 1.84 เท่ำ 2.25 เท่ำ 

หมายเหต:ุ 
1/ เงินกู้สกลุเงินดอลลาร์รวม 139 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ีอตัราขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 36.2538 

บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ 
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2/ เงินกู้สกลุเงินดอลลาร์รวม 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ีอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 
2559 เท่ากบั 35.60 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ 

 
ส าหรับอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 เทา่กบั 0.72 เทา่ และภายหลงัการก่อหนีเ้พิ่มของ NN2 จะไมส่ง่ผลให้อตัราสว่น D/E Ratio ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้
อยา่งมีนยัส าคญั โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษัทฯ (งบกำรเงนิรวม) ก่อนก่อหนีเ้พิ่ม 

(ตำมงบกำรเงนิรวม ณ 31 ธ.ค.58) 
ภำยหลังก่อหนีเ้พิ่ม 

หนีส้ินรวม 22,754 26,330 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 31,812 31,812 
อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.72 เท่ำ 0.83 เท่ำ 

 
1.7.4 สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิลงุทน 

งานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง โดยการก่อหนีเ้พิ่มและรีไฟแนนซ์เงินกู้ เดิม 
ไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งของ NN2 เน่ืองจาก  
- NN2 ได้ปรับตารางการช าระคืนหนีใ้นแตล่ะงวดให้ลดลงและขยายระยะเวลาการช าระคืนหนีใ้ห้ยาวขึน้ เพ่ือให้สามารถ

รองรับความสามารถในการช าระคืนหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้จากการก่อหนีเ้พิ่มดงักลา่ว 
- NN2 ได้รับการชดเชยจากรัฐบาล สปป.ลาว จากมลูค่าก่อสร้างท่ี NN2 ต้องลงทนุเพิ่มตามท่ีรัฐบาล สปป.ลาว ได้ร้อง

ขอ ในรูปแบบของรายได้คา่เช่า ในขณะที่ NN2 จะต้องจ่ายคา่ผ่านสาย (Wheeling Charge) ให้กบัรัฐบาล สปป.ลาว 
โดยอยูภ่ายใต้หลกัการวา่ NN2 ไมก่ าไรและไมข่าดทนุจากการลงทนุเพิ่มดงักลา่ว ทัง้นีอ้ตัราคา่เช่าและคา่ผา่นสาย
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา และ 

- ณ ปัจจบุนั NN2 ไมมี่ภาระการลงทนุใดๆ นอกจากท่ีระบขุ้างต้น 
ส าหรับในสว่นของสภาพคลอ่งของบริษัทฯ การปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง

โดยการก่อหนีเ้พิ่มและรีไฟแนนซ์ของ NN2 ไมก่ระทบตอ่กระแสเงินสดจ่ายของบริษัทฯ ส าหรับการลงทนุในโครงการท่ีอยู่
ระหวา่งก่อสร้างทัง้ 2 โครงการของบริษัทฯ ประกอบด้วยโครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 และโครงการ
ไฟฟา้พลงัน า้ไซยะบรีุ ซึง่จะต้องใช้เงินลงทนุเพิ่มในสว่นของเงินทนุพืน้ฐานอีกประมาณ 5,056 ล้านบาท นบัตัง้แต่ปี 2559 
จนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนัน้ บริษัทฯ จะใช้เงินทนุหมนุเวียนจากการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ เงินกู้ ยืม และ/หรือ การ
ออกหุ้นกู้  และ/หรือ การเพิ่มทนุ 
 

1.8 เงื่อนไขในกำรท ำรำยกำร 
การเข้าท าสญัญาวา่จ้าง CHK ในครัง้นีจ้ะส าเร็จก็ตอ่เม่ือท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีอ้นมุตัิให้ NN2  

สามารถเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการนีไ้ด้ และ CKP แจ้งผลการอนมุตัิต่อ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
(“SEAN”) และ NN2 
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1.9 รำยละเอียดของบุคคลที่มีควำมเก่ียวโยงกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
รายละเอียดของผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ชื่อ 
ควำมสัมพันธ์ 

ต ำแหน่ง / ควำมเก่ียวโยงกัน
กับบริษัทฯ และ NN2 

ต ำแหน่ง / ควำมเก่ียว
โยงกันกับ CK  

กำรถือหุ้นใน 
บริษัทฯ  

กำรถือหุ้นใน  
CK  

1. บริษัท ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ   2,229,275,478 หุ้น 1/ 
(ร้อยละ 30.25) 

 

2. บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของ CK ซึง่เป็น
ผู้หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็น
คูส่ญัญาในครัง้นี ้

 - ไมม่ี -  

3. บริษัท เซาท์อีสเอเชีย เอน
เนอร์จี จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นใน SEAN 
จ านวน 369,977,999 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 56 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้ว3/ 

 - ไมม่ี -  

4. บริษัท ไฟฟ้าน า้งืม 2 จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของ SEAN โดย 
SEAN ถือหุ้นใน NN2 จ านวน 
660,675,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 752/ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้ว 

 - ไมม่ี -  

5. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ บริษัทฯ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร และเป็นบิดา
ของนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ 
และ ดร. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 
NN2 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  

- ไมม่ี - 12,631,497 หุ้น4/ 
(ร้อยละ 0.75) 

6. นายณรงค์ แสงสริุยะ บริษัทฯ กรรมการ 
NN2 กรรมการ  

กรรมการ และผู้บริหาร
อาวโุส 

- ไมม่ี - 512,500 หุ้น4/ 
(ร้อยละ 0.03) 

7. นายประเสริฐ มริตตนะพร  บริษัทฯ  
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
NN2 กรรมการ  

กรรมการ และผู้บริหาร
อาวโุส 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 

8. ดร. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ บริษัทฯ 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
เป็นบตุรของนายปลิว ตรีวิศว
เวทย์ และพี่สาวของนาย
ธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์  

กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ และเป็นบตุร
ของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 
(กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร) 

- ไมม่ี - 1,700,000 หุ้น4/ 
(ร้อยละ 0.10) 

9. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ บริษัทฯ 
กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และ
เป็นบตุรของนายปลิว ตรีวิศว
เวทย์ และน้องชายของ ดร.  
สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 
NN2 
กรรมการ  

บตุรของนายปลิว ตรีวิศว
เวทย์ (กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร) 
และน้องชายของ ดร.  
สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 
(กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่) 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 
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ชื่อ 
ควำมสัมพันธ์ 

ต ำแหน่ง / ควำมเก่ียวโยงกัน
กับบริษัทฯ และ NN2 

ต ำแหน่ง / ควำมเก่ียว
โยงกันกับ CK  

กำรถือหุ้นใน 
บริษัทฯ  

กำรถือหุ้นใน  
CK  

10. นายอศัวิน คงสิริ - ไมม่ี - ประธานกรรมการ 678,410 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.01) 

- ไมม่ี - 

11. นายวชัระ แสงหตัถวฒันา - ไมม่ี - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ – วิศวกรรม 

391,000 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.01) 

- ไมม่ี - 

12. นางรินรดา ตัง้ตรงคิด - ไมม่ี - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ – สายงานบญัชีและ
การเงิน 

26,800 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.00) 

- ไมม่ี - 

13. นายวิบลูย์ องัคพิพฒันชยั - ไมม่ี - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ – ส านกัตรวจสอบ
ภายใน 

240,000 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.00) 

- ไมม่ี - 

14. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ - ไมม่ี - ญาติสนิทของนายปลิว ตรี
วิศวเวทย์ 

5,175,000 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.07) 

3,154,285 หุ้น4/ 
(ร้อยละ 0.19) 

15. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ - ไมม่ี - สมรสของ นายปลิว ตรีวิศว
เวทย์ (กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร) 

2,000,000 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.03) 

-ไมม่ี- 

16. นายณฐัวฒุิ ตรีวิศวเวทย์ - ไมม่ี - บตุรของนายปลิว ตรีวิศว
เวทย์ (กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร) 
และน้องชายของ ดร.  
สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 
(กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่) 

150,000 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.00) 

2,514,285 หุ้น4/ 
(ร้อยละ 0.15) 

17. น.ส. สวรรยา ตรีวิศวเวทย์ - ไมม่ี - บตุรีของนายสิทธิเดช  
ตรีวิศวเวทย์ (รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ – กลุม่งาน
บริหาร) 

863,582 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.01) 

622,525 หุ้น4/ 
(ร้อยละ 0.04) 

18. นายสมพล ตรีวิศวเวทย์ - ไมม่ี - บตุรของนายสิทธิเดช  
ตรีวิศวเวทย์ (รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ – กลุม่งาน
บริหาร) 

18,000 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.00) 

-ไมม่ี- 

19. นางกรกช ตรีวิศวเวทย์ - ไมม่ี - ญาติสนิทของนายสิทธิเดช 
ตรีวิศวเวทย์ (รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ – กลุม่งาน
บริหาร) 

670,000 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.009) 

226,250 หุ้น4/ 
(ร้อยละ 0.01) 

20. น.ส. จนัทร์ทราย สนัต 
อรรณพ 

- ไมม่ี - บตุรีของนายรัตน์ สนัต 
อรรณพ (กรรมการ และ
ผู้บริหารอาวโุส) 

670,000 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.01) 

10,000 หุ้น4/ 
(ร้อยละ 0.00) 

21. น.ส. วรลกัษณ์ เตชะทศัน
สนุทร 

- ไมม่ี - บตุรีของนายวิฑรู เตชะ
ทศันสนุทร (กรรมการและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ) 

339,202 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.00) 

- ไมม่ี - 
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ชื่อ 
ควำมสัมพันธ์ 

ต ำแหน่ง / ควำมเก่ียวโยงกัน
กับบริษัทฯ และ NN2 

ต ำแหน่ง / ควำมเก่ียว
โยงกันกับ CK  

กำรถือหุ้นใน 
บริษัทฯ  

กำรถือหุ้นใน  
CK  

22. นายพีรพนัธ์ ตนัติสวุณิชย์กลุ - ไมม่ี - ญาติสนิทของนายพงษ์
สฤษด์ิ ตนัติสวุณิชย์กลุ 
(รองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ ใหญ่ – กลุ่มงาน
ปฏิบตัิการ) 

1,868,000 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.03) 

- ไมม่ี - 

23. นายถวลัย์ คงดี - ไมม่ี - คูส่มรสของบตุรของ นาย
ณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการ
และผู้บริหารอาวโุส 

30,000 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.00) 

- ไมม่ี - 

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

ญาติสนิทของนาย
ประเสริฐ มริตตนะพร 
(กรรมการ และผู้บริหาร
อาวโุส) 

10,150 หุ้น1/ 
(ร้อยละ 0.00) 

- ไมม่ี - 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ล่าสดุ ณ วนัที่ 23 มีนาคม 2559 (XM) 
 2/ ข้อมลูจากทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ NN2 ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 
 3/ ข้อมลูจากทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ SEAN ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 
 4/  ข้อมลูจากทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ CK ณ วนัที่ 10 กนัยายน 2558 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ (XD) 

 
เน่ืองจากรายการนีเ้ข้าข่ายเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทสินทรัพย์และบริการ มีมลูค่ารายการสงูกวา่

ร้อยละ 3 ซึง่ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้สว่นเสียตามประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียที่ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ อยูใ่นข้อ 10. ใน
สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
 
2. ข้อมูลของบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ปรากฏตามรายละเอียดในข้อ 9. ในสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 
3. ข้อมูลของบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้

 
4. ข้อมูลของบริษัท ช.กำรช่ำง (ลำว) จ ำกัด ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้

 
5. ข้อมูลของบริษัท ไฟฟ้ำน ำ้งมึ 2 จ ำกัด ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้

 
6. สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ ปรากฏตามรายละเอียดในสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ข้อท่ี 3 

ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
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ส่วนที่ 2: ควำมเหน็ของที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอสิระเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
 
1. วัตถุประสงค์และควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำร 

โครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 ตัง้อยูบ่นล าน า้งมึระหวา่งภเูขาภแูซและภฮูวด บ้านห้วยม่อ เมืองฮ่ม แขวง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว โดยอยูห่่างจากเข่ือนน า้งมึ 1 ขึน้ไปทางต้นน า้ในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร 
และอยูห่า่งจากเมืองเวียงจนัทน์ สปป.ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีก าลงัการผลิตไฟฟา้จ านวน 615 เมกะ
วตัต์ เร่ิมผลติและจ าหน่ายไฟฟา้ช่วงแรก (Initial Operation Date หรือ IOD) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 และเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยโครงการไฟฟา้พลงัน า้ 
น า้งมึ 2 จ าหน่ายไฟฟา้ท่ีผลติได้ทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

ทัง้นี ้ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement / PPA) กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2549 
โดย NN2 ได้รับอนโุลมให้จ่ายไฟฟา้ด้วยระดบัแรงดนัไฟฟา้ 230 kV ไปยงัจดุซือ้ขายไฟฟา้เป็นการชัว่คราว จนกวา่ กฟผ. 
จะท าสญัญารับซือ้ไฟฟา้จากโครงการอ่ืนใน สปป.ลาว ท่ีจดุซือ้ขายจดุเดียวกนันี ้ และ กฟผ. ได้มีจดหมายแจ้งมายงั NN2 
ซึง่เม่ือถงึเวลานัน้ NN2 จะต้องปรับปรุงการสง่พลงังานไฟฟา้ในสว่นของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 ให้เป็นระดบั
แรงดนัไฟฟา้ 500 kV ภายใน 56 เดือน โดยเป็นคา่ใช้จ่ายของ NN2 และจะต้องยินยอมให้โครงการอ่ืนท่ีท าสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟา้กบั กฟผ. เข้ามาเช่ือมตอ่เพ่ือสง่ผา่นพลงังานไฟฟา้ในระดบัแรงดนั 500 kV ท่ีสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงแหง่นีด้้วย ตอ่มา 
กฟผ. ได้ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัโครงการหนึง่ใน สปป.ลาว และซึง่ต้องสง่ผา่นพลงังานไฟฟา้ท่ีสถานีไฟฟา้ยอ่ย 
นาบงดงักลา่ว  กฟผ. ได้มีหนงัสือแจ้งให้ NN2 ด าเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง เพ่ือปรับปรุงยกระดบัแรงดนัให้
เป็น 500 kV ลงวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 โดยมีก าหนดให้แล้วเสร็จไมเ่กินวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2561 
 นอกจากนี ้ ตามเง่ือนไขสญัญาสมัปทานของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2  NN2 จะต้องให้สิทธิในการเช่ือมต่อ
ระบบสายสง่ของ สปป.ลาว และโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต เพ่ือสง่ผ่านพลงังานไฟฟา้ท่ีสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง ไปยงัจดุซือ้ขาย
ไฟฟา้ผ่านระบบสายสง่ท่ีมีแรงดนัไฟฟา้ 500 kV ได้ด้วย NN2 และรัฐบาล สปป.ลาว จงึได้จดัท ากรอบข้อตกลงร่วมกนั 
(Framework Agreement) เม่ือเดือนมีนาคม 2557 โดยให้ NN2 ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้
ยอ่ยนาบงดงักลา่วให้ครอบคลมุในสว่นท่ีจะรับพลงังานไฟฟา้จากโครงการอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตโดยรัฐบาล สปป.
ลาว จะชดเชยให้กบั NN2 ในรูปแบบที่ตกลงกนัภายใต้หลกัการวา่ NN2 จะไมก่ าไรและไมข่าดทนุจากการลงทนุเพิ่ม
ดงักลา่ว 

NN2 จะเข้าท าสญัญาวา่จ้าง CHK แบบเหมารวมเบด็เสร็จ (Lump Sum Turnkey) ในการด าเนินงานปรับปรุง
ยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ย่อยนาบงจากระดบัแรงดนัไฟฟา้ 230 kV ให้เป็นระดบัแรงดนัไฟฟา้ 500 kV 
โดยมีก าหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ตามท่ี NN2 มีหน้าท่ีตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ กบั กฟผ.  และมีวงเงินรวมตามสญัญากบั CHK ประมาณ 2,192.308 ล้านบาท (ค่าจ้างตามสญัญาฯ 
ประกอบดว้ย ค่าจ้างทีเ่ป็นเงินบาทวงเงินไม่เกิน 799,850,000 บาท + ค่าจ้างทีเ่ป็นเงินดอลลาร์สหรัฐวงเงิน 39,113,320 
ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)) 

 
  

                                                           
8 โปรดดเูชิงอรรถ 1 
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2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของกำรเข้ำท ำรำยกำร 
2.1. ข้อดีและประโยชน์ของกำรเข้ำท ำรำยกำร 

2.1.1. ลดความเสี่ยงเร่ือง Cost Overrun และความลา่ช้าของการก่อสร้าง จากสญัญาจ้างเหมาแบบรวม
เบด็เสร็จ (Lump Sum Turnkey) 

สญัญาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงในครัง้นี ้ เป็นสญัญาจ้างเหมา
แบบรวมเบด็เสร็จ (Lump Sum Turnkey) ซึง่ก าหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จท่ีแน่นอน การก าหนดคา่จ้างเป็นจ านวน
เงินคงท่ี การก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินตามความส าเร็จของงาน และการก าหนดเบีย้ปรับอตัรารวมไมเ่กินร้อยละ 10 ของ
มลูค่ารวมของสญัญา จะช่วยท าให้ NN2 มัน่ใจได้วา่ โครงการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ย
นาบง จะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและวงเงินท่ีก าหนด ซึง่จะช่วยลดความเสี่ยงเร่ือง Cost Overrun และ
ความลา่ช้าของการก่อสร้าง 

 
2.1.2. ผู้ รับเหมาก่อสร้างรายเดิม (CHK) มีประสบการณ์ และมีความตอ่เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้า

พลงัน า้ น า้งมึ 2 
CHK เป็นผู้ มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ใน สปป.ลาว ถึง 2 แหง่ ได้แก่ โครงการไฟฟา้

พลงัน า้ น า้งมึ 2 และโครงการไฟฟา้พลงัน า้ไซยะบรีุ ทัง้นี ้ การการด าเนินการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้าง
สถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงในครัง้นี ้ ถือเป็นการปรับปรุงยกระดบัการสง่พลงังานไฟฟา้ในสว่นของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 
2 จากระดบัแรงดนัไฟฟา้ 230 kV ให้เป็นระดบัแรงดนัไฟฟา้ 500 kV ดงันัน้ CHK ซึง่เป็นผู้ก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ 
น า้งมึ 2 จงึมีความเข้าใจในรูปแบบการออกแบบ การก่อสร้างและลกัษณะของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 เป็นอยา่งดี 
เป็นสว่นท่ีตอ่เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งึม 2 ก่อนหน้านี ้ และน่าที่จะด าเนินการก่อสร้างในสว่นตอ่
ขยายและปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งมึ 2 ในครัง้นีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพมากกวา่การวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง
รายอ่ืน 
 

2.1.3. CK และ CHK มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานขนาด
ใหญ่ 

CK และบริษัทยอ่ย เป็นกลุม่บริษัทรับเหมาก่อสร้างชัน้น าของประเทศไทย ซึง่มีศกัยภาพในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อน และจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในด้านวิศวกรรมก่อสร้างชัน้สงู โดยท่ีผ่านมา CK มีประสบการณ์
ในการเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น โครงการออกแบบและก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ขนาด
ใหญ่ โครงการก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายน า้ประปา โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบทางดว่น โครงการออกแบบและ
ติดตัง้อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟา้สายสีน า้เงิน เป็นต้น 

นอกจากนี ้CK และ CHK ยงัมีประสบการณ์เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งึม 2 โครงการไฟฟา้
พลงัน า้ ไซยะบรีุ โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ของบริษัทยอ่ยและ
บริษัทร่วมของบริษัทฯ 

จะเหน็ได้วา่ CK และบริษัทยอ่ย มีความสามารถ และศกัยภาพ ในการรับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภค
ขัน้พืน้ฐานขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี รวมถงึมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ของบริษัทยอ่ยและบริษัท
ร่วมของบริษัทฯ มาก่อนหน้านีแ้ล้ว จงึมีความมัน่ใจได้วา่ CHK จะสามารถสง่มอบงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นไปตาม
แผนงานและตามระยะเวลาท่ีก าหนด 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่26/39 
 

2.1.4. CK เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง 
โครงการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงในครัง้นี ้ มีวงเงินประมาณ 2,192.309 

ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม) เป็นการลงทนุขนาดคอ่นข้างใหญ่ ผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการควรมีฐานะการเงินท่ีดีและ
มีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเพียงพอ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอยา่งราบร่ืน โดยผู้ รับเหมาก่อสร้างอาจจะต้อง
ส ารองจ่ายคา่ใช้จ่ายลว่งหน้าบางรายการไปก่อน หากผู้ รับเหมาก่อสร้างไม่มีเครดิตและสภาพคลอ่งที่เพียงพออาจเกิด
ปัญหาในการด าเนินการตามโครงการได้  

ภายใต้เง่ือนไขตามสญัญารับเหมาก่อสร้างในครัง้นี ้ CHK จะต้องจดัหาหนงัสือค า้ประกนัการปฏิบตัิงานตาม
สญัญาฯ (Performance Bond) ท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน มลูค่าร้อยละ 7.50 ของคา่ตอบแทนตามสญัญาทัง้หมด เพ่ือค า้
ประกนัผลงานตามสญัญาฯ นอกจากนี ้ ณ วนัท่ีการก่อสร้างโครงการสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงเสร็จสมบรูณ์ NN2 จะคืน
หนงัสือค า้ประกนัการปฏิบตัิงานให้กบั CHK โดย CHK จะต้องจดัหาหนงัสือค า้ประกนัการซ่อมบ ารุง (Maintenance 
Bond) ตามสญัญาที่ออกโดยสถาบนัการเงิน มลูค่าร้อยละ 5.00 ของคา่จ้างทัง้หมดเพ่ือค า้ประกนัผลงานตามสญัญาฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 CHK จะมีสินทรัพย์รวม 31,199.84 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,117.68 ล้าน 
บาท โดยงวด 9 เดือนสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 CHK มีขาดทนุสทุธิ 220.75 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ถงึแม้ CHK จะ
มีผลการด าเนินงานที่ไมค่อ่ยดีนกัในช่วงปี 2558 แต ่CHK มีบริษัทแมท่ี่มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง ได้แก่ CK โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 CK มีสินทรัพย์รวมเทา่กบั 93,065.90 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเท่ากบั 4,666.96 
ล้านบาท และมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ตามข้อก าหนดสทิธิหุ้นกู้ 10) เทา่กบั 1.66 เทา่11 ซึง่ยงัต ่ากวา่เง่ือนไข
ของหุ้นกู้และเงินกู้ ยืมท่ีก าหนดไว้ไมเ่กิน 3.00 เทา่12 จงึยงัมีสภาพคลอ่งและความสามารถในการกู้ ยืมเพิ่มเติม เพ่ือใช้ใน
การให้บริการปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงในครัง้นี ้

 
2.1.5. ไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงินของ NN2 และบริษัทฯ 
แหลง่เงินทนุเพ่ือใช้ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงในครัง้นี ้ มาจากเงินกู้ ยืม

จากสถาบนัการเงิน โดย NN2 จะท าการรีไฟแนนซ์เงินกู้ เดิมทัง้จ านวนและก่อหนีเ้พิ่ม (โปรดดรูายละเอียดในสว่นท่ี 1 ข้อ 
1.7 ของรายงานฉบบันี)้ ซึง่การท ารายการในครัง้นีจ้ะไมก่ระทบต่อสภาพคลอ่งของ NN2  ทัง้นี ้ภายหลงัจากการก่อหนีเ้พิ่ม
ส าหรับการท ารายการในครัง้นี ้ สดัสว่นเงินกู้ ยืมระยะยาวตอ่ทนุท่ีช าระแล้วของ NN2 จะเพิ่มขึน้จาก 1.84 เทา่ เป็น 2.25 
เทา่ ซึง่ไมเ่กินอตัราสว่นเงินกู้ ยืมระยะยาวตอ่ทนุท่ีช าระแล้วท่ีก าหนดให้ไมเ่กิน 2.5 เทา่ ภายใต้เง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ ยืม
ของ NN2 

                                                           
9 มลูค่าตามสญัญาฯ วงเงินรวมไม่เกิน 799,850,000 บาท + 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) = คิดเป็นเงินบาทในวงเงิน

รวมประมาณ 2,192.30 ลา้นบาท (หมายเหต:ุ ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ในอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัระหว่าง
ธนาคาร เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่2 มีนาคม 2559 เท่ากบั 1 ดอลลาร์สหรฐั ต่อ 35.60 บาท) 
10 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ตามข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ ) = หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้หรือตกอยู่ภายใต้สว่นลดหกัด้วยเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุระยะสัน้และลกูหนีก้ารค้าซึง่เป็นองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจตามสญัญาก่อสร้างท่ีมีดอกเบีย้และลกูหนี ้
การค้าดงักลา่วได้ออกหนงัสือรับรองผลงานแล้ว หารด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้น (ทีม่า: แบบ 56-1 ของ CK) 
11 ท่ีมา: ค าชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ฉบบัลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

ของ CK ตามท่ีเผยแพร่อยู่ในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
12 โปรดดเูชิงอรรถ 10 
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ในสว่นของบริษัทฯ อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 0.72 เทา่ โดยจะเพิ่มขึน้เป็น 0.83 เทา่ภายหลงัการก่อหนีเ้พิ่มของ NN2 ซึง่เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย 
นอกจากนี ้รัฐบาล สปป.ลาว จะชดเชยให้กบั NN2 ในรูปแบบที่ตกลงกนัภายใต้หลกัการวา่ NN2 จะไมก่ าไรและไมข่าดทนุ
จากการลงทนุเพิ่มดงักลา่ว 

 
2.2. ข้อด้อยและควำมเส่ียงของกำรเข้ำท ำรำยกำร 

2.2.1. NN2 ไมมี่โอกาสในการเปรียบเทียบข้อเสนอของ CHK กบัผู้ รับเหมารายอ่ืน  
การวา่จ้าง CHK ยงัเป็นการวา่จ้างท่ีไมไ่ด้เป็นการประมลูแบบเปิด จงึท าให้บริษัทฯ ไมมี่โอกาสในการพิจารณา

เปรียบเทียบข้อเสนอของ CHK กบัผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการรายอ่ืน แตท่ัง้นี ้ราคาท่ีวา่จ้าง CHK เป็นราคาท่ีใกล้เคียงกบัราคา
ประเมินคา่ก่อสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ (Pöyry) 

 
3. เปรียบเทียบข้อดี/ประโยชน์ และข้อด้อย/ควำมเส่ียง ระหว่ำงกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กับกำร

ท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก 
3.1. ข้อดี/ประโยชน์ของกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

การเข้าท ารายการกบั CHK ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในด้านตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) CHK เป็นผู้ก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 จงึมีความเข้าใจในรูปแบบการออกแบบ การก่อสร้าง 
และลกัษณะของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 เป็นอยา่งดี การปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้าง
สถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงในครัง้นี ้เป็นสว่นท่ีตอ่เน่ืองและสว่นขยายจากโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งึม 2 เดิม 

(2) CHK เป็นบริษัทย่อย ที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CK ซึง่ CK เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของ
ประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์ ความช านาญ และคุ้นเคยกับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความ
ซับซ้อน และจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมก่อสร้างชัน้สูง เช่น การก่อสร้ างโครงการระบบ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานขนาดใหญ่ ได้แก่ การก่อสร้างทางดว่น รถไฟฟา้ใต้ดิน และโครงการโรงไฟฟา้ เป็นต้น 

(3) การเจรจาและตกลงสามารถด าเนินการได้อยา่งรวดเร็ว การท่ี CK อยูใ่นฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
และมีกรรมการร่วมกนั จงึน่าจะท าให้บริษัทฯ ซึง่รวมถึง NN2 และ CHK สามารถเจรจาและตกลงเง่ือนไข 
และรายละเอียดตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว และสอดคล้องกบัระยะเวลาตามแผนงานท่ีก าหนด 

3.2. ข้อด้อย/ควำมเส่ียงของกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
3.2.1. มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในการจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
การท ารายการ ในครัง้นี ้ ถือเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีนยัส าคญั สง่ผลให้บริษัทฯ ต้องจดัประชมุผู้ ถือ

หุ้น และจ าเป็นต้องแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเหน็ตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนันี ้ซึง่เป็นต้นทนุสว่นเพิ่มของ
บริษัทฯ ในการพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ เม่ือเปรียบเทียบกบัการท ารายการกบั
บคุคลภายนอก หรือการจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างรายอ่ืน 
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4. สรุปควำมเหน็ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอสิระเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรในครัง้นี ้
NN2 จะเข้าท าสญัญาวา่จ้าง CHK แบบเหมารวมเบด็เสร็จ ให้ (Lump Sum Turnkey) ในการด าเนินงาน

ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงจากระดบัแรงดนัไฟฟา้ 230 kV ให้เป็นระดบัแรงดนัไฟฟา้ 
500 kV โดยมีก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ตามท่ี NN2 มีหน้าท่ีตามเง่ือนไข
ของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ กบั กฟผ. 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท ารายการในครัง้นี ้ได้แก่ (1) ลดความเสี่ยงเร่ือง Cost Overrun และความลา่ช้าของ
การก่อสร้าง จากสญัญาจ้างเหมาแบบเหมารวมเบด็เสร็จ (Lump Sum Turnkey Contract); (2) ผู้ รับเหมาก่อสร้างรายเดิม 
(CHK) มีประสบการณ์ และมีความตอ่เน่ืองในการก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2; (3) CK และ CHK มี
ประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานขนาดใหญ่; (4) CK เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ี
มีฐานะการเงินที่มัน่คง; (5) ไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงินของ NN2 และบริษัทฯ; และ (6) การเจรจาและตกลงกบั
ผู้ รับเหมาก่อสร้างสามารถด าเนินการได้อยา่งรวดเร็ว เน่ืองจาก CHK มีความเข้าใจในรูปแบบการออกแบบ การก่อสร้าง 
และลกัษณะของโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 เป็นอยา่งดี 

ในขณะเดียวกนัการเข้าท ารายการในครัง้นีก้่อให้เกิดข้อด้อยและความเสี่ยงในด้านตา่งๆ กลา่วคือ (1) NN2 ไมมี่
โอกาสในการเปรียบเทียบข้อเสนอของ CHK กบัผู้ รับเหมารายอ่ืน; และ (2) บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในการจ้างท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เน่ืองจากการจ้าง CHK จดัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

หลงัจากพิจารณาวตัถปุระสงค์และความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกบั ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ และ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้แล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่บริษัทฯ และ NN2 จะได้รับประโยชน์จากการเข้าท า
รายการมากกวา่ ดงันัน้ กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้นี ้มีควำมสมเหตุสมผล 
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ส่วนที่ 3: ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอิสระเก่ียวกับ ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเข้ำท ำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง

ยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV (“โครงการฯ”) กบับริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั 
(“CHK”) โดยอ้างอิงจากข้อมลูและสมมติฐานท่ีได้รับจากบริษัทฯ, NN2, CHK และ CK การสมัภาษณ์ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รายงานความเห็นเก่ียวกบัต้นทนุค่าก่อสร้างรวมของโครงการฯ (Opinion Letter on EPC Cost) ซึง่
จดัท าขึน้โดยบริษัท เพอร่ี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (Pöyry Energy Ltd.) (“Pöyry”)13 ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญอิสระ รวมถึงข้อมลูท่ี
บริษัทฯ เปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของส านักงาน ก .ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(www.set.or.th) เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ข้อมลู และเอกสารส าคญัดงักลา่ว
เป็นข้อมลูท่ีสมบรูณ์ ครบถ้วน และถกูต้อง รวมทัง้เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั 
ซึง่หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นได้ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัได้ โดย CapAd ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาของการท า
รายการในครัง้นีโ้ดยเปรียบเทียบกบัราคาประเมินมลูค่างาน (Cost Estimation) ของผู้ เช่ียวชาญอิสระ 

หลงัจากท่ีได้ศกึษาข้อมลู และเอกสารของบริษัทฯ, NN2, CHK และ CK รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ได้
ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ควำมเหมำะสมของรำคำ 

1.1. ข้อเสนอในกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้ำและก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยนำบง ของ CHK 
1.1.1. ราคาท่ีเสนอโดย CHK 
สญัญาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV ในครัง้นี ้มีมลูค่า

รวม 799.85 ล้านบาท + 39.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) = ประมาณ 2,192.3014 ล้านบาท (ไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) ตามข้อเสนอด้านราคางานจ้างเหมาของ CHK ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รำคำตำมข้อเสนอของ CHK 
(รวมทัง้โครงกำรฯ) 

ส่วนที่เป็นเงนิบำท 
(ล้ำนบำท) 

ส่วนที่เป็นเงนิ USD 
(ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 

ต้นทนุค่ำก่อสร้ำงรวมของโครงกำรฯ1/ 

 (1) (2) (1) + (2) ในหน่วย
ล้ำนบำท 

(1) + (2) ในหน่วย
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

ส่วนที่ 1: ต้นทุนงำนโยธำ (Civil 
Works Costs) 

    

การเตรียมงาน2/  215.89  0.44  231.55  6.50  

งานก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบสาธารณปูโภค3/ 

329.21  6.99  578.01  16.24  

รวมต้นทนุงานโยธา 545.10  7.43  809.57  22.74  

                                                           
13 โปรดดเูชิงอรรถ 2 
14 โปรดดเูชิงอรรถ 1 
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รำคำตำมข้อเสนอของ CHK 
(รวมทัง้โครงกำรฯ) 

ส่วนที่เป็นเงนิบำท 
(ล้ำนบำท) 

ส่วนที่เป็นเงนิ USD 
(ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 

ต้นทนุค่ำก่อสร้ำงรวมของโครงกำรฯ1/ 

 (1) (2) (1) + (2) ในหน่วย
ล้ำนบำท 

(1) + (2) ในหน่วย
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

ส่วนที่ 2: ต้นทุนค่ำอุปกรณ์ 
(Electrical Equipment Costs) 

254.75  31.68  1,382.72  38.84  

ต้นทนุค่ำก่อสร้ำงรวมของโครงกำร 799.85  39.11  2,192.304/  61.58  
หมายเหต:ุ 
1/ อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัระหวา่งธนาคาร ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ี 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 35.60 บาท (ทีม่า: www.bot.or.th) 
2/ ประกอบด้วย การเตรียมพืน้ท่ีด าเนินงาน (Site) การก่อสร้างอาคารชัว่คราว ค่าใช้จ่ายในการย้ายเข้า (Mobilisation) และย้ายออก (De-

mobilisation) รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาพืน้ท่ีก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ 
3/ ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างถาวร (Permanent Civil Works) ซึง่รวมถึง งานขดุส าหรับการเตรียมท่ีดิน งานเตรียมฐาน

รากส าหรับอปุกรณ์และสายเคเบิล งานก่อสร้างอาคารควบคมุ 4 อาคาร งานก่อสร้างคลงัเก็บของ งานก่อสร้างปอ้มยาม งานก่อสร้างถนน 
งานก่อสร้างพืน้ท่ีจอดรถ งานก่อสร้างรัว้ งานก่อสร้างระบบน า้ งานก่อสร้างระบบบ าบดัน า้เสีย และโรงบ าบดัน า้เสีย 

4/ ปัดเศษ 

 
1.1.2. ขอบเขตงานท่ีเสนอโดย CHK 
ขอบเขตงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV สามารถสรุปได้ดงันี ้
(1) ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV 
(2) ติดตัง้อปุกรณ์สถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV ได้แก่ 

- ติดตัง้หม้อแปลง 230/500 kV ขนาด 750 MVA จ านวน 3 ชดุ 
- ติดตัง้รีแอค็เตอร์ขนาด 500 kV 110 MVAR จ านวน 2 ชดุ 
- ติดตัง้รีแอค็เตอร์ขนาด 230 kV 40 MVAR จ านวน 2 ชดุ 
- ติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้ ระบบสื่อสาร และระบบปอ้งกนั 230 kV จ านวน 2 ชดุ เพ่ือรับไฟฟา้จากโครงการ

ไฟฟา้พลงัน า้ น า้เงีย้บ 1 รวมถึงปรับปรุงพืน้ท่ีส าหรับโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 
- ติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้ ระบบสื่อสาร และระบบปอ้งกนั 500 kV จ านวน 2 ชดุ เพ่ือสง่ไฟฟา้จากโครงการ

ไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 โครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้เงีย้บ 1 และโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตไปยงัจดุซือ้ขาย
ไฟฟา้ท่ีชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) 

- จดัซือ้อะไหลแ่ละเคร่ืองมือพิเศษเพ่ือใช้ในการบ ารุงรักษาให้เกิดความพร้อมในการจ่ายไฟ 
- สร้างอาคารควบคมุใหมจ่ านวน 3 หลงั บ้านพกัพนกังาน บ้านพกัรับรอง และคลงัพสัดขุนาดใหญ่ 

(3) ทดสอบการท างานทัง้หมดของสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV 
(4) จดัหาอปุกรณ์ เคร่ืองมือ อะไหล ่และบคุลากรส าหรับงานก่อสร้าง 
 
ส าหรับการประเมินมลูค่างาน ตามสญัญาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ย

นาบง 230/500 kV กบั CHK ในครัง้นี ้เป็นข้อมลูทางเทคนิค ซึง่ต้องอาศยัความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจงึได้พิจารณาเปรียบเทียบราคาจากรายงานการประเมินมลูค่างาน (Cost Estimation) ของ Pöyry ซึง่
เป็นผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านวิศวกรรม ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประเมินมลูค่างานโครงสร้างพืน้ฐาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานให้ค าปรึกษาด้านบริหารจดัการและวิศกรรมโครงการโรงไฟฟา้ (Power Generation Projects) 
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1.2. รำยงำนควำมเหน็เก่ียวกับต้นทุนค่ำก่อสร้ำงรวมของโครงกำรฯ (Opinion Letter on EPC Cost) ของ 
Pöyry 
รายงานความเห็นเก่ียวกบัต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ (Opinion Letter on EPC Cost) ซึง่จดัท าขึน้โดย 

Pöyry ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญอิสระ ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 สรุปได้ดงันี ้
1.2.1. วตัถปุระสงค์ของรายงาน Pöyry 
รายงานความเห็นเก่ียวกบัต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ (Opinion Letter on EPC Cost) ซึง่จดัท าขึน้โดย 

Pöyry มีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

 ประเมินราคารับเหมาก่อสร้างท่ีเสนอมาโดย CHK 

 ให้ความเหน็เก่ียวกบัความครบถ้วนของขอบเขตงาน 

 วิเคราะห์ความเหมาะสม ความครบถ้วน และความเพียงพอของอปุกรณ์สถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 

 วิเคราะห์ตารางเวลาโดยประมาณในการก่อสร้าง 
โดย Pöyry พิจารณาจากเอกสารท่ีได้รับตอ่ไปนี ้

 ร่างสญัญารับเหมาก่อสร้าง : ขอบเขตงาน และ Specifications 

 ร่างสญัญารับเหมาก่อสร้าง : ขอบเขตงาน และ Specifications ทางเทคนิค 

 เอกสารการเสนอราคา เอกสารเสนอราคาด้านเทคนิค และข้อมลูประกอบ 

 ข้อเสนอของ CHK วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 และวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมี Bill of Quanity (Price 
Breakdown), รายช่ือผู้ขายสินค้า (Vendor List), และตารางเวลาโดยประมาณในการก่อสร้าง (Tentative 
Construction Schedule) 

 
1.2.2. ท่ีตัง้โครงการฯ 
สถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง ปัจจบุนัตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองเวียงจนัทร์ (Vientiane) จงัหวดันาบง 

ประเทศ สปป.ลาว บนพืน้ท่ีประมาณ 420,000 ตร.ม. (42 hectres) ด้านหนึง่ของสถานีไฟฟา้ย่อยนาบงเช่ือมกบัโครงการ
ไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 และอีกด้านหนึง่เช่ือมกบัสายสง่พลงังานไฟฟา้ระดบั 500 kV ซึง่ตอ่เช่ือมไปยงัสถานีไฟฟา้ยอ่ย
อดุรธานี 3 ในประเทศไทย 
 

1.2.3. รายละเอียดงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 
1.2.3.1. ขอบเขตงานโยธา (Civil Works) 

(ก) งานก่อสร้างหลกั: ขอบเขตงานก่อสร้างหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับการก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง ประกอบด้วย 
- งานขดุเพ่ือเตรียมพืน้ท่ีและเพื่อสร้างแนว Slope ปอ้งกนั 
- งานก่อสร้างฐานรากของอปุกรณ์ 
- งานสร้างถนนไปยงัอาคารตา่งๆ 
- อาคารควบคมุและห้องรีเลย์ 3 อาคาร 
- คลงัเก็บของ 
- บ้านพกัคนงานส าหรับ 10 ครอบครัว 
- บ้านพกัรับรองแขก 2 ห้องนอน 
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- ระบบประปาเพียงพอส าหรับ 30 คน 
- ระบบไฟฟา้และโทรศพัท์ 
- ระบบระบายน า้ (Drainage System) 
- รัว้ และปอ้มยาม 
- งานก่อสร้าง Cable Trench และอื่นๆ 

(ข) การก่อสร้างพืน้ท่ีด าเนินงาน (Site Installation): ขอบเขตงานรวมถงึ งานก่อสร้าง งานติดตัง้และบ ารุงรักษาอาคาร
ชัว่คราวตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในช่วงการก่อสร้าง เช่น 
- ระบบจ่ายไฟฟา้ ส าหรับพืน้ท่ีด าเนินงาน (Site) และอาคารชัว่คราว 
- ระบบจ่ายน า้ประปา ส าหรับพืน้ท่ีด าเนินงาน (Site) และอาคารชัว่คราว 
- อาคารชัว่คราว เช่น ส านกังาน ท่ีพกั โรงอาหาร อาคารซกัรีด อาคารพยาบาล ระบบน า้เสียและบ าบดัน า้เสีย 
- อาคาร Workshops ส าหรับซอ่มบ ารุงและซอ่มแซมอาคารและอปุกรณ์ 
- อาคารเก็บของ (Warehouse) ส าหรับเก็บวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์ 
- จดัหาอาคารและอปุกรณ์ก่อสร้างท่ีจ าเป็น 
- พืน้ท่ีเก็บและสถานีจ่ายน า้มนัดีเซล น า้มนัเบนซิน และน า้มนัหลอ่ลื่น 
- พืน้ท่ีโลง่ส าหรับวางวสัดกุ่อสร้าง 
- ถนนชัว่คราว 

(ค) งานออกแบบ ส ารวจ และอื่นๆ (Design Works, Site Investigation, etc.): งานออกแบบ งานส ารวจทางภมูิศาสตร์ 
(Geological Investigation) งานทดสอบชัน้ดินและหิน (Geotechnical and Rock Mechanical Laboratory 
Testing) งานส ารวจลกัษณะภมูิประเทศ (Topographic Survey) และอื่นๆ 

(ง) การประสานงาน (Coordination): การประสานงานระหวา่งงานโยธาและงานจดัหาและติดตัง้อปุกรณ์ 
1.2.3.2. รายการอปุกรณ์หลกั (Main Equipment) 

เพ่ือให้สามารถตอ่เช่ือมสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง กบัโครงการไฟฟา้พลงัน า้อื่นๆ เพิ่มเติม จ าเป็นต้องติดตัง้หม้อ
แปลงไฟฟา้แรงสงู 3 ชดุ ติดตัง้วงจรตอ่เช่ือมตอ่สายสง่ไฟฟา้ระดบั 230 kV 2 วงจรเพ่ือเช่ือมต่อกบัโครงการไฟฟา้พลงัน า้ 
น า้เงีย้บ 1 และติดตัง้วงจรตอ่เช่ือมสายสง่ไฟฟา้ระดบั 500 kV 2 วงจร โดยด าเนินการตอ่เช่ือมแบบ Breaker and a Half 
Bus (Two Circuits of 500 kV Transmission Line Interconnection Breakers and a Half Bus Arrangement) ทัง้
ระดบั 230 kV และ 500 kV 

ทัง้นี ้ ต้องติดตัง้หม้อแปลงไฟฟา้ 230/500 kV ขนาด 750 MVA จ านวน 3 ชดุ โดยจะต้องจดัให้มีพืน้ท่ีเหลือ
ส าหรับหม้อแปลงไฟฟา้ 230/500 kV อีก 1 ชดุ (ถ้าจ าเป็น) และติดตัง้รีแอค็เตอร์ขนาด 230 kV 40 MVAR จ านวน 2 ชดุ 
เช่ือมกบับสัขนาด 230 kV เพ่ือควบคมุแรงดนัไฟฟา้ (Voltage Regulating) 

การปรับปรุงยกระดบัก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบงครัง้นี ้ เป็นการก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยแบบมีฉนวนเป็น
อากาศแบบดัง้เดิม (Conventional Air Insulated Substation) โดยใช้บสับาร์แบบแทง่อลมูิเนียมแข็ง (Rigid Type 
Aluminium Tube Bus Bar) ตอ่เช่ือมกบัอปุกรณ์ตา่งๆ เพ่ือให้มีระยะหา่งท่ีปลอดภยัสงูสดุ (High Safety Clearance) และ
สะดวกในการบ ารุงรักษา 

อปุกรณ์ระบบควบคมุและปอ้งกนัจะเป็นไปตามระดบัการลดัวงจรสงูสดุท่ี 50 กิโลแอมป์ (High Short Circuit 
Capacity 50 kA) ทัง้ระบบ 500 kV และ 230 kV  สายสง่ไฟฟา้ถกูปอ้งกนัโดยระบบรีเลย์หลกั (Primary Pilot Relay 
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Systems) 2 ชดุ  ตวัสง่สญัญาณ Teleprotection จะติดตัง้เพ่ือใช้งานในช่วง Transfer Trip Scheme ผ่านสายเคเบิล้ 
ไฟเบอร์ออฟติก และสายสง่ไฟฟา้  สว่นระบบบนัทกึการลดัวงจร (Fault Recording System) จะติดตัง้เพ่ือใช้งานในการ
ตรวจจบัล าดบัการเกิดเหตกุารณ์และวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Diagonosis) ในเหตกุารณ์ทัง้หมดในระหวา่งช่วงที่ถกูรบกวน 
(Disturbance State) 

ระบบการปอ้งกนับสับาร์ และระบบตวัตดักระแสไฟฟา้ล้มเหลว (Breaker Failure Scheme) เป็นระบบแบบ 
Transfer Trip Scheme  โดยรีเลย์ปอ้งกนั (Protective Relays) ทกุตวัท่ีตอ่เช่ือมกบัระบบของ กฟผ. จะต้องเป็นอปุกรณ์
ท่ีมาจากผู้ผลิตเดียวกนั และเป็นไปตามรายการรีเลย์หลกั (Main Relay List) ท่ี กฟผ. ยอมรับ 

การรับสง่ข้อมลูระหวา่งสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง และจดุรับกระแสไฟฟา้ในประเทศไทย จะกระท าผา่นระบบ 
Gateway/IP-RTU ซึง่จะประกอบด้วย 2 จดุเช่ือม (Ports) ของ EGAT NCC, 2 จดุเช่ือม (Ports) ของ BNCC และ 2 
จดุเช่ือม (Ports) ของ EGAT NEC   โปรโตคอลในการสื่อสาร (Communication Protocol) จะใช้ IEC 61880-104  
ระบบสื่อสารระหวา่งสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง  สถานีไฟฟา้ยอ่ย กฟผ. อดุรธานี 3 และโครงการน า้เงีย้บ 1 แตล่ะสถานีจะ
ประกอบด้วยอปุกรณ์ท่ีระบใุน Schedule 15 ของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ของโครงการน า้เงีย้บ 1 

 
1.2.4. การประเมินอปุกรณ์ของสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 
อปุกรณ์หลกัท่ีจะติดตัง้ส าหรับลานปรับแรงดนัไฟฟา้ (Switchyard) 230 kV และ 500 kV เช่น ตวัตดั

กระแสไฟฟา้ (Power Circuit Breakers), หม้อแปลงปรับและแยกแรงดนัไฟฟา้ (Voltage Transformers และ Isolators) 
สว่นใหญ่ผลิตในทวีปยโุรป หม้อแปลงไฟฟา้ปัจจบุนัผลิตในประเทศอินเดียโดยบริษัท Alstom15 และหม้อแปลงหลกั 
230/500 kV ผลติในประเทศจีนโดยบริษัท Alstom ซึง่เป็นบริษัทระหวา่งประเทศซึง่เป็นผู้ผลิตเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์หนกั 
มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่ประเทศฝร่ังเศส ทัง้นี ้Pöyry เหน็วา่อปุกรณ์ท่ีเสนอติดตัง้มีความเหมาะสมกบัโครงการฯ 

อปุกรณ์ Software ของ Substation Automation System (SAS) มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และอปุกรณ์ 
Hardware มาจากประเทศไต้หวนั  สว่นระบบปอ้งกนัหลกั (Main Protection Systems) ส าหรับอปุกรณ์ 230 kV และ 500 
kV ผลติโดย SEL หรือ Alstom ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีต้นก าเนิดในประเทศสหราชอาณาจกัร (UK) หรือสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้
Pöyry เหน็วา่ระบบควบคมุและปอ้งกนัท่ีเสนอติดตัง้มีความเหมาะสมกบัโครงการฯ 

 
1.2.5. การประเมินตารางเวลาโดยประมาณในการก่อสร้าง 
ระยะเวลาในการก่อสร้างไมเ่กิน 26 เดือน รวมถึงงานออกแบบละเอียด (Detail Design) งานโยธา จดัหา

อปุกรณ์ (รวมระยะเวลาผลติและจดัสง่) การติดตัง้ การทดสอบ และการเปิดใช้ (Commissioning) โดยทัง้นีจ้ะต้องให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561  Pöyry เหน็วา่ตารางเวลาโดยประมาณในการก่อสร้าง และระยะเวลาจดัซือ้อปุกรณ์ มี
ความเป็นไปได้จริง 

 
  

                                                           
15 Alstom เป็นผู้ผลิตเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์หนกั มีส านกังานใหญ่ท่ีประเทศฝร่ังเศส อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 Alstom ขาย

ธรุกิจผลิตกระแสไฟฟ้า (Power and Grid Division) ให้กบั General Electric (“GE”) 
ภายหลงัการควบรวมกิจการ ธรุกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบสง่กระแสไฟฟ้า ของ Alstom ถกูรวมเข้ากบัธรุกิจผลิตกระแสไฟฟ้าของ GE 

เป็น GE Power โดยปัจจบุนั Alstom โฟกสัท่ีธรุกิจขนสง่ทางรางแทน 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่34/39 
 

1.2.6. วิธีการในการประเมินมลูค่างาน (Cost Estimation) โดย Pöyry 
Pöyry ประเมินมลูค่างานจ้างเหมาปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 

kV โดยอ้างอิงจากข้อมลูราคาอปุกรณ์และการประเมินมลูคา่งาน ส าหรับสถานีไฟฟา้ยอ่ยท่ีคล้ายคลงึกนั ในประเทศไทย
และ สปป.ลาว ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ประมาณการต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ ส าหรับสถานีไฟฟา้ยอ่ย 500 kV จดัท าโดย กฟผ.16 
(2) ประมาณการต้นทนุคา่อปุกรณ์ จดัท าโดยบริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (“TEAM”)17 

และ 
(3) ประมาณการต้นทนุส าหรับสถานีไฟฟา้ยอ่ย 230/500 kV จดัท าโดย Pöyry ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการไฟฟา้พลงัน า้

ใน สปป.ลาว (ราคา ณ ปี 2558) ซึง่เป็นประมาณการต้นทนุโดยใช้ราคาคา่อปุกรณ์ท่ีได้รับข้อมลูมาจากผู้ผลติ
อปุกรณ์ชัน้น า 

 
1.2.7. การประเมินมลูคา่งาน (Cost Estimation) โดย Pöyry 

1.2.7.1. มลูค่าต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ (Total Project Civil Works and Equipment 
Costs) 

Pöyry ได้เปรียบเทียบต้นทนุค่าก่อสร้างรวมของโครงการฯ กบัประมาณการต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ 
จดัท าโดย กฟผ.  และเผยแพร่ต่อท่ีปรึกษาโครงการต่างๆ โดยต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ ท่ี Pöyry น ามาใช้ คือ 
ประมาณการต้นทนุคา่ก่อสร้างทัง้หมดส าหรับสถานีไฟฟา้ยอ่ย 500 kV ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่รวมถงึ
ต้นทนุงานโยธาและต้นทนุคา่อปุกรณ์ โดยเม่ือปรับปรุงต้นทนุค่าก่อสร้างทัง้หมดให้เข้ากบัโครงการฯ นีแ้ล้ว ประมาณการ
ต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ เทา่กบั 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,314 ลา้นบาท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัระหว่างธนาคาร ณ วนัที ่ 2 มีนาคม 2559 ที ่ 1 ดอลลาร์สหรฐั ต่อ 35.60 บาท (ทีม่า: 
www.bot.or.th)) 

ต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการของสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง ตามข้อเสนอด้านราคางานจ้างเหมาลงวนัท่ี 10 
กมุภาพนัธ์ 2559 จดัท าโดย CHK ซึง่ประมาณ 61.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต ่ากวา่ประมาณการต้นทนุคา่ก่อสร้างรวม
ส าหรับสถานีไฟฟา้ยอ่ย 500 kV ท่ีประมาณการโดย กฟผ. ประมาณร้อยละ 5  ดงันัน้ Pöyry เห็นวา่ต้นทนุคา่ก่อสร้างรวม
ของโครงการฯ ตามข้อเสนอด้านราคาของ CHK มีความสมเหตสุมผล (Considered Reasonable) นอกจากนี ้Pöyry เหน็
วา่ต้นทนุคา่ก่อสร้างของโครงการฯ ในปัจจบุนัไมต่า่งจากประมาณการของ กฟผ. มากนกั (ทัง้นี ้การประมาณการต้นทนุคา่
ก่อสร้างของโครงการฯ สว่นใหญ่ ผู้ประมาณการจะใช้ข้อมลูในอดีตและข้อเสนอด้านราคาโดยผู้ผลติอปุกรณ์เป็นหลกัใน
การจดัท าประมาณการ) 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่างานตามสญัญากบั CHK และราคาประเมินโดย Pöyry เป็นดงันี ้
 
 
 
 

                                                           
16 โปรดดเูชิงอรรถ 4 
17 โปรดดเูชิงอรรถ 3 
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ต้นทนุค่ำก่อสร้ำงรวม 
ของโครงกำรฯ 

(ต้นทุนงำนโยธำ + 
ต้นทนุค่ำอุปกรณ์) 

ราคาตามข้อเสนอของ CHK ราคาประเมิน
โดย Pöyry  

โดยอ้างอิงจาก 
กฟผ. 

ข้อเสนอ CHK  
สงูกวา่ (ต ่ากว่า) 
ราคาประเมินของ 

Pöyry 

ข้อเสนอ CHK  
สงูกวา่ (ต ่ากว่า) 
ราคาประเมินของ 

Pöyry 

สว่นท่ีเป็นเงิน
บาท 

สว่นท่ีเป็นเงิน 
USD 

ต้นทนุ 
ค่าก่อสร้างรวม 
ของโครงการฯ1/ 

(ล้านบาท) (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (3) – (4) (5) / (4) 

ต้นทุนค่าสร้างรวมของ
โครงการฯ 

799.85 39.11 2,192.301/ 2,314.001/, 2/ (121.70) (5.26) 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัระหวา่งธนาคาร ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ี 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 35.60 บาท (ทีม่า: 
www.bot.or.th) 

 2/ ประมาณการต้นทนุค่าก่อสร้างรวมของโครงการฯ เท่ากบั 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 2,314 ล้านบาท) 

 
1.2.7.2. Cost Breakdown 1: มลูค่างานโยธา (Civil Works Costs) 

จากข้อเสนอด้านราคางานจ้างเหมาของ CHK ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 สรุปราคาส าหรับการเตรียมงาน การ
ก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค (เฉพำะงำนโยธำ) ได้ดงันี ้

ต้นทนุงำนโยธำ ราคาตามข้อเสนอของ CHK ประเมินโดย Pöyry 
(เฉพาะงานโยธาเทา่นัน้) สว่นท่ีเป็นเงินบาท 

(ล้านบาท) 
สว่นท่ีเป็นเงิน USD 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

รวม1/ 
(ล้านบาท) 

 

 (1) (2) (1) + (2)  
การเตรียมงาน 215.89 0.44 231.55 Considered Reasonable 
งานก่อสร้างอาคาร โครงสร้าง
พืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค 

329.21 6.99 578.01 Considered Acceptable 

รวมต้นทุนงำนโยธำ (Civil 
Works Costs) 

545.10 7.43 809.57  

หมายเหต:ุ 1/ อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัระหวา่งธนาคาร ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ี 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 35.60 บาท (ทีม่า: 
www.bot.or.th) 

 
การเตรียมงาน ประกอบด้วย การเตรียมพืน้ท่ีด าเนินงาน (Site) การก่อสร้างอาคารชัว่คราว คา่ใช้จ่ายในการย้าย

เข้า (Mobilisation) และย้ายออก (De-mobilisation) รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาพืน้ท่ีก่อสร้างตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการฯ ต้นทนุคา่เตรียมงานเทา่กบั 215.89 ล้านบาท + 0.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ = รวมเป็นต้นทนุคา่เตรียม
งานประมาณ 231.55 ล้านบาท 

Pöyry เหน็วา่ต้นทนุคา่เตรียมงานควรมีมลูค่าประมาณร้อยละ 10 ของราคางานจ้างเหมา (EPC Price) ซึง่เป็น
ในช่วงราคาปกติ (Usual Range) ส าหรับงานจ้างเหมาท่ีมีต้นทนุสว่นใหญ่เป็นคา่อปุกรณ์ และเป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล 
(Considered Reasonable) ส าหรับการติดตัง้และบ ารุงรักษาสถานท่ีก่อสร้างในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง 

CapAd เหน็วา่ต้นทนุคา่เตรียมงาน 231.55 ล้านบาท ตามข้อเสนอของ CHK คิดเป็นมลุค่าประมาณร้อยละ 
10.6 ของราคางานจ้างเหมา (EPC Price) ซึง่เท่ากบัประมาณ 2,192.30 ล้านบาท  ดงันัน้ CapAd เหน็วา่ต้นทนุคา่เตรียม
งานอยูใ่นช่วงใกล้เคียงกบัช่วงราคาปกติ (Usual Range) ท่ีประเมินโดย Pöyry 
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งานก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค ซึง่เทา่กบั 329.21 ล้านบาท + 6.99 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ = รวมเป็นต้นทนุคา่เตรียมงานประมาณ 578.01 ล้านบาท  ทัง้นี ้Pöyry เหน็วา่ต้นทนุงานก่อสร้างอาคาร 
โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค เป็นราคาท่ียอมรับได้ (Considered Acceptable) ส าหรับการก่อสร้างอาคาร
และโครงสร้างถาวร (Permanent Civil Works) ซึง่รวมถงึ งานขดุส าหรับการเตรียมที่ดิน งานเตรียมฐานรากส าหรับ
อปุกรณ์และสายเคเบิล งานก่อสร้างอาคารควบคมุ 4 อาคาร งานก่อสร้างคลงัเก็บของ งานก่อสร้างปอ้มยาม งานก่อสร้าง
ถนน งานก่อสร้างพืน้ท่ีจอดรถ งานก่อสร้างรัว้ งานก่อสร้างระบบน า้ งานก่อสร้างระบบบ าบดัน า้เสีย และโรงบ าบดัน า้เสีย 
 

1.2.7.3. Cost Breakdown 2: ต้นทนุคา่อปุกรณ์ (Electrical Equipment Costs) 
ในการประเมินราคาต้นทนุคา่อปุกรณ์ Pöyry ได้ท าการเปรียบเทียบราคาตามข้อเสนอด้านราคางานจ้างเหมาลง

วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 จดัท าโดย CHK กบัประมาณการต้นทนุคา่อปุกรณ์ จดัท าโดยบริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (“TEAM”)18 (เฉพำะต้นทุนค่ำอุปกรณ์) สรุปได้ดงันี ้
ต้นทนุค่ำอุปกรณ์ 
(เฉพาะค่าอปุกรณ์

เท่านัน้) 

ราคาตามข้อเสนอของ CHK ราคาประเมิน
โดย Pöyry  

โดยอ้างอิงจาก 
TEAM 

ข้อเสนอ CHK  
สงูกวา่ (ต ่ากว่า) 
ราคาประเมินของ 

TEAM 

ข้อเสนอ CHK  
สงูกวา่ (ต ่ากว่า) 
ราคาประเมินของ 

TEAM 

สว่นท่ีเป็นเงิน
บาท 

สว่นท่ีเป็นเงิน 
USD 

รวม1/ 

(ล้านบาท) (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (3) – (4) (5) / (4) 

ต้ น ทุ น ค่ า อุ ป ก ร ณ์ 
(Electrical Equipment 
Costs) 

254.75 31.68 1,382.72 1,574.00 (191.28) (12.15) 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัระหวา่งธนาคาร ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ี 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 35.60 บาท (ทีม่า: 
www.bot.or.th) 

 
ต้นทนุคา่อปุกรณ์จากข้อเสนอด้านราคางานจ้างเหมาลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 จดัท าโดย CHK ต ่ากว่า

ประมาณการต้นทนุคา่อปุกรณ์ จดัท าโดย TEAM ประมาณร้อยละ 12 ของต้นทนุคา่อปุกรณ์ จดัท าโดย TEAM ในปี 2557 
ทัง้นี ้ Pöyry เหน็วา่ต้นทนุรวมของอปุกรณ์เทา่กบั 1,382.72 ล้านบาท (เท่ากบั 38.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีความ
สมเหตสุมผลส าหรับต้นทนุคา่ก่อสร้างทัง้หมด นอกจากนี ้ Pöyry เหน็วา่ราคาคา่อปุกรณ์ในปัจจบุนัไมต่า่งจากประมาณ
การของ TEAM มากนกั (ทัง้นี ้ การประมาณการต้นทนุคา่ก่อสร้างของโครงการฯ สว่นใหญ่ ผู้ประมาณการจะใช้ข้อมลูใน
อดีตและข้อเสนอด้านราคาโดยผู้ผลติอปุกรณ์เป็นหลกัในการจดัท าประมาณการ) 
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ตำรำงสรุปเปรียบเทียบ มลูค่างานตามสญัญากบั CHK และราคาประเมินโดย Pöyry เป็นดงันี ้
ต้นทนุค่ำก่อสร้ำง
รวมของโครงกำรฯ 
(ต้นทุนงำนโยธำ + 
ต้นทนุค่ำอุปกรณ์) 

ราคาตาม
ข้อเสนอของ 

CHK 

ราคาประเมิน
โดย Pöyry โดย
อ้างอิงจาก 
กฟผ. 

ราคาประเมิน
โดย Pöyry 

ราคาประเมิน
โดย Pöyry โดย
อ้างอิงจาก 

TEAM 

ข้อเสนอ CHK สงู
กวา่ (ต ่ากวา่) 

ราคาประเมินโดย 
Pöyry 

ข้อเสนอ CHK สงู
กวา่ (ต ่ากวา่) 

ราคาประเมินโดย
Pöyry  

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
ต้นทนุงานโยธา1/ 
(Civil Work Costs) 

809.572/  Considered 
Reasonable5/ 

   

ต้นทนุคา่อปุกรณ์ 
(Electrical 
Equipment Costs) 

1,382.722/   1,574.00 (191.28) (12.15) 

ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง
รวมของโครงกำรฯ 

2,192.303/ 2,314.002/,4/   (121.70) (5.26) 

หมายเหต:ุ 
1/ ประกอบด้วย (ก) การเตรียมงานและเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้าง และ (ข) งานก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค 
2/ อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัระหวา่งธนาคาร ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ี 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 35.60 บาท (ทีม่า: www.bot.or.th) 
3/ ปัดเศษ 
4/ ประมาณการต้นทนุค่าก่อสร้างรวมของโครงการฯ เท่ากบั 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 2,314 ล้านบาท) 
5/ Pöyry ให้ความเห็นวา่ (ก) ต้นทนุในสว่นการเตรียมงานและเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้าง มีมลูค่าประมาณร้อยละ 10 ของราคางานจ้างเหมา (EPC 

Price) ซึง่เป็นในช่วงราคาปกติ (Usual Range) ส าหรับงานจ้างเหมาที่มีต้นทนุสว่นใหญ่เป็นคา่อปุกรณ์ และเป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล 
(Considered Reasonable) และ (ข) ต้นทนุงานก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค เป็นราคาท่ียอมรับได้ 
(Considered Acceptable) 

 
จากตารางข้างต้น จะเหน็วา่ (ก) ราคาต้นทนุค่าอปุกรณ์ตามข้อเสนอของ CHK ต ่ากวา่ราคาประเมินต้นทนุค่า

อปุกรณ์โดย Pöyry โดยอ้างอิงจากประมาณการของ TEAM19 จ านวน 191.28 ล้านบาท หรือต ่ากว่าร้อยละ 12.15 และ (ข) 
ราคางานจ้างเหมารวมเบด็เสร็จงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV (ต้นทนุ
คา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ) ตามข้อเสนอของ CHK ต ่ากวา่ราคาประเมินโดย Pöyry โดยอ้างอิงจากประมาณการของ 
กฟผ.20 จ านวน 121.70 ล้านบาท หรือต ่ากวา่ร้อยละ 5.26 

ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่การประเมินของ Pöyry มีความเหมาะสม เน่ืองจาก Pöyry อ้างอิงจาก
ราคาประเมินท่ีประมาณการโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ กลา่วคือ กฟผ. TEAM และ Pöyry21 ซึง่ประมาณการโดยใช้ข้อมลูใน
อดีตและข้อเสนอด้านราคาโดยผู้ผลติอปุกรณ์เป็นหลกัในการจดัท าประมาณการ ซึง่จะใกล้เคียงกบัต้นทนุในปัจจบุนั 
ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เหน็วา่คา่ตอบแทนที่ NN2 จะช าระให้แก่ CHK เป็นจ านวนประมาณ 2,192.30 ล้านบาท 
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) เป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาประเมินต้นทนุงานจ้างเหมาปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้าง
สถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง ของ Pöyry ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ต้นทนุคา่ก่อสร้างรวมของโครงการฯ) จ านวน 121.70 ล้าน
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บาท หรือต ่ากว่าร้อยละ 5.26  ดังนัน้ มูลค่ำงำนจ้ำงเหมำปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้ำและก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ
ย่อยนำบงที่จะช ำระให้แก่ CHK จงึเป็นรำคำที่เหมำะสม 
 
2. ควำมเหมำะสมของเงื่อนไขกำรช ำระเงนิ 

สญัญาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV ในครัง้นี ้มีมลูค่า
รวม 799.85 ล้านบาท + 39.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) = ประมาณ 2,192.3022 ล้านบาท (ไมร่วม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ทยอยจ่ายเป็นรายเดือนตามความคืบหน้าของงาน โดยอ้างอิงตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญา โดย NN2 จะต้องช าระเงินเป็นรายเดือนภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับใบแจ้งหนี ้และมีเง่ือนไขในการปรับจ านวน
เงินในการช าระแตล่ะเดือน จากการเปรียบเทียบงานท่ีเกิดขึน้จริงและงานตามท่ีระบใุนตารางการจ่ายเงิน โดยมีคา่คลาด 
เคลื่อน ไมม่ากกวา่หรือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 3  นอกจากนี ้NN2 จะต้องจ่ายเป็นเงินลว่งหน้า (Advance Payment) ในอตัราไม่
เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าตามสญัญาทัง้หมด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็วา่ เง่ือนไขการช าระเงินเป็นเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ และมีการช าระเงินตาม
ความคืบหน้าของงาน  ดงันัน้ เงื่อนไขกำรช ำระเงนิมีควำมสมเหตุสมผล 
 
3. สรุปควำมเหน็ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอสิระเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขกำรช ำระเงนิ 

โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ราคาคา่ตอบแทนที่ NN2 จะจ่ายให้แก่ CHK ในจ านวน 799.85 
ล้านบาท + 39.11 ล้านดอลลาร์ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) = ประมาณ 2,192.3023 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม) เป็น
รำคำที่เหมำะสม เน่ืองจากคา่ตอบแทนที่จะช าระให้กบั CHK มีมลูค่าต ่ากวา่มลูค่างานท่ีประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ  
นอกจากนี ้เง่ือนไขการช าระเงินก็เป็นเง่ือนไขการค้าปกติ ดงันัน้ เงื่อนไขกำรช ำระเงนิมีควำมสมเหตุสมผล 
 
  

                                                           
22 โปรดดเูชิงอรรถ 1 
23 โปรดดเูชิงอรรถ 1 
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บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่39/39 
 

ส่วนที่ 4: สรุปควำมเหน็ของที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอสิระเก่ียวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

 
โปรดดสูรุปความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary)” หน้าท่ี 5 

ของรายงานฉบบันี ้
 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษาข้อมลูในเอกสารต่างๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจส าหรับการลงมติ ซึง่การพิจารณาอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว ขึน้อยูก่บั
ดลุยพินิจและการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 

ทัง้นี ้ CapAd ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้พิจารณาให้ความเหน็กรณีข้างต้นด้วยความ
รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 
 
 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 
 
 
 
 (นายพชัร เนตรสวุรรณ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
ช่ือบริษัท : บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
  CH. Karnchang Public Company Limited (“CK”) 
ธุรกิจหลกั : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัว่ไปโดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทรศพัท์ : 0 2277 0460, 0 2275 0026 
โทรสาร : 0 2275 7029 
เวบ็ไซต์ : http://www.ch-karnchang.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 1,693,899,970 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,693,899,970 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ทนุท่ีช าระแล้ว : 1,693,896,872บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,693,896,872 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2515 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 
1.4 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัว่ไป โดยในระยะแรกเป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทัว่ไป ลกูค้า
หลกัคือ หน่วยงานราชการ ต่อมาในปี 2524 CK ได้เข้าร่วมทนุกบับริษัท โตคิว คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ซึง่เป็น
ผู้ รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 1 ใน 10 รายแรกของประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจก่อสร้างและการเจริญ 
เติบโตในระยะยาว 

เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2537 CK ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 700 ล้านบาท 
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2538 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2539  CK 
ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 1,050 ล้านบาท จากนัน้เป็นต้นมา CK ได้เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว พฒันาเทคโนโลยีด้านการ
ก่อสร้างโดยการร่วมทนุกบับริษัทตา่งชาติ เช่น บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จ ากดัจากประเทศเยอรมนั, บริษัท เธมส์ วอเตอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จากประเทศองักฤษ เป็นต้น ท าให้ CK สามารถก้าวขึน้เป็นหนึง่ในกลุม่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
เพียงไมก่ี่รายท่ีสามารถรับงานก่อสร้างท่ีมีความซบัซ้อนและต้องอาศยัเทคโนโลยีในการก่อสร้างขัน้สงูได้ เช่น โครงการ
ก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานขนาดใหญ่ และท างานโครงการในลกัษณะออกแบบพร้อมก่อสร้างหรือ Turnkey 
โครงการสมัปทานในลกัษณะ Build Transfer and Operate (BTO), Build Operate and Transfer (BOT), Build Own 
and Operate (BOO) และ Acquire Operate and Transfer (AOT) ผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น สญัญาสมัปทานโครงการ
ผลติน า้ประปาเพ่ือขายให้แก่การประปาสว่นภมูิภาคในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม สมทุรสาคร และปทมุธานี, สญัญา
สมัปทานโครงการรถไฟฟา้มหานครสายเฉลิมรัชมงคล ฯลฯ 
 ปี 2547 CK ได้ก่อตัง้บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) เพ่ือเป็นผู้พฒันาโครงการไฟฟา้พลงัน า้ 
น า้งมึ 2 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) และ CK ได้เร่ิมงานโครงการก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงั
น า้ น า้งมึ 2 ในปี 2549 มลูค่าโครงการ 22,000 ล้านบาท มีก าลงัการผลติไฟฟ้า 615 เมกะวตัต์ โดยจ าหน่ายไฟฟา้ให้แก่
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การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) นอกจากการขยายการลงทนุด้านไฟฟา้พลงัน า้แล้ว CK ได้ขยายการลงทนุ
ในธุรกิจพลงังาน อาทิ โรงไฟฟา้พลงังานแก๊สธรรมชาติ เทคโนโลยีโคเจนเนอเรชัน่ (ความร้อนร่วม) โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ โดย CK ได้ก่อตัง้บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“BIC”) ในปี 2552 บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั 
(“XPCL”) ในปี 2553 และบริษัท บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) ในปี 2554 นอกจากนี ้ ได้ร่วมลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ในบริษัท นครราชสีมา โซลา่ร์ จ ากดั (“NRS”) บริษัท เชียงราย โซลา่ร์ จ ากดั (“CRS”) ในปีเดียวกนั CK ได้
ก่อตัง้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั เพ่ือเป็น Holding company มีบริษัทแกนเป็นบริษัท ไฟฟา้น า้งมึ 2 จ ากดั (“NN2”) ซึง่
เป็นผู้ด าเนินโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 โดยการถือหุ้นผ่าน SEAN ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นหลกัของ NN2 โดยบริษัท ซีเค  
พาวเวอร์ จ ากดั มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุและถือหุ้นในธุรกิจพลงังานที่ได้รับการพฒันาโดยกลุม่ ช. การช่าง ซึง่บริษัท 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัภายใต้ช่ือ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) เม่ือ
วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 
2556 ในเดือนมิถนุายน 2557 CK ได้เพิ่มทนุจดทะเบียน 41,311,536 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
สง่ผลให้ทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 1,693,899,970 บาททนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 1,693,896,872 บาท 
 
โครงสร้างกลุม่บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกิจของกลุม่บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) สามารถแบง่ออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ 
1. ธุรกิจการก่อสร้าง 
2. ธุรกิจการพฒันาโครงการสาธารณปูโภค 
โดยมีรายละเอียดในแผนภาพในหน้าถดัไป 
 
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 CK ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลกั รับงานก่อสร้างทัง้จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน โดยมีทัง้การรับงานท่ีเป็นผู้ รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) หรือเป็นผู้ รับเหมาช่วง (Sub Contractor) 
ทัง้วิธีการประมลู การประกวดราคาและการร่วมมือกบับริษัทผู้ รับเหมาตา่งประเทศในลกัษณะของกิจการร่วมค้า (Joint 
Venture) หรือในลกัษณะของกิจการร่วมทนุแบบคอนซอร์เตียม (Consortium) นอกจากธุรกิจการก่อสร้าง CK ยงัได้
ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานในระดบัภมูิภาคอยา่งครบวงจร ซึง่ปัจจบุนั CK ได้ลงทนุในระบบ
คมนาคม ระบบขนสง่มวลชน ระบบสาธารณปูโภคน า้ และระบบพลงังานไฟฟา้ เช่น โครงการบริหารรถไฟฟา้ใต้ดินซึง่
ด าเนินการโดยบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BEM”) โครงการผลิตน า้ประปาซึง่ด าเนินการโดย
บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) และบริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั เป็นต้น 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 

 
ท่ีมา:งบการเงินประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของ BEM, CK, CKP และ TTW 
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3. คณะกรรมการบริษัท 
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 มีจ านวน 11 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. นายวิฑรู เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายถวลัย์ศกัด์ิ สขุะวรรณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นายภาวิช ทองโรจน์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการ 
8. นายก าธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ 
9. นายรัตน์ สนัตอรรณพ กรรมการ 
10. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
11. นายอนกุลู ตนัติมาสน์ กรรมการ 
หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายก าธร 
ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสริุยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร สองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือหนึง่ใน
ห้าคนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกบันายรัตน์ สนัตอรรณพ หรือนายอนกุลู ตนัติมาสน์ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 
4. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2558 (ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ) CK มีทนุจดทะเบียนจ านวน 
1,693,899,970 บาท ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 1,693,896,872 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,693,896,872 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดงันี ้

รายช่ือ จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. กลุม่ตรีวิศวเวทย์ 654,372,316 38.63 

1.1 นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์ 15,383,225 0.91 
1.2 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 12,631,497 0.75 
1.3 นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ 5,749,142 0.34 
1.4 นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 3,154,285 0.19 
1.5 นายก าธร ตรีวิศวเวทย์ 62,775 0.0037 
1.6 บริษัท มหาศิริ สยาม จ ากดั1/ 340,412,365 20.10 
1.7 บริษัท ช.การช่าง โฮลด้ิง จ ากดั2/ 175,496,530 10.36 
1.8 บริษัท ซีเค ออฟฟิซ ทาวเวอร์3/ 93,348,212 5.51 
1.9 บริษัท ทีดิ่นบางปะอิน จ ากดั4/ 8,134,812 0.48 

2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 38,950,000 2.30 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 35,624,024 2.10 
4. State Street Bank Europe Limited5/ 28,322,715 1.67 
5. กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล 16,150,100 0.95 
6. กองทนุเปิด เค หุ้นระยะยาว 14,936,822 0.88 
7. กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 14,872,867 0.88 
8. กองทนุเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 14,605,400 0.86 
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รายช่ือ จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
9. บริษัท วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 14,045,200 0.83 
10. CHASE NOMINEES LIMITED 13,930,900 0.82 
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของ CK 845,810,344 49.93 
ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ 848,086,528 50.07 
รวม 1,693,896,872 100.00 
ท่ีมา: ข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้นจากการปิดสมดุทะเบียน XD ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2558 จากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหต:ุ 
1/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท มหาศิริ สยาม จ ากดั ได้แก่ 

กรรมการ: นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์, นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, และนายก าธร ตรีวิศวเวทย์ 
ผู้ ถือหุ้น: 

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

 
2/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั ได้แก่ 

กรรมการ: นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์, และนายก าธร ตรีวิศวเวทย์ 
ผู้ ถือหุ้น: 

รายช่ือ จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. บริษัท มหาศิริ สยาม จ ากดั 2,100,000 25.00 
2. นายณฐัพงศ์ คุ้มมี 1,050,000 12.50 
3. บริษัท น าพลก่อสร้าง จ ากดั 1,050,000 12.50 
4. บริษัท ชลเวทย์โยธา จ ากดั 1,050,000 12.50 
5. บริษัท ถาวรวงศ์ จ ากดั 1,050,000 12.50 
6. บริษัท เวทย์ประเสริฐ จ ากดั 1,050,000 12.50 
7. บริษัท เอกก าธร จ ากดั 1,050,000 12.50 
รวม 8,400,000 100.00 

 
3/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ ากดั ได้แก่ 

กรรมการ: นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์, นายก าธร ตรีวิศวเวทย์,  
และนายประเสริฐ ทองกิตติกลุ 
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ผู้ ถือหุ้น: 
รายช่ือ จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

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

 
4/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั ได้แก่ 

กรรมการ: นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, นายประเสิรฐ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายก าธร ตรีวิศวเวทย์, นายวร
วฒิุอนรัุกษ์วงศ์ศรี และ น.ส. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 
ผู้ ถือหุ้น: 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. บริษัท มหาศิริ สยาม จ ากดั  600,000 25.00 
2. บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ ากดั 600,000 25.00 
3. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 
4. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 
5. น.ส. จิรพร ยอดแสง 200,000 8.33 
6. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 
7. นายเทพ ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 
8. นายก าธร ตรีวิศวเวทย์  200,000 8.33 
รวม 2,400,000 100.00 
(ท่ีมาของหมายเหตท่ีุ 1/ - 4/: www.corpus.bol.co.th) 

 
5/ บริษัทจดทะเบียนท่ีต่างประเทศซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพ่ือตนเองหรือเพ่ือบคุคลอ่ืน

บริษัทฯ ไม่มีอ านาจท่ีจะขอให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วเปิดเผยข้อมลูเช่นวา่นัน้ 

 
5. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2556  2557 และ 2558 มีดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 2556 2557 2558 

สินทรัพย์หมนุเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,913,216 5,265,068 4,666,962 
เงินลงทนุชัว่คราว 1,479,750 683,659 70,947 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 4,288,094 5,336,592 6,173,560 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องและดอกเบีย้ค้างรับ 1,201 31,209 283,913 
รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ 15,397,850 13,275,865 13,146,933 
งานระหวา่งก่อสร้างและวสัดรุอโอนเข้างาน 2,496,178 8,562,297 12,786,884 



เอกสารแนบ ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่7 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 2556 2557 2558 

เงินจ่ายลว่งหน้าผู้ รับเหมาช่วง 12,621,816 10,315,917 7,233,238 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 937,497 508,528 677,940 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 41,135,602 43,979,135 45,040,379 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 33,087 24,182 16,893 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 21,272 22,411 12,384 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 7,270,773 7,375,512 17,259,131 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 11,906,400 13,829,918 8,007,596 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นระยะยาว 3,152,387 7,624,344 14,406,046 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 383,536 398,994 383,974 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 7,517,860 6,961,836 7,329,633 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 96,025 85,921 75,978 
เงินทดรองจ่ายส าหรับโครงการในอนาคต 265,895 277,685 282,307 
ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 121,539 76,478 108,149 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 62,231 185,517 116,251 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 67,619 30,306 27,176 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 30,898,624 36,893,104 48,025,518 
รวมสินทรัพย์ 72,034,226 80,872,239 93,065,896 

หนีส้ินหมนุเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 4,373,916 4,516,035 8,191,277 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 6,846,109 5,904,480 6,602,049 
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 342,187 226,313 193,918 
เงินกู้ ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 6,995,774 5,327,627 5,099,472 
หุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,983,800 3,000,000 2,000,000 
เงินรับลว่งหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 7,971,504 8,308,850 5,883,109 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 596,382 891,332 1,145,622 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,135 77,861 1,301 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 347,786 702,944 1,231,232 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน - 511,227 57,647 
หนืส้ินหมนุเวียนอ่ืน 90,524 137,636 149,723 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 29,551,117 29,604,305 30,555,349 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน    
เจ้าหนีอ่ื้นระยะยาว - - 769,741 
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 750,494 295,282 109,119 
เงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 10,903,841 14,047,380 16,769,087 
หุ้นกู้สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 11,981,983 14,979,666 21,478,214 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 346,341 447,096 568,444 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,659,858 2,027,826 1,960,275 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 25,642,515 31,797,250 41,654,880 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 2556 2557 2558 

รวมหนีส้ิน 55,193,633 61,401,555 72,210,229 
สว่นของผู้ ถือหุ้น    
ทนุเรือนหุ้น (มลูค่าหุ้นละ 1 บาท)    
ทนุจดทะเบียน    
หุ้นสามญั 1,693,899,970 หุ้น 
(31 ธนัวาคม 2556: หุ้นสามญั 1,652,585,336 หุ้น) 
(31 ธนัวาคม 2557: หุ้นสามญั 1,693,897,970 หุ้น) 

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

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว    
หุ้นสามญั 1,693,896,872 หุ้น 
(31 ธนัวาคม 2556: หุ้นสามญั 1,652,585,336 หุ้น) 
(31 ธนัวาคม 2557: หุ้นสามญั 1,693,897,872 หุ้น) 

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

สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 4,869,410 4,869,410 4,869,410 
ก าไรสะสม    
จดัสรรแล้ว    

ส ารองตามกฎหมาย 170,759 174,890 174,890 
ยงัไม่ได้จดัสรร 7,011,426 8,587,174 9,781,926 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,846,539 3,799,348 3,937,167 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 16,550,720 19,124,719 20,457,290 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 289,873 345,965 398,377 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 16,840,593 19,470,684 20,855,667 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 72,034,226 80,872,239 93,065,896 

 
- งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  2557 และ 2558 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม (หนว่ย: พนับาท) 2556 2557 2558 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 32,570,454 32,857,869 34,814,594 
รายได้จากการขายวสัดกุ่อสร้าง 56,519 7,194 32,348 
รายได้ค่าบริหารโครงการ 50,196 5,153 4,082 
ค่าเช่ารับ 104,313 63,687 48,597 
ค่าขนสง่รับ 6,247 17,141 12,361 
รายได้อ่ืน    
ดอกเบีย้รับ 580,360 74,948 56,593 
รายได้เงินปันผล 619,443 711,710 900,899 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 3,293,596 1,268,571 2,010,994 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 233,235 35,559 - 
ก าไรจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัเปลี่ยนสถานะ 3,821,640 - - 
ก าไรจากการลดสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วมเสมือนรายการขายจริง 397,739 - - 

อ่ืนๆ 276,231 401,527 147,285 
รวมรายได้ 42,009,972 35,443,360 38,027,755 
ต้นทนุในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวสัดกุ่อสร้าง และบริการ 29,233,084 29,827,416 31,985,794 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม (หนว่ย: พนับาท) 2556 2557 2558 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,504,979 1,475,251 1,758,512 
รวมคา่ใช้จ่าย 30,738,064 31,302,666 33,744,306 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 

11,271,908 4,140,693 4,283,448 

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (488,589) 26,768 (19,360) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 10,783,319 4,167,462 4,264,089 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,538,097) (1,467,957) (1,544,669) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 9,245,222 2,699,504 2,719,420 
ภาษีเงินได้ (1,533,253) (342,433) (459,012) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 7,711,969 2,357,071 2,260,407 
การแบ่งปันก าไรสทุธิ    
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท 7,673,854 2,296,257 2,192,645 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 38,116 60,814 67,762 

ก าไรตอ่หุ้น (บาทต่อหุ้น) 4.64 1.36 1.29 

 
- งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  2557 และ 2558 

งบกระแสเงนิสดรวม (หน่วย: พนับาท) 2556 2557 2558 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (8,409,474) (4,930,741) (9,982,974) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ 849,283 1,315,838 (1,246,675) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน 7,444,237 4,954,885 10,614,370 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 56,152 11,871 17,173 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (59,801) 1,351,852 (598,105) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 3,973,017 3,913,216 5,265,068 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด 3,913,216 5,265,068 4,666,962 
ท่ีมา: งบการเงินของ CK และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  2557 และ 2558 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
- อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  2557 และ 2558 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2556 2557 2558 
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 10.54 9.26 8.22 
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 18.27 6.48 5.77 
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.39 1.49 1.47 
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 45.57 11.79 10.51 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 10.65 2.84 2.36 
อตัราหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 3.28 3.15 3.46 
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การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิโดยรวมของ CK และบริษัทย่อย 
ผลการด าเนินงาน 

รายได้หลกั 
ในปี 2556 CK บริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัมีรายได้หลกัจากการก่อสร้าง รายได้จากการขายวสัดุ

ก่อสร้างและรายได้จากคา่บริหารโครงการรวมทัง้สิน้ 32,677 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 57 จากปี 2555 

ในปี 2557 CK มีรายได้หลกัรวมทัง้สิน้ 32,870 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 93 ของรายได้รวมเพิ่มขึน้ 193 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.59  จากปี 2556 เป็นผลจากความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ไซยะบรีุใน สปป.ลาว 
โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสีเขียวสญัญาท่ี 1 และสญัญาท่ี 2 โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสีน า้เงินสญัญาท่ี 2 และ
สญัญาท่ี 5 อีกทัง้มีความคืบหน้าการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร 

ปี 2558 CK มีรายได้หลกัประกอบด้วยรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากการขายวสัดกุ่อสร้างและ
รายได้จากคา่บริหารโครงการรวม 34,851 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.03 จากปี 2557 เป็นผลจากความคืบหน้าในการ
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ทัง้ปริมาณงานก่อสร้างท่ีคงเหลือตามสญัญาและงานก่อสร้างท่ีบริษัทรับมาใหม่ โดยเฉพาะ
โครงการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสีม่วงสญัญาท่ี 4 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้ระบบโคเจน
เนอเรชัน่โครงการ 2 และโครงการก่อสร้างโรงผลติน า้ประปาแหง่ท่ี 2 เพ่ือขยายก าลงัการผลิตน า้ประปาในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรสาคร-นครปฐม 

รายได้อ่ืน 
ในปี 2556 CK มีรายได้อ่ืนรวมทัง้สิน้ 9,222 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 669 จากปี 2555 เน่ืองจาก CK ได้

จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท ทีทีดบับลวิ จ ากดั(มหาชน) (“TTW”) ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่าย
เงินลงทนุดงักลา่วเป็นจ านวนเงินประมาณ 2,203 ล้านบาท ซึง่ผลจากการจ าหน่ายเงินลงทนุท าให้สดัสว่นการถือหุ้นใน 
TTW ลดลง  CK จงึได้จดัประเภทเงินลงทนุใหม่จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และ CK ได้
เปลี่ยนวิธีแสดงมลูค่าเงินลงทนุจากวิธีสว่นได้เสียเป็นแสดงตามมลูค่ายตุิธรรม CK จงึได้บนัทกึก าไรจากการวดัมลูค่า
ยตุิธรรมของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัเปลี่ยนสถานะเป็นจ านวนเงินประมาณ 3,822 ล้านบาท  ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 
CK ได้จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท รถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BMCL”) และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ
ดงักลา่วเป็นเงิน 1,090 ล้านบาท  นอกจากนี ้ CK รับรู้ก าไรจากการลดสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วมเสมือนรายการขาย
จริงในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) เป็นจ านวนเงิน 398 ล้านบาท โดยสดัสว่นการถือหุ้นใน CKP ลดลง
จากร้อยละ 38 เหลือร้อยละ 31.8 อีกทัง้ยงัมีสว่นแบง่ก าไรจากกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัและรายได้เงินปันผลจ านวน 619 
ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 271 จากปี 2555 เน่ืองจากบริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัมีผลประกอบการดีกวา่ปีก่อน 
โดยเงินปันผลสว่นใหญ่มาจากบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2557 CK มีรายได้อ่ืนรวม 2,492 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6,730 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2557 CK และ
บริษัทยอ่ยได้ขายเงินลงทนุใน BMCL จ านวน 1,025 ล้านหุ้นท าให้มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุดงักลา่วจ านวน 
1,016 ล้านบาท และจากการขายเงินลงทนุใน CKP จ านวน 29 ล้านหุ้น ท าให้มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุดงักลา่ว
จ านวน 253 ล้านบาท  เป็นผลให้บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุรวม 1,269 ล้านบาท ซึง่เป็นก าไรน้อยกวา่ปี 
2556 อีกสาเหตคืุอในปี 2557 ไมมี่รายการก าไรจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัเปลี่ยนสถานะ
และก าไรจากการลดสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วมเสมือนรายการขายจริงเช่นปีก่อน 
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ปี 2558 CK มีรายได้อ่ืนรวม 3,176.73 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 603.59 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 23.46 
สว่นใหญ่มาจากการขายเงินลงทนุในบริษัท ไซยะบรีุพาวเวอร์ จ ากดั 
 ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2556 CK มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 3,444 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ท่ีมีก าไรขัน้ต้น จ านวน 2,367 ล้านบาท 
ในปี 2557 ก าไรขัน้ต้นปรับตวัลดลงเป็น 3,043 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 400 ล้านบาท เน่ืองจาก

โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสีมว่งสญัญาท่ี 1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ในปี 2558 CK มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 2,865 ล้านบาทคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 8.22 ลดลงเลก็น้อยเม่ือ

เทียบกบัปี 2557 
ก าไรขัน้ต้นท่ีลดลงมีสาเหตมุาจาก โครงการในอดีตมีก าไรขัน้ต้นท่ีคอ่นข้างสงู แตโ่ครงการเหลา่นัน้ได้ทยอย

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประกอบกบัโครงการในมือท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างมีก าไรขัน้ต้นน้อยกวา่ สง่ผลตอ่อตัราก าไรขัน้ต้นของ 
CK ในปี 2557 และ 2558  อย่างไรก็ตาม CK มีเกณฑ์การพิจารณาเข้าประมลูงานในโครงการท่ี CK มีศกัยภาพและให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2556 CK มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 1,505 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2555 เน่ืองจาก CK 

สามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายในการบริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพและลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
ในปี 2557 คา่ใช้จ่ายในการบริหารเทา่กบั 1,475 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30 ล้านบาท เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายใน

การบริหารของกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัลดลง 
ในปี 2558 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 1,758 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 283 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 สว่นใหญ่

มาจากขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน และคา่บริจาค ท่ีเพิ่มขึน้ 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 
ในปี 2556 CK มีคา่ใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 1,538 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก 1,421 ล้านบาทในปี 2555 เป็นผล

จากเงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ 
ในปี 2557 คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากปี 2556 จ านวน 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากปีก่อนเป็น 1,468 

ล้านบาท เน่ืองจากมีการช าระคืนเงินกู้บางสว่นและช าระคืนหุ้นกู้ ท่ีมีต้นทนุสงู  
ส าหรับปี 2558 CK มีคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 1,545 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 77 ล้านบาทจากปีก่อน เน่ืองจากเงินกู้ระยะ

ยาวเพิ่มขึน้ 
ภาษีจ่าย 
ส าหรับภาษีจ่ายในปี 2556 มีจ านวน 1,533 ล้านบาท เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัตามก าไรที่เพิ่มขึน้ หรือคิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 418 จากปี 2555  
ในปี 2557 มีภาษีจ่ายจ านวน 342 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,191 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 78 เน่ืองจากก าไร

ก่อนภาษีเงินได้ในปี 2557 ต ่ากว่าปี 2556 มาก 
ในปี 2558 CK มีภาษีจ่าย 459 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 117 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากภาษีจากก าไร

จากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 
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ก าไรสทุธิ 
อยา่งไรก็ดี ในปี 2556 CK มีก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) เป็นจ านวน 7,674 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2555 คิดเป็นร้อยละ 1,214  
สว่นในปี 2557 CK มีก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) จ านวน 2,296 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 

จ านวน 5,378 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 70 
ส าหรับปี 2558 CK มีก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) 2,193 ล้านบาท ลดลง 104 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 5 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก CK มีอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเลก็น้อย ประกอบกบัมีคา่ใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารและต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้จากปีก่อน 
 
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 
ณ สิน้ปี 2556 CK มีสินทรัพย์รวมจ านวน 72,034 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 20,813 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

41 จากปี 2555 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียนและสนิทรัพย์ถาวร ได้แก่ 
สนิทรัพย์หมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัได้แก่ รายได้ท่ียงัไมเ่รียกช าระและเงินจ่ายลว่งหน้าผู้ รับเหมาช่วง 

โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 5,410 ล้านบาท และ 5,079 ล้านบาท ตามล าดบั  การเพิ่มขึน้ของทัง้ 2 รายการดงักลา่วเป็น
ผลมาจาก CK เร่งก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ไซยะบรีุใน สปป.ลาว โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสีเขียวสญัญาท่ี 1 
และสญัญาท่ี 2 และโครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสีน า้เงินสญัญาท่ี 2 และสญัญาท่ี 5 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้ท่ีมีสาระส าคญัเม่ือเทียบกบัปีก่อน ได้แก่ เงินลงทนุในบริษัทร่วม เงินลงทนุระยะ
ยาวอื่น ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีร้ะยะยาวอื่น และท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
- เงินลงทนุในบริษัทร่วมปี 2556 จ านวน 7,271 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 2,285 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 45.8 จากปี  2555 เป็น

ผลจาก CK ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุใน BMCL 
- เงินลงทนุระยะยาวอื่นในปี 2556 จ านวน 11,906 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 7,490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ169.6 จากปี 2555 

เป็นผลจากการลดสดัสว่นการถือหุ้นใน TTW จากร้อยละ 30.04 เหลือร้อยละ 19.04 ท าให้ CK เปลี่ยนวิธีแสดงมลูค่า
เงินลงทนุจากวิธีสว่นได้เสียเป็นแสดงตามมลูค่ายตุิธรรม และมีก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าเงินลงทนุ
ในหุ้นสามญั BECL และ TTW ท่ี CK ถืออยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 16.5 และร้อยละ 19 ตามล าดบั 

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีร้ะยะยาวอื่นมีจ านวน 3,152 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 3,012 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2,138 จากปีก่อน
เพราะสว่นใหญ่เป็นลกูหนีค้า่งานตามสญัญาวา่จ้างผู้บริหารโครงการ จดัหาและติดตัง้งานระบบรถไฟฟา้ โครงการ
รถไฟฟา้สายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บรูณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ ท่ี CK ลงนามในสญัญาเดือนกนัยายน 2556 โดยคา่
งานดงักลา่วจะเรียกเก็บในวนัท่ีระบใุนหนงัสือรับรองการเร่ิมให้บริการรถไฟฟา้ ซึง่ CK จะได้รับคา่งานเป็นรายเดือน
ตามท่ี BMCL ได้รับคา่ตอบแทนจากการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

- ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ในปี 2556 จ านวน 7,518 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,818 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 60 จากปี
ก่อน เป็นผลมาจากการลงทนุในสนิทรัพย์เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการตา่งๆ 

ในปี 2557 สินทรัพย์รวมของ CK มีมลูค่า 80,872 ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวน 8,838 ล้านบาทจากปี 2556 สาเหตุ
หลกัมาจากการท่ี CK ได้เร่งก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรีใน สปป.ลาว ท าให้สินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ งาน
ระหว่างก่อสร้าง ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นระยะยาว เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั โดยงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึน้ 6,066 
ล้านบาทจาก 2,496 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 8,562 ล้านบาทในปี 2557  CK มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นระยะยาวในปี 
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2557 จ านวน 7,624 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 4,472 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 142 เม่ือเทียบกบัปี 2556 โดยลกูหนีด้งักลา่วเป็น
ลกูหนีค้่างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสญัญา 4 จะถึงก าหนดเวลาเรียกเก็บในวนัท่ีระบุในหนงัสือรับรองของ
การเร่ิมให้บริการรถไฟฟา้ซึง่ CK จะได้รับคา่งานเป็นรายเดือนตามท่ี BMCL ได้รับคา่ตอบแทนจาก รฟม. 

ในปี 2558 CK มีสินทรัพย์รวม 93,066 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 12,194 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.1 สินทรัพย์รายการหลกัท่ีเพิ่มขึน้ ได้แก่ งานระหวา่งก่อสร้าง และลกูหนีค้า่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟา้ และลกูหนีค้า่
งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟา้ ซึง่จะถงึก าหนดเวลาเรียกเก็บทัง้จ านวนตามวนัท่ีระบใุนหนงัสือรับรอง 

หนีส้ิน 
ในปี 2556 CK มีหนีส้ินรวมจ านวน 55,194ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12,482 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 29 จากปี 

2555 ทัง้นีร้ายการหลกัๆ ท่ีเพิ่มขึน้คือ เงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินซึง่เป็นภาระ L/C และเงินกู้ระยะยาวที่ถงึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

ในปี 2557 CK มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 61,402 ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวน 6,208 ล้านบาท เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 11 
จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเบิกเงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานและการออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ 

ในปี 2558 CK มีหนีส้ินรวม 72,210 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 10,809 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 
สว่นใหญ่มาจากเงินกู้ ยืมระยะยาวและออกหุ้นกู้ เพ่ือใช้เร่งรัดงานก่อสร้างและเตรียมการส าหรับโครงการในอนาคต 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2556 CK มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 16,841 ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวน 8,332 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 98 จากปีก่อนสาเหตหุลกัมาจาก CK มีก าไรสะสมเพิ่มขึน้จากผลประกอบการท่ีมีก าไรสทุธิ 7,712 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นของ CK เทา่กบั 19,471 ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวน 2,630 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 16 เป็นผลจากก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรเพิ่มขึน้ 1,576 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2558 CK มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 20,856 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 1,385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 เป็นผลมา

จากมีก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ย 
 
สภาพคล่อง 
 ในปี 2556 CK มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 8,409 ล้านบาทเป็นผลจากการท่ี CK เร่งการ
ก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงัน า้ไซยะบรีุใน สปป.ลาว โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสีเขียวสญัญาที่ 1 และสญัญาท่ี 2;
ส าหรับกิจกรรมการลงทนุในปี 2556 CK มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการลงทนุ 849 ล้านบาทเน่ืองจาก CK ได้รับช าระ
คืนเงินให้กู้ ยืมระยะยาวจาก BMCL และกิจการร่วมค้า CKET; ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2556 CK มีเงินสดสทุธิ
ได้มาจ านวน 7,444 ล้านบาทจากการเบิกเงินกู้ ยืมระยะยาวและออกหุ้นกู้ ใหม่; เม่ือรวม 3 กิจกรรมดงักลา่วแล้ว CK มีเงิน
สดสทุธิลดลง 60 ล้านบาท เม่ือรวมกบัเงินสดต้นงวด 3,973 ล้านบาท ท าให้ในปี 2556 CK มีเงินสดสทุธิปลายงวดจ านวน 
3,913 ล้านบาท 

ในปี 2557 CK มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 4,931 ล้านบาท เน่ืองจากการเร่งก่อสร้างโครงการ
ตา่งๆ ท าให้มีงานระหวา่งก่อสร้างและลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั; ส าหรับกิจกรรมการลงทนุในปี 2557 CK มี
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการลงทนุจ านวน 1,316 ล้านบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วมได้แก่ หุ้นสามญั
ใน BMCL จ านวน 1,025 ล้านหุ้นและหุ้นสามญัใน CKP จ านวน 29 ล้านหุ้น; ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2557 CK 
มีเงินสดสทุธิได้มาจ านวน 4,955 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงานและออกหุ้นกู้ ใหม่;
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เม่ือรวมทัง้ 3 กิจกรรมดงักลา่วแล้วท าให้มีเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 1,352 ล้านบาทเม่ือรวมกบัเงินสดต้นงวดจ านวน 3,913 
ล้านบาท สง่ผลให้ในปี 2557 CK มีเงินสดปลายงวดจ านวน 5,265 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2558 CK มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 9,983 ล้านบาท เน่ืองมาจากการเร่งการ
ก่อสร้างโครงการตา่งๆ ท าให้มีลกูหนีร้ะยะยาวและมีงานระหวา่งก่อสร้างเพิ่มขึน้; CK มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 
1,247 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการลงทนุเพิ่มในบริษัทร่วมและเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน; และมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหา
เงินจ านวน 10,614 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมจากธนาคารและจากการออกหุ้นกู้ เพิ่ม; ท าให้มีเงินสดสทุธิลดลง
598 ล้านบาท เม่ือรวมกบัเงินสดยกมาต้นปีจ านวน 5,265 ล้านบาท รวมเป็นเงินสดปลายงวด จ านวน 4,666 ล้านบาท 
 
วเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
 ความสามารถในการหาก าไรมีแนวโน้มดีขึน้ โดยอตัราก าไรสทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 2.64 ในปี 2555 เป็นร้อย
ละ 18.27 ในปี 2556 อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นก็เพิ่มขึน้คอ่นข้างมากจากร้อยละ 6.86 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 45.57 ในปี 
2556 เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิ 

ในปี 2557 อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสทุธิปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 9.26 และ 6.48 ตามล าดบั สาเหตหุลกัมา
จากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการก่อสร้าง ประกอบกบัการลดลงของก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม สง่ผลให้อตัรา
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 11.79 

ส าหรับปี 2558 CK มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 8.22 ลดลงเลก็น้อยเม่ือเทียบกบัปี 2557 และมีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 
5.77 ต ่ากวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน เช่นกนัเป็นผลมาจากการท่ี CK มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 
 
6. สภาวะอุตสาหกรรม 

ส าหรับในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 นบัเป็นช่วงส าคญัของรัฐบาลในการท่ีจะเร่งผลกัดนัโครงการลงทนุระยะ
เร่งดว่นในช่วงปี 2558-2559 และเพื่อให้การลงทนุของภาครัฐยงัคงเป็นเคร่ืองจกัรส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศในปี 2559 ทัง้นี ้โครงการใหมท่ี่มีความชดัเจนและได้รับอนมุตัิให้ด าเนินการก่อสร้างแล้วและน่าจะเร่ิมลงทนุในการ
ก่อสร้างในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 ได้แก่ โครงการรถไฟทางคูช่่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย โครงการรถไฟทางคู่
ช่วงชมุทางจิระ-ขอนแก่น โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานจงัหวดัตากและจงัหวดัยะลา โครงการศนูย์การขนสง่ตู้สินค้า
ทางรถไฟที่ทา่เรือแหลมฉบงั และโครงการพฒันาทา่เทียบเรือชายฝ่ัง A แหลมฉบงั 

นอกจากนี ้ รัฐบาลยงัพยายามเร่งอนมุตัิการลงทนุในโครงการใหม่ๆ  ได้แก่ โครงการรถไฟฟา้สายสีชมพ ู ช่วง 
แคราย-มีนบรีุ, สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง, และสายสีส้ม ช่วงศนูย์วฒันธรรมฯ-มีนบรีุ รวมถึงโครงการพฒันา 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิระยะท่ี 2 ซึง่หากโครงการเหลา่นีไ้ด้ผ่านความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะรัฐมนตรีภายในสิน้ปี 
2558 ก็จะสามารถเร่ิมกระบวนการลงทนุจริงในปี 2559 ทัง้นีส้ถานะโครงการดงักลา่วในปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการทบทวนแบบรายละเอียดโครงการขัน้สดุท้าย 
 ดงันัน้ ศนูย์วิจยักสิกรไทยคาดว่าเมด็เงินลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมท่ีจะเกิดขึน้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2559 ทัง้โครงการตอ่เน่ืองและโครงการใหม่ๆ  น่าจะมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 142,000-148,500 ล้านบาท หรือปรับตวัสงูขึน้ร้อย
ละ 25-30 จากช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2558 
 
ท่ีมา: บทวิจยัเร่ือง “ภาครัฐเร่งผลกัดนัการลงทนุโครงการด้านคมนาคมขนสง่....หวงัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” โดยศนูย์วิจยักสิกรไทย ฉบบัท่ี 2654 
วนัท่ี 8 กนัยายน 2558 
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เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่1 

เอกสารแนบ 2 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากัด 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
ช่ือบริษัท : บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั  
  CH. Karnchang (Lao) Company Limited (“CHK”) 
ธุรกิจหลกั : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 และโครงการโรงไฟฟา้พลงัน า้ไซยะบรีุ 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : บ้านเซียงยืน เมืองจนัทบรีุ นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

(“สปป.ลาว”) 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,000,000หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์

สหรัฐ 
ทนุท่ีช าระแล้ว : 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,000,000หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์

สหรัฐ 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เม่ือ 15 สิงหาคม 2548 ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือขอ
อนญุาตลงทนุเพ่ือรับเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟ้าน า้งึม 2 และต่อมามีการขออนญุาตลงทนุเพ่ือรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ไฟฟา้ไซยะบรีุ ทัง้ 2 โครงการเป็นโครงการผลติกระแสไฟฟา้พลงัน า้ ซึง่ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลของ สปป.ลาว 
 
3. คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการ CHK ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2558 มีจ านวน 1 คนดงันี ้
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายรัตน์ สนัตอรรณพ กรรมการ 
หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนัได้แก่ นายรัตน์ สนัตอรรณพ และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 
4. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 CHK มีทนุจดทะเบียน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีทนุช าระแล้ว 1,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐแบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น ช าระแล้วเตม็มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. บริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 1,000,000 100.00 

รวม 1,000,000 100.00 
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5. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

- CHK มีข้อมลูส าคญัทางการเงินประจ าปี 2555, 2556 และ 2557 และสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ดงันี ้
งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 

สินทรัพย์หมนุเวียน 12,574,484 19,733,524 23,674,939 27,474,790 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 2.836,509 4,149,099 4,040,513 3,725,052 
สินทรัพย์รวม 15,410,993 23,882,623 27,715,452 31,199,842 
หนีส้ินหมนุเวียน 11,453,077 16,514,663 21,547,446 27,576,094 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 3,480,732 5,940,435 4,829,575 2,506,069 
หนีส้ินรวม 14,933,809 22,455,098 26,377,021 30,082,163 
ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกเรียกช าระแล้ว 39,636 39,636 39,636 39,636 
ก าไรสะสม  437,548 1,387,889 1,298,794 1,078,043 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 477,184 1,427,525 1,338,430 1,117,679 
     
รายได้รวม 5,960,685 15,319,679 10,024,864 6,506,513 
ค่าใช้จ่ายรวม 5,366,330 13,654,349 9,407,732 6,058,955 
ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 594,355 1,665,330 617,132 447,558 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (568,987) (694,835) (706,227) (668,309) 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 25,367 970,494 (89,093) (220,751) 
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เอกสารแนบ 3 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากัด 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท : บริษัท ไฟฟา้น า้งมึ 2 จ ากดั 
  Nam Ngum 2 Power Company Limited (“NN2”) 
ธุรกิจหลกั : ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา้ 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 215 ถนนล้านซ้าง บ้านเซียงยืน เมืองจนัทบรีุ นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) 
ทนุจดทะเบียน : 8,809,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 880,900,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ทนุท่ีช าระแล้ว : 8,809,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 880,900,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 บริษัท ไฟฟา้น า้งมึ 2 จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2551 ท่ี สปป.ลาว เพ่ือด าเนินโครงการไฟฟา้พลงั
น า้ น า้งมึ 2 มีก าลงัการผลติ 615 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 205 เมกะวตัต์ มีอตัราการ
ผลติไฟฟา้ 2,218 กิกะวตัต์ชัว่โมงตอ่ปี 

โครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 2 เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟา้พลงัน า้ซึง่ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลของ สปป.ลาว 
เป็นโครงการเข่ือนไฟฟา้ขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว ตัง้อยูห่า่งจากกรุงเวียงจนัทน์ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 90 กม.
โดยหา่งจากโรงผลติกระแสไฟฟา้พลงัน า้ น า้งมึ 1 ไปทางเหนือน า้ประมาณ 35 กม. โดย NN2 ได้รับโอนสทิธิใน
ผลประโยชน์และภาระผกูพนัทัง้หมดภายใต้สญัญาหลกัต่างๆ ของโครงการจากบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
(“SEAN”) ได้แก่ สญัญาสมัปทานโครงการไฟฟา้พลงัน า้ น า้งึม 2 สญัญาซือ้ขายไฟฟา้และสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง เป็น
ต้น โดยการด าเนินการดงักลา่วได้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2551 NN2 ได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟา้
พลงัน า้ น า้งมึ 2 เสร็จในเดือนธันวาคม 2553 และได้เร่ิมเปิดด าเนินการช่วงแรก (Initial Operation Date : IOD) เพ่ือผลิต
และจ าหน่ายไฟฟา้เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 โดยจะจ าหน่ายไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาวเป็นระยะเวลา 27 ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
 
3. คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการ NN2 ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 มีจ านวน 13 คนดงันี ้
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการ 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการ 
4. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
5. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
6. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ 
7. นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่2 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
8. นายสมนกึ จินดาทรัพย์ กรรมการ 
9. นายสพุงศ์ ชยตุสาหกิจ กรรมการ 
10. นายแวน ฮวง เดา กรรมการ 
11. นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 
12. ดร. บนุเหลือ สินไซวอละวง กรรมการ 
13. ดร.บนุสะลอง สดุทิดาลา กรรมการ 
หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนัได้แก่ (ก) กรรมการ 2 ใน 4 คน ต่อไปนี ้ ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสริุยะ  
นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ และนายประเสริฐ มริตตนะพร ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท; หรือ (ข) นายปลิว  
ตรีวิศวเวทย์ หรือนายณรงค์ แสงสริุยะ หรือนายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ หรือนายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการคนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ
ร่วมกบักรรมการท่านอ่ืนรวมเป็น 2 คน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 
4. โครงสร้างเงนิทุน 
 ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NN2 มีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกจ าหน่ายช าระแล้ว 8,809,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญั 880,900,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 660,675,000 75.00 
2. รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 220,225,000 25.00 

รวม 880,900,000 100.00 

 
5. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
- NN2 มีข้อมลูส าคญัทางการเงินประจ าปี 2555, 2556 และ 2557 และสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ(หน่วย: พนับาท) 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย.2558 
สินทรัพย์หมนุเวียน 1,719,992 2,176,358 2,728,413 2,386,191 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 29,182,908 28,235,975 27,008,603 26,239,055 
สินทรัพย์รวม 30,902,901 30,412,333 29,737,016 28,625,246 
หนีส้ินหมนุเวียน 1,569,940 1,608,433 1,676,696 2,034,189 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 18,767,531 17,690,765 16,166,199 14,892,370 
หนีส้ินรวม 20,337,471 19,299,199 17,842,895 16,926,559 
ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกจ าหน่ายช าระแล้ว 8,809,000 8,809,000 8,809,000 8,809,000 
ก าไรสะสม 1,680,905 2,491,539 3,277,762 3,536,329 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,565,430 11,113,134 11,894,121 11,698,687 
     
รายได้รวม 4,028,509 4,127,103 3,982,102 2,701,554 
ค่าใช้จ่ายรวม (1,874,594) (1,878,022) (1,917,866) (1,409,476) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 2,153,915 2,249,080 2,064,236 1,292,078 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,261,245) (1,130,131) (987,316) (681,151) 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 892,670 1,118,949 1,076,920 610,927 
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