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เสนอขาย 

 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,870,000,000 หุ้น 
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 0.34 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติ
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอที่ประชุม
สามญัผู้ถ ือหุ้นประจ า ปี  2558 เพื ่อพ ิจารณาอนมุตั ิการจ ดัสรรหุ้นสามญัเพิ ่มทนุจ านวนไม ่เก ิน 
1,870,000,000 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น
การถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 0.34 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) และ 

- ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมจ านวน 5,500,000,000 บาท เป็นจ านวน 9,240,000,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 3,740,000,000 หุ้น ในมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

โดยอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,870,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้น และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซึ่งจะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการ
จองซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่บริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้ 

ส าหรับรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น
การถือหุ้นดงักลา่ว มีดงันี ้

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามญั 

ทนุช าระแล้วเดิม 
 

: 5,500,000,000 บาท  แบง่เป็น 

- หุ้นสามญั จ านวน 5,500,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

- หุ้นบริุมสทิธิ จ านวน - หุ้น 

ทุนที่จะช าระเพิ่มจากการ
จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้ นใน
ครัง้นี ้

: ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ นในครัง้นีไ้ด้หมด ทุนช าระแล้วของบริษัทจะ
เพิ่มขึน้ไมเ่กิน 1,870,000,000 บาท  แบง่เป็น 

- หุ้นสามญั จ านวน 1,870,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

- หุ้นบริุมสทิธิ จ านวน - หุ้น 
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ทุนช าระแล้วภายหลังการ
เพิ่มทนุ (กรณีที่มีการจองซือ้
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้
จ านวน) 

: ไมเ่กิน 7,370,000,000 บาท 

จ านวนหุ้ นที่จัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น 

: ไมเ่กิน 1,870,000,000 หุ้น 

อตัราสว่น : 1 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 0.34 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจาก
การค านวณ  ให้ปัดเศษของหุ้ นนัน้ทิง้)  เช่น ผู้ ถือหุ้ นเดิมซึ่งถือหุ้ นจ านวน  
120 หุ้น เมื่อค านวณตามอตัราสว่นท่ีก าหนดจะได้เท่ากบั 40.8 หุ้น  )120 คณู
ด้วย เศษ 34 สว่น 100  (ในกรณีนี ้บริษัทจะปัดเศษ (0.8) ทิง้และผู้ ถือหุ้นเดิม
จะมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้จ านวน 40 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิที่ได้รับตามสดัสว่น
การถือหุ้นได้ และผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิที่ได้รับตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น จะได้รับการจดัสรรหุ้นเกินกว่าสิทธิในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือ
จากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนแล้ว
เทา่นัน้ โดยอาจเป็นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมบางรายสละสทิธิ หรือไม่ได้ใช้สิทธิจอง
ซือ้ภายในก าหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือไมไ่ด้ช าระเงินคา่จองซือ้ หรือด้วยเหตุ
อื่นใดก็ตาม 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 3.00 บาท 

วิธีการจดัสรร : บริษัทจะจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น โดยก าหนดให้วนัที่ 27 เมษายน 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record Date) และให้
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัที่ 28 เมษายน 2558 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว ให้คณะกรรมการบริหาร  ประธาน
กรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ 
มีอ านาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือดงักล่าว ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์
จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกนักบัหุ้นที่ได้รับ
การจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้
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1) ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือมากกว่าหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ ที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักลา่วทัง้หมดทุกรายตาม
จ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืน้อยกว่าหุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิ จดัสรรให้แก่ผู้ที่จอง
ซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ

รายโดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายคูณด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นผู้ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรจะ
ไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้
แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) ให้ท าการ
จัดสรรให้แก่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการ
จัดสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที่จองซือ้เกินกว่า
สทิธิแตล่ะรายนัน้  โดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกิน
กวา่สทิธิแตล่ะรายคณูด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่
ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่
มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
การจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระ
คา่จองซือ้แล้ว 

ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการใน
ข้อ (ข) นี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หากยังมีเศษเหลืออีก
และไมส่ามารถด าเนินการตามวิธีดงักลา่วข้างต้นได้ บริษัทจะด าเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
จากการค านวณทิง้ 

อนึ่ง หากยังมีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) และการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่
จองซือ้เกินกวา่สทิธิ (Oversubscription) บริษัทจะด าเนินการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

ผู้ถอืหุ้นโปรดพิจารณาตัวอย่างการค านวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามเอกสารแนบ 1  

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่า
กรณีใด จะต้องไม่ท าให้บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นฝ่าฝืนข้อจ ากัด
หุ้นต่างด้าว (Foreign Limit) ตามที่ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนั
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อนญุาตให้บคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาไม่จดัสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้หุ้นรายใดหากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรือ
อาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

3. ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2558 และที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2558 ได้ก าหนดให้วนัที่ 27 เมษายน 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับ
การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
ในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 

4. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1. ระยะเวลาจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วนัที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึง วนัที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.   (เฉพาะวนัท า
การของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)) 

4.2. วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน โดยระบจุ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิตาม
จ านวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) และจ านวนหุ้นที่ต้องการ
จองซือ้เกินกวา่สทิธิ ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเพียงใบเดียวต่อผู้จองซือ้ 1 ราย พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้
จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 
ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ  (ถ้ามี) โดยเช็ค
บคุคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หรือโอนช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวน และน า
เอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 4.2.2 ไปติดต่อยงัตวัแทนรับจองซือ้ ณ สถานที่รับจองซือ้และ
รับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 4.2.1 

4.2.1. สถานที่ รับจองซือ้และช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

คณุจฬุากลู ภมูิออ่น 
ฝ่ายดแูลรักษาหลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 5 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ 
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ : 0-2680-0843 
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**บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทาง
โทรสาร** 
 
ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิในการตดัสทิธิการจองซือ้ หากตวัแทนรับจองซือ้ ไมไ่ด้รับเอกสารการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ คา่จองซือ้หุ้น ตามข้อ 4.2.2 และ 4.2.3 ภายในเวลาที่ก าหนด 

4.2.2. เอกสารที่ใช้ในการจองซือ้  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบอ านาจจะต้องน าเอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้พร้อมช าระเงินครัง้
เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่า
สทิธิ ไปติดตอ่ทีต่วัแทนรับจองซือ้ตามที่อยูใ่นข้อ 4.2.1  

1) ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วอย่าง
ถกูต้องและครบถ้วน): ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยจะต้องระบจุ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการ
จองซือ้ตามสิทธิตามจ านวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ
จ านวนหุ้นที่ต้องการจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ พร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล 
จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  

ทัง้นีก้ าหนดให้ผู้จองซือ้ยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจ านงใน
การจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ 

2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน: เอกสารดงักลา่ว ได้แก่ ใบรับรองสิทธิการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด (“ศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายพร้อมหนงัสือ
ฉบบันี ้ซึง่จะระบจุ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้น
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/ ช่ือสกุลของผู้ ถือหุ้นที่ต้องการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ไม่ตรงกับข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่น
การถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ (Record Date) ดงัที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แนบ
เอกสารแสดงการเปลี่ยน ช่ือ/ช่ือสกุล เช่น หนงัสือรับรอง ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัการ
หยา่ (แล้วแตก่รณี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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3)  เอกสารประกอบการแสดงตัว 
- ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนที่ยงัไม่

หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน 
ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสาร
ทางการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณี
ผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในใบจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุ 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้อง
ตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลสัญชาติไทย: ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายไุม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับ
ลายมือช่ือที่ลงนามในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล 
หนงัสอืบริคณห์สนธิ และหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคล
หรือหนว่ยงานของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล าเนาซึง่รับรองถงึช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้มีอ านาจ
ลงนาม ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล 
ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่
หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในใบจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมด ที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการ
รับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ 
Notary Public พร้อมตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่
ของสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท า หรือรับรอง
ความถูกต้อง ทัง้นีก้ารรับรองเอกสารข้างต้นต้องไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของ
ระยะเวลาจองซือ้ 
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4) หลักฐานการช าระเงนิค่าจองซือ้ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิ 
และในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิ โดยแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง ตามวิธีการช าระค่า
จองซือ้ที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เลือกช าระ โดยพิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบใุน
ข้อ 4.2.3 

5)  เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ:  
กรุณาแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบช่ืุอบญัชี หรือส าเนา Statement บญัชี
กระแสรายวนั อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยบญัชีดงักลา่วต้อง
เป็นบญัชีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทช าระคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นในสว่นท่ีไมไ่ด้รับจดัสรร (ถ้า
มี) โดยการโอนเงินเข้าบญัชีดงักลา่ว ตามที่ระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ ที่ระบไุว้ในใบจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และบญัชีดงักลา่วต้องเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิด
ไว้กบัธนาคาร ซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน(  
2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน(  
3) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน(  
4) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั )มหาชน(  
5) ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั )มหาชน(  
6) ธนาคารทหารไทย จ ากดั )มหาชน(  
7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั )มหาชน(  
8) ธนาคารธนชาต จ ากดั )มหาชน(  
9) ธนาคารยโูอบี จ ากดั )มหาชน(  

6)  เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจมากระท าการแทนที่บริษัท:  
กรุณาแนบหนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อม
ส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

7)  เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะน า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ (“เอกสาร
เพิ่มเติม-1”):  

ในกรณีของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรจากการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 
กรุณากรอกข้อมลู พร้อมลงนามในเอกสารเพิ่มเติม-1 และแนบมาพร้อมกับเอกสารที่ใช้ใน
การจองซือ้อื่นๆ 
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4.2.3. วิธีการช าระค่าจองซือ้ เลอืกวิธีการช าระคา่จองซือ้ ดงัตอ่ไปนีไ้ด้เพียงวิธีเดียว 

1) กรณีช าระเป็นเงนิโอน (จ่ายช าระเต็มจ านวน  งดรับจองซือ้ด้วยเงนิสด) 
- ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินโอน โปรดกรอกข้อมูล

ใน “ใบน าฝากพิเศษ (Special Pay-in)” ที่แนบมาพร้อมกบัเอกสารฉบบันี ้(สิ่งที่สง่มา
ด้วย 5) และช าระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดย
ช าระเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ช่ือบัญชี “บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น” หรือ “FSS For Share Subscription” Comp Code : 
5299 โดยผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้ จะต้องแนบหลกัฐานการโอนเงินดงักลา่ว (ฉบบั
จริง) มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

- ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ทัง้ในกรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือ
ต ่ากวา่สทิธิ และกรณีจองซือ้เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร 

- กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ) ช่ือ 
นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ ไว้ในหลกัฐานใบเข้าเงิน/โอนเงินท่ีได้ช าระเงินค่า
จองซือ้ 

- ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเงินโอน : 
 โอนด้วยเงินสด : รับจองซือ้ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 22 

พฤษภาคม 2558 (เฉพาะวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 15.30 น.  

 โอนด้วยเช็ค : รับจองซือ้ระหว่างวนัที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัที่ 20 พฤษภาคม 
2558 (เฉพาะวันท าการของตลาดหลกัทรัพย์) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา  
15.30 น. (เช็คที่ใช้ในการโอนเงินจะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 20 พฤษภาคม 2558 
และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน
ระยะเวลาจองซือ้เทา่นัน้) 

2) กรณีช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (จ่ายช าระเต็มจ านวน) 
- ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า 

"เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์ กรุณาติดต่อตวัแทนรับจองซือ้ที่สถานที่รับจองซือ้หุ้นและ
ช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 
“บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น” หรือ “FSS For 
Share Subscription โดยจะต้องลงวนัที่ที่จองซือ้แต่ไม่เกินวนัที่ 20 พฤษภาคม 2558 
และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาจอง
ซือ้เทา่นัน้ 

- ต้องจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จ านวน 1 ฉบบัตอ่ 1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ทัง้ในกรณีจองซือ้ตามสทิธิหรือต ่ากวา่สทิธิ และกรณีจองซือ้เกินจากสทิธิที่ได้รับจดัสรร 
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- กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ) ช่ือ 
นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดราฟท์ 

- ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ : 
รับจองซือ้ระหว่างวนัที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึง วนัที่ 20 พฤษภาคม 2558 (เฉพาะวนั
ท าการของตลาดหลกัทรัพย์) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
ธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.3. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการคืนเช็คค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือการคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทโดย
ตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1. กรณีผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเน่ืองจากมีหุ้นเหลือไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่ ผู้ถอืหุ้นจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ 

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่มีผู้ ถือหุ้นจองเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ  โดย
ช าระเป็นเงินโอนเข้าบญัชีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทุน โดยบญัชีดงักล่าว ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ
ธนาคาร ซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน(  
2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน(  
3) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน(  
4) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั )มหาชน(  
5) ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั )มหาชน(  
6) ธนาคารทหารไทย จ ากดั )มหาชน(  
7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั )มหาชน(  
8) ธนาคารธนชาต จ ากดั )มหาชน(  
9) ธนาคารยโูอบี จ ากดั )มหาชน(  

โดยช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดย แนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือส าเนา 
Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหน่ึง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วภายใน 
14  วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้กรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะช าระดอกเบีย้
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ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา   14  วนัดงักลา่วจนถึงวนัที่ผู้
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้รับคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุแล้ว อยา่งไรก็ดี ไมว่า่ในกรณีใดๆ 
หากได้มีการช าระคืนคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ไม่ได้รับการจดัสรร  เป็นเงินโอนเข้าบญัชีผู้จอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยถกูต้องแล้ว  ให้ถือ
ว่าผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้รับคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุแล้วโดยชอบ  และผู้จองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

4.3.2. กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  เน่ืองจาก
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้  และ /หรือการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ 
และ/หรือธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามเช็คคา่จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ โดยผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วต้องติดตอ่ขอรับเช็คจากตวัแทนรับจองซือ้ตามที่อยู่
ที่ระบไุว้ในข้อ 4.2.1 ภายใน  30 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้หุ้น 

4.4. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

4.4.1. ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ  โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 
นายทะเบียนของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับ
การจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือและที่อยู่ที่ระบไุว้
ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว ในกรณีนี ้ผู้จอง
ซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะ
ได้รับภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

4.4.2. ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่  
600 บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนที่ผู้ จองซือ้ได้รับการจัดสรรไว้ในบญัชี
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (“บญัชี 600”) และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จอง
ซือ้ภายใน   7  วนัท าการ  นบัจากวนัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วเมื่อผู้ที ่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ต้องการขายหุ้น  ผู้ที ่ได้รับการจ ัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวโดย
สามารถติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป  ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ  ก าหนด  ดงันัน้ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์
อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์  และผู้ที ่ได้รับจัดสรรหุ้นได้
ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี  600 ดงักล่าวแล้ว 
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4.4.3. ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้จองซือ้มีบัญชี 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ นายทะเบียนของบริษัท  คือ  ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้น
สามัญตามจ านวนที่ผู้ จองซือ้ได้รับการจัดสรรฝากไว้ในช่ือของ “บริษัท  ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญั
ที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่  ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนหุ้นสามัญที่ผู้ จองซือ้ได้รับการจัดสรรฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ที่
ได้รับการจดัสรรภายใน   7  วนัท าการ  นบัจากวนัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลอืกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ   4 .4.3  ช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้จะต้องตรงกบั
ช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักล่าวเท่านัน้  มิฉะนัน้แล้ว  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้
ตามข้อ 4.4.1 แทน 

โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ให้ถูกต้อง เนื่องจากหากรายละเอียดดังกล่าวไม่ถูกต้อง จะท าให้ไม่
สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความล่าช้าในการติดตามหลกัทรัพย์คืนหรืออาจสญูหาย ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียด
ดงักลา่วไมค่รบถ้วน บริษัทขอสงวนสทิธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้แทน ซึง่อาจท าให้ผู้ ถือหุ้น
ไม่สามารถขายหุ้นที่จองซือ้ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามญัของบริษัทท าการซือ้
ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

4.5. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 
4.5.1 ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้ นที่ลงช่ือรับจาก

เจ้าหน้าที่ผู้ รับจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้น โดยการจองซือ้จะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อ
บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 4.2.3 เป็นท่ีเรียบร้อย 

4.5.2 ผู้ ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนและได้ช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว  จะขอ
ยกเลิกการจองซือ้หุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้   ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นที่
ด าเนินการไมค่รบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 4.2 

4.5.3 หากผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือตวัแทนรับจองซือ้ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริษัทหรือตวัแทนรับจองซือ้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
หรือผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนหรือน าส่งเอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ไม่
ครบถ้วน ถือได้ว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยบริษัทขอสงวน
สทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

4.5.4 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทได้รับ
ช าระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระจากการจองซือ้เป็นหลกั  แต่ทัง้นี ้
จ านวนเงินดงักลา่วจะต้องไมเ่กินกวา่มลูคา่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นจองซือ้ได้รับจดัสรรทัง้หมด 
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4.5.5  บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

4.5.6 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ สามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรได้ภายในวนัที่ 
29 พฤษภาคม 2558 โดยตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th หรือติด
ตอ่ไปยงั 
คณุจฬุากลู ภมูิออ่น 
ฝ่ายดแูลรักษาหลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 5 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ 
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ : 0-2680-0843 

5. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อให้บริษัทสามารถน าเงินซึง่ได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้เพื่อเข้าซือ้หุ้นบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ใน
สดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน รวมทัง้เป็นแหลง่เงินทนุส าหรับการเพิ่มทนุใน  XPCL ตามสดัสว่นผู้ ถือหุ้น
จนกวา่โครงการจะกอ่สร้างแล้วเสร็จ ตลอดจนใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และแหลง่เงินทนุส าหรับการลงทนุตา่งๆ ของ
บริษัทในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทคาดวา่จะได้รับประโยชน์ดงันี ้

1. บริษัทสามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทที่จะเป็นผู้ลงทุนหลกัในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าของกลุ่ม บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) และจะเพิ่ม
มลูคา่ของบริษัทและเพิ่มความนา่สนใจที่นกัลงทนุมีตอ่บริษัท อนัจะเป็นผลดีตอ่การระดมทนุตอ่ไปในอนาคต 

2. นอกจากนี ้การลงทนุใน XPCL จะช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมตอ่เนื่อง
ในระยะยาวให้กบับริษัท 

3. บริษัทจะได้รับแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคลอ่งและความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทนุ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

  



 

13 

7. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

7.1. นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอตัราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก าหนดไว้ โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการลงทนุ เงินทนุหมนุเวียน การลงทนุเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ยืม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

7.2. สทิธิในการรับเงินปันผลของหุ้นสว่นท่ีเพิ่มทนุ 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่เมื่อผู้จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

8.1. ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

- ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิและเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดง
สทิธิทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายไม่
ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทจะด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุสว่นท่ีคงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ ท าให้จ านวนหุ้นช าระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อ
สดัสว่นการถือหุ้น 

- ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุรองรับตามใบส าคญัแสดงสทิธิจนครบทัง้จ านวนแต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัสว่น
การถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20.24 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

8.2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)  

- ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแต่ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ: หุ้น
สามญัของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 5.08 (หมายเหต:ุ ราคาหุ้น
สามญัของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่น ามาใช้ในการ
ค านวณผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัท ณ วนัที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งมีราคา
เท่ากบั 18.70 บาท ดงันัน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้จาก 5.00 บาทเป็น 1.00 บาท ราคาหุ้น
สามญัก่อนการออกและเสนอขายจึงเทา่กบั 18.70/5 = 3.74 บาท) 

- ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ: หุ้นสามญัของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคา      
(Price Dilution) เนื่องจากราคาของหุ้นสามญัที่ได้มาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ราคาเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ + ราคาใช้สิทธิ) เท่ากบั 6.00 บาท สงูกว่าราคาหุ้นสามญัของบริษัทก่อนการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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8.3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earning per Share Dilution)  

- ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิ แตไ่มใ่ช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจากจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นเทา่นัน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 25.37 

- ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นีท้ัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรเท่ากบัร้อยละ 
40.48 เมื่อเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทในปัจจบุนั และคิดเป็นร้อยละ 20.24 เมื่อ
เทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทก่อนการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ แตภ่ายหลงั
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัท บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ บริษัทด าเนินธุรกิจในลกัษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่ง

ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า 
หมวดธุรกิจ พลงังานและสาธารณปูโภค 
กลุม่อตุสาหกรรม ทรัพยากร 
ที่ตัง้บริษัท เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดนิแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0107556000167 
โทรศพัท์ 0-2691-9720-2 
โทรสาร 0-2691-9723 
เว็บไซต์ www.ckpower.co.th  

2. การประกอบธุรกิจของบริษัท 

2.1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการหลัก 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ดังนัน้ 
บริษัทจึงมีรายได้หลกัมาจากเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  ปัจจุบนับริษัทลงทนุ
ถือหุ้นในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าที่ผลติจากพลงังานตา่งๆ 3 ประเภท ได้แก่ 

1) โรงไฟฟ้าพลังน า้ (Hydroelectric Power Plant) 

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (SEAN) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 56 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว SEAN ประกอบธุรกิจลงทนุและพฒันาธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว รวมถึงให้ค าปรึกษา
และบริการอื่นที่เก่ียวข้องกบัโครงการผลิตไฟฟ้า โดย SEAN ถือหุ้นในบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงัน า้ คือ บริษัท ไฟฟ้าน า้งึม 2 จ ากดั (NN2) ในสดัสว่นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
ของ NN2 ซึ่ง NN2 เป็นบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ โดยได้รับสมัปทาน
จาก สปป.ลาว ตามสญัญาสมัปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2 ซึ่งมีระยะเวลาของสมัปทาน 25 ปี 
นบัจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ NN2 มีก าลงัการผลติไฟฟ้า 615 เมกะวตัต์ และได้ท าสญัญาขาย
ไฟฟ้าทัง้หมดกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) มีระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัเร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ (วนัท่ี 1 มกราคม 2556) 

 

http://www.ckpower.co.th/
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2) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 

2.1) บริษัท บางเขนชยั จ ากดั (BKC) ซึง่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนช าระ
แล้ว BKC เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ (Solar 
Power) โดยมีพืน้ที่โครงการตัง้อยู่ในจงัหวดันครราชสีมา  มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวตัต์ 
และได้ท าสญัญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสญัญา
อตัโนมตัิทกุ 5 ปี 

2.2) บริษัท เชียงราย โซลา่ร์ จ ากดั (CRS) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้ว CRS เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ (Solar 
Power) โดยมีพืน้ท่ีโครงการตัง้อยูใ่นจงัหวดัเชียงรายมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวตัต์ และได้
ท าสญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและตอ่สญัญาอตัโนมตัิทกุ 5 ปี 

2.3) บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากัด (NRS) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว NRS เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์ (Solar Power) โดยมีพืน้ที่โครงการตัง้อยู่ในจงัหวดันครราชสีมา มีก าลงัการผลิต
ไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ และได้ท าสัญญาขายไฟฟ้ากับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญา
อตัโนมตัิทกุ 5 ปี 

3) โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration (Cogeneration Power Plant) 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) ซึง่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 65 ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้ว BIC เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากระบบ Cogeneration โดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ เ ป็นเ ชื อ้ เพลิง  พื น้ที่ โครง การตัง้อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา โดยโครงการท่ี 1 (BIC-1) มีก าลงัการผลติไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต์และไอน า้ 19.6 ตนั
ตอ่ชัว่โมง BIC ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจาก BIC-1 กบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 
ปีนับจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ (วันที่ 28 มิถุนายน 2556) ส่วนไฟฟ้าที่เหลือ และไอน า้ขาย
ให้กบัผู้ประกอบการอตุสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ส าหรับโครงการที่ 2 (BIC-2) อยู่
ระหวา่งการก่อสร้างและมีก าหนดเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2560 

นอกจากนี ้บริษัทยังมีการถือหุ้นในบริษัทที่ด าเนินการพฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ  ซึ่งยงัไม่เร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในสดัสว่นร้อยละ 100 ได้แก่ บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จ ากดั บริษัท วิส โซลสิ จ ากดั บริษัท 
เฮลอิอส พาวเวอร์ จ ากดั บริษัท อพอลโล ่พาวเวอร์ จ ากดั และบริษัท โซเล ่พาวเวอร์ จ ากดั  

2.2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

2.2.1. ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

กฟผ. เป็นผู้ รับผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของทัง้
ประเทศ โดยมีแหล่งผลิต คือ โรงไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. เอง รวมกบัรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนใน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และประเทศมาเลเซีย หลงัจากนัน้จึงขายไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ซือ้ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) และลกูค้าตรง (โรงงาน
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อตุสาหกรรมบางแหง่ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทัง้นี ้กฟผ. จะท าการสง่พลงังานไฟฟ้าผ่านสถานี
ไฟฟ้าแรงสงูตา่งๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในระบบจ าหน่าย (Distribution) 
และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป โดยรับซือ้ไฟฟ้าจาก กฟผ. ที่จุดเช่ือมต่อ และส่งเข้า
สถานีไฟฟ้ายอ่ย เพื่อกระจายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตอ่ไป 

2.2.1.1 ก าลังการผลิตของประเทศ 

ก าลงัการผลติรวมของระบบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 แบง่ตามประเภทของโรงไฟฟ้ามีดงันี ้

ประเภทโรงไฟฟ้า ก าลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 
ก าลงัผลติ ของ กฟผ. 15,482 45 

ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 13,167 38 
ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 3,615 10 
ซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศ 2,405 7 

รวม 34,669 100 

ก าลงัการผลติรวมของระบบ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 แบ่งตามประเภทของเชือ้เพลิงที่ใช้ผลิต 
มีดงันี ้

ประเภทเชือ้เพลิง 
จ านวนหน่วยผลิต 
(กิกะวัตต์ - ชั่วโมง) 

ร้อยละ 

ก๊าซธรรมชาต ิ 87,733 67.03 
ลกิไนต์ 27,199 20.78 
พลงัน า้ 11,190 8.55 
น า้มนัเตา 1,521 1.16 
น า้มนัดเีซล 119 0.09 

พลงังานทดแทน 3,013 2.30 
ซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศ 113 0.09 

รวม 130,887 100 

2.2.1.2 ความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ เป็นปริมาณไฟฟ้าที่ผู้บริโภคใช้รวมกันทัง้ระบบสงูสดุ ณ วนัใดวนั
หนึ่งของปี และจ านวนหน่วยที่ผลิต คือ จ านวนหน่วยรวมที่โรงไฟฟ้าทัง้หมดผลิตในรอบ
ระยะเวลาหนึ่ง ค่าทัง้สองขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ ช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้า ภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น 
ช่วงปี พ.ศ. 2552 จนถึง 2556 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ และจ านวนหนว่ยที่ผลติ มีคา่ดงันี  ้
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ปี 
พ.ศ. 

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด จ านวนหน่วยที่ผลติ 

เมกะวัตต์ 
เพิ่มขึน้ 

ล้านหน่วย 
เพิ่มขึน้ 

เมกะวัตต์ % ล้านหน่วย % 
2553 24,010 1,965 8.91% 160,190 11,818 7.97% 
2554 23,900 -110 -0.45% 159,137 -1,053 -0.66% 
2555 26,121 2,221 9.29% 173,205 14,068 8.84% 
2556 26,598 477 1.83% 173,535 330 0.19% 
2557 26,942 344 1.29% 177,292 3,757 2.16% 

2.2.1.3 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) 

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010)  ครอบคลมุแผนการพฒันาก าลงัผลิต
ไฟฟ้าในช่วงปี พ  .ศ  . 2553 - 2573 จดัท าโดยกระทรวงพลงังานซึ่งได้มีการปรับปรุงรวม 3 ครัง้ 
เรียกวา่ PDP 2010 ปรับปรุงครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3  

ในการปรับปรุงครัง้ที่ 1 เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึน้จริงในขณะนัน้ มีค่าสงูกว่าที่
พยากรณ์ไว้ในการจดัท า แผน PDP 2010 ประกอบกบัโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน (IPP) มีปัญหาใน
การก่อสร้าง ต้องเลื่อนก าหนดขนาดเคร่ืองเข้าระบบออกไปจึงมีการเร่งโครงการโรงไฟฟ้าของ 
กฟผ. เร็วขึน้ และมีการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) เพิ่มขึน้ แผน PDP 2010 
ปรับปรุงครัง้ที่ 1 ได้รับอนมุตัิจาก ครม. เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 

ในปี 2554 เกิดเหตุการณ์ภัยภิบัติสึนามิที่ประเทศญ่ีปุ่ นมีผลต่อโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะไดอิชิ  
(Fukushima Daiichi) ท าให้มีผลต่อความเช่ือมั่นและการยอมรับเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศไทย  กระทรวงพลงังานจึงเสนอให้มกีารเลือ่นโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ออกไป 3 ปี เพื่อ
ทบทวนมาตรการด้านความปลอดภยั การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย ด้านก ากบัดแูลและ
ด้านการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย แผน PDP 2010 ปรับปรุงครัง้ที่ 2 ได้รับอนมุตัิจาก ครม. 
เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2554 

การปรับปรุงแผนพัฒนาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยครัง้ที่ 3 นัน้ ได้มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล โดยจดัท าแผนอนรัุกษ์พลงังาน เพื่อลดระดบัการใช้พลงังานต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลอืก โดยจะเพิ่มสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนขึน้และพลงังานทางเลือก อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี แผน PDP 2010 ปรับปรุงครัง้ที่ 3 ได้รับอนมุตัิจาก ครม. เมื่อวนัที่ 
19 มิถนุายน 2555 

ทัง้นีใ้นแผน PDP 2010 ปรับปรุงครัง้ที่ 3 ได้มีการประมาณการความต้องไฟฟ้าสงูสดุและก าลงั
การผลติติดตัง้ของทัง้ระบบในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2557 – 2573 ไว้ดงันี ้

 

 



 

19 

  

 
หมายเหต:ุ ข้อมลูจากแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 3) จากการประมาณการความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ
ของประเทศในปี พ.ศ. 2557 จะอยู่ท่ี 28,790 เมกะวตัต์ และก าลงัผลติตดิตัง้จะอยู่ท่ี 39,542 เมกะวตัต์ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองในแตล่ะปี โดย
ในปี 2573  ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุจะอยู่ท่ี 52,256 เมกะวตัต์ และก าลงัผลติตดิตัง้จะอยู่ท่ี 70,686 เมกะวตัต์ 

2.2.2 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบนับริษัทถือหุ้นใน
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจ านวน 5 บริษัทที่ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ NN2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลงัน า้ น า้งึม 2 BKC NRS และ CRS ซี่งเป็นโรงไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์จ านวน 3 แห่ง และ BIC ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration อีก  
1 แหง่ มีก าลงัการผลติพลงัไฟฟ้าสงูสดุรวม 754.5 เมกะวตัต์ (ไม่ได้รวมก าลงัการผลิตไฟฟ้าโครงการที่ 
2 –ของ BIC) โดยไฟฟ้าที่ผลติได้ทัง้หมดจากบริษัททัง้ 5 แหง่จะขายให้ กฟผ. และ กฟภ. ภายใต้สญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว ดงันัน้ธุรกิจของบริษัททัง้ 5 บริษัทจึงไม่มีการแข่งขนักนักบัผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นๆ 
อยา่งมีนยัส าคญั แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทซึง่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นได้ก าหนดกลยทุธ์
ในการแขง่ขนัไว้ เพื่อเป็นนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดนโยบายที่จะมีการลงทนุใน
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เพื่อเพิ่มขนาดก าลงัการผลิตรวมของกลุ่ม
บริษัทให้มีก าลงัการผลติไฟฟ้ามากขึน้ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าในประเทศและภมูิภาคอาเซียน 

แม้ว่าสินค้าที่ NN2 BKC NRS CRS และ BIC ผลิตและจ าหน่ายเป็นไฟฟ้า ซึ่งจดัเป็นสินค้าเพื่อการ
อปุโภคบริโภคขัน้พืน้ฐาน ที่จ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการด ารงชีวิตของประชาชน แตเ่นื่องจากไฟฟ้าเป็นสินค้า
ที่ไม่สามารถที่จะผลกัดนัและส่งเสริมยอดการใช้ให้เพิ่มขึน้ของผู้ ใช้บริการแต่ละรายได้เช่นเดียวกับ
สนิค้าอปุโภคบริโภคทัว่ไป ในทางตรงกนัข้ามกลบัเป็นสินค้าที่มีการรณรงค์ให้มีการประหยดัการใช้ให้
มากขึน้ และประกอบกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบั กฟผ. หรือ กฟภ. 
จะมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งภายใต้สญัญาดังกล่าวได้มีการก าหนดจ านวนหรือ
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ปริมาณและราคารับซือ้ไว้อยา่งแนน่อนในแตล่ะช่วงเวลา ท าให้ผู้ผลติแตล่ะรายมีรายได้ที่แนน่อน จึงท า
ให้ไมม่ีการแขง่ขนักนัระหวา่งผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายอื่นๆ อยา่งมีนยัส าคญั 

ดงันัน้บริษัทจึงได้ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานของ NN2 BKC NRS CRS และ BIC โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ท าไว้กับ กฟผ. และ กฟภ. โดยมีกลยุทธ์ใน
การแขง่ขนั ดงันี ้

1. คณุภาพของไฟฟ้า 
NN2 BKC NRS CRS และ BIC ให้ความส าคญักบัการควบคมุคณุภาพของไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดย
ในการผลติไฟฟ้าของทัง้ 5 บริษัทจะมีผู้ เช่ียวชาญที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการผลิตไฟฟ้า
ในแตล่ะด้าน มาเป็นผู้ผลติและท าการควบคมุการผลติให้มีคณุภาพและมีอปุกรณ์การผลิตไฟฟ้า
ที่มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัควบคมุการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงท าให้สามารถควบคมุการ
ผลติไฟฟ้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อให้การผลติไฟฟ้าได้คณุภาพตรงตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว 

2. การสง่มอบไฟฟ้า 
NN2 BKC NRS CRS และ BIC ให้ความส าคญักบัการสง่มอบไฟฟ้าให้เป็นไปตามปริมาณและ
เวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการท างานของ
ทัง้ 5 บริษัท 

3. ความมัน่คงในการผลติ 
NN2 BKC NRS CRS และ BIC จะต้องผลิตไฟฟ้าให้มีคณุภาพ มีความมัน่คงและมีเสถียรภาพ
สงูเป็นตาม เงื่อนไขและข้อก าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

2.3 การผลิต 

2.3.1 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน า้ 

2.3.1.1 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน า้ 

เขื่อนของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2 มีเป็นลกัษณะเป็นเขื่อนแบบเก็บกกั โดยจะเก็บน า้ไว้ในอ่าง
เก็บน า้ (Reservoir) เพื่อใช้ในการผลติไฟฟ้า การก่อสร้างเขื่อนจะสร้างให้ระดบัที่กกัเก็บน า้อยู่สงู
กวา่โรงไฟฟ้า  เพื่อให้มีระดบัน า้ที่แตกตา่งกนั เมื่อน า้ถกูปลอ่ยลงมาจะท าให้มีแรงดนัสงู  โดยน า้
จะถกูปลอ่ยจากอ่างกกัเก็บน า้ลงมาตามอโุมงค์สง่น า้ไปยงัอาคารโรงไฟฟ้า  ซึ่งจะมีการควบคมุ
ปริมาณน า้ที่ปลอ่ยออกมาให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ  ปริมาณน า้ที่ไหลลงมาตามอโุมงค์สง่น า้
ซึง่มีแรงดนัสงูซึง่จะผลกัดนัให้ใบพดัของเคร่ืองกงัหนั (Turbine) หมนุด้วยความเร็วสงู  เพลาของ
เคร่ืองกงัหนัท่ีตอ่เข้ากบัเพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมนุและท าให้เกิด
การเหนี่ยวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) ติดตัง้เคร่ืองกงัหนัน า้ชนิด Francis Turbine แบบแกนตัง้ 
จ านวน 3 ชุดซึ่งเป็นเคร่ืองกงัหนัที่ท างานแบบแรงโต้  เหมาะส าหรับเขื่อนพลงัน า้ที่มีระดบัความ
สงูน า้ปานกลางลกัษณะเดียวกบัเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2  สว่น Generator เป็นเคร่ือง
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ชนิด Synchronous จ านวน 3 ชดุ ก าลงัการผลติชดุละ 205 เมกะวตัต์ โดยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า
รวมทัง้สิน้ 615 เมกะวตัต์ 

2.3.1.2 แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน า้ 

แหลง่พลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2 คือ ปริมาณน า้ที่มาจากล าน า้งึม  
ซึง่มีต้นก าเนิดมาจากที่ราบสงูเชียงขวาง มีความยาวตลอดล าน า้ประมาณ 354 กม. โดยพืน้ท่ีอา่ง
เก็บน า้ครอบคลมุ 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน า้เต็มที่ 4,886 ล้านลกูบาศก์เมตรที่ระดบั
น า้เต็มเขื่อนสงูสดุ 375 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าน า้ที่น ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าดงักลา่วจะไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่าย   เพราะเป็น
น า้ที่ได้มาจากตามธรรมชาติ  แตก็่มีข้อจ ากดัอยูบ้่างเพราะปริมาณน า้ในแต่ละช่วงจะมีปริมาณที่
ไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาล  อย่างไร ก็ตาม 
ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2 ได้ท าการศึกษาค่าสถิติ
ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ยย้อนหลงั (ระหว่าง พ.ศ.2497-2546) พบว่าปริมาณน า้ฝนในล าน า้งึมมีมาก
เพียงพอและสามารถกักเก็บน า้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ได้ท าสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้ากบั กฟผ. ในแตล่ะปี 

ปริมาณน า้ในเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2 ในปี 2556 และปี 2557 มีดงันี ้

 ปี 2557 ปี 2556 
ระดับความสูง 

(ม.รทก.)* 
ปริมาณน า้ 

)ลูกบาศก์เมตร(  
ระดับความสูง 

(ม.รทก.) 
ปริมาณน า้ 

)ลูกบาศก์เมตร(  
 มกราคม  371 4,432 369 4,280 
 กมุภาพนัธ์  368 4,191 366 3,981 
 มีนาคม  359 3,368 359 3,314 
 เมษายน  351 2,667 350 2,618 
 พฤษภาคม  344 2,193 345 2,263 
 มิถนุายน  344 2,195 348 2,442 
 กรกฎาคม  352 2,753 353 2,848 
 สงิหาคม  367 4,105 370 4,365 
 กนัยายน  374 4,479 372 4,591 
 ตลุาคม  374 4,756 371 4,446 
 พฤศจิกายน  374 4,754 370 4,399 
 ธนัวาคม  374 4,750 371 4,440 

หมายเหต ุ:  
ข้อมลูจาก บริษัท ไฟฟ้าน า้งึม 2 จ ากดั 
*ม .รทก.  คือ เมตรเหนือระดบัน า้ทะเลปานกลาง 
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2.3.2 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

2.3.2.1 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ของ BIC จะน าก๊าซธรรมชาติเข้ามาเป็น
เชือ้เพลิงในการเผาไหม้ เพื่อท าให้เกิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคลื่อนกงัหนัก๊าซ  (Gas Turbine) 
การหมนุของกงัหนัก๊าซดงักลา่วจะหมนุให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Power Generator) ผลิตไฟฟ้า
ออกมา จากนัน้ไอร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ในเคร่ืองกงัหนัก๊าซซึ่งมีความร้อนสงูจะผ่านไปยงั
หม้อไอน า้ (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) ท าให้ได้ไอน า้แรงดนัสงู (High 
Pressure Steam) ไปขบัเคลื่อนกงัหนัไอน า้ (Steam Turbine) การหมนุของกงัหนัไอน า้ก็จะไป
หมนุขบัให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Power Generator) ผลติไฟฟ้าตอ่ไป 

2.3.2.2 แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ของ BIC จะใช้ก๊าซธรรมชาติและน า้ประปา
เป็นวตัถดุิบในการผลิต  โดย BIC-1 ได้ท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั บมจ  .ปตท  .เมื่อวนัที่ 
18 มีนาคม 2554 ระยะเวลา 25 ปี และได้ท าสญัญาซือ้ขายน า้ประปา กับ บริษัท ทีทีดบับลิว 
จ ากดั )มหาชน(  เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2554 ระยะเวลา 25 ปี 

2.3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

2.3.3.1 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ในการผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ จะเป็นการเปลี่ยนพลงัแสงให้เป็นไฟฟ้า   โดยการน าเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มารับแสงอาทิตย์ ซึ่งวิธีดงักล่าวจะเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลงพลงั
แสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมี
พลงังานมากระทบกับสารกึ่งตวัน า (Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลงั
แสงอาทิตย์ เมื่อสารกึ่งตวัน าได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ เซลล์ดงักลา่วจะเปลี่ยนพลงัแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึน้จากเซลล์
แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต ่ามาก การน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงต้องน าเซลล์
หลายๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สงูขึน้ เซลล์ที่น ามาต่อกนัใน
จ านวนและขนาดที่เหมาะสมนี ้เรียกวา่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel) 

ในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ของ BKC CRS NRS และ NRS จะมีกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกบัหลกัการท างานดงักลา่วข้างต้น  โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ของ BKC 
และ NRS ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีลกัษณะแบบฟิล์มบาง (Thin Film) สว่น CRS ติดตัง้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีลกัษณะแบบ Multi-Crystalline Cells ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะท า
หน้าที่รับแสงอาทิตย์ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดงักล่าว  จะท าให้เกิด
การผลิตไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มี
แรงดนัไฟฟ้าต ่า ดงันัน้จึงต้องน าไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัต ่าดงักลา่วไปผ่านอปุกรณ์อินเวอร์เตอร์ 
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(Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต ่า ต่อจากนัน้ไฟฟ้ากระแสสลับ
แรงดนัไฟฟ้าต ่าดงักลา่วจึงถูกสง่ผ่านไปยงัหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าโดยแปลงเป็น
แรงดันไฟฟ้าให้สูงขึน้ หลงัจากนัน้จึงถูกส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อ
จ าหนา่ยให้กบัผู้ใช้ตอ่ไป    

2.3.3.2 แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

แหลง่พลงังานที่ส าคญัที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ของ BKC CRS และ 
NRS คือแสงอาทิตย์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่าย  อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
แสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลงังานธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่และเป็นพลงังานที่สะอาด  แต่การ
น ามาใช้ก็มีข้อจ ากดัอยู่บ้าง  เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวนั  ตลอดจนความเข้ม
ของแสงอาทิตย์ก็มีความเข้มไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ
รวมถึงฤดกูาลในแตล่ะช่วงเวลา 

ดงันัน้ ก่อนที่ BKC CRS และ NRS จะตดัสนิใจเลอืกท าเลหรือสถานที่ที่จะเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย์ดงักลา่ว  ได้มีการศึกษาแล้วว่า บริเวณที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงจะมีปริมาณ
ความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เพียงพอท่ีจะผลติไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ของ BKC ตัง้อยู่

ที่ Latitude   14.7  N และ Longitude 102.0 E พบว่ามีค่าพลงังานการแผ่รังสีเฉลี่ยเท่ากับ 
17.62 เมกะจลู/ตารางเมตร/วนั  ซึง่เพียงพอท่ีจะออกแบบโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์เพื่อผลติไฟฟ้า
ขนาด 8 เมกะวตัต์ได้   

ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ของ CRS ตัง้อยู่ที่ Latitude 20.17  N และ Longitude 

100.02 E พบว่ามีค่าพลงังานการแผ่รังสีซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับ 16.97          
เมกะจลู/ตารางเมตร/วนั  ซึง่เพียงพอท่ีจะออกแบบโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ เพื่อผลติไฟฟ้าขนาด 
8 เมกะวตัต์ได้ 

ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ของ NRS ตัง้อยู่ที่ Latitude   15  N และ Longitude 101 E 
พบว่ามีค่าพลงังานการแผ่รังสีซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับ 19.00 เมกะจูล /ตาราง
เมตร/วนั ซึง่เพียงพอท่ีจะออกแบบโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ เพื่อผลติไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวตัต์ได้ 
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2.4 การตลาดและการจ าหน่าย 

2.4.1 กลยุทธ์การตลาด 

2.4.1.1 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน า้ 

การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้จะต้องอาศยัภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม โดยประเทศ
เพื่อนบ้านอยา่ง สปป.ลาว มีศกัยภาพสงูในการพฒันาโครงการและสามารถจ าหนา่ยไฟฟ้าที่ผลติ
ได้กลบัมายงัประเทศไทยได้  ปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ต่างประเทศที่จ าหน่ายไฟฟ้าให้ 
กฟผ. มีดงันี ้

โครงการ ประเทศ 
ก าลังผลิต  
(เมกะวตัต์) 

เทิน-หินบนุ (รวมสว่นตอ่ขยาย) สปป  .ลาว  440 

ห้วยเฮาะ สปป  .ลาว  126 

น า้เทิน 2 สปป  .ลาว  948 

น า้งึม 2 สปป  .ลาว  597* 

หมายเหต:ุ * จากข้อมลูของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ระบกุ าลงัการผลิตท่ี กฟผ.รับซือ้จากโครงการน า้งึม 2 
ณ จดุสง่มอบไว้ท่ี 597 เมกะวตัต์ โดยท่ีก าลงัการผลิตติดตัง้ของโครงการน า้งึม 2 เท่ากบั 615 เมกะวตัต์ 

ในกรณีที่ผู้พฒันาโครงการต้องการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กบัประเทศไทยโดยการท าสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. นัน้ ประเภทของโรงไฟฟ้าและก าหนดช่วงเวลาเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าจะเป็นไป
ตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งในปัจจุบนัประเทศไทยใช้แผนพฒันาก าลงัผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3) เป็นแผนส าหรับก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ในระยะยาว โดยแผนดงักลา่วได้ก าหนดการรับซือ้ไฟจากตา่งประเทศในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2558 
– 2573 ดงันี ้

ปี พ .ศ.  โครงการ 
ชนิด

เชือ้เพลิง 
ประเทศ 

ก าลังการผลิตตาม
สัญญา 

)เมกะวตัต์(  
2558 หงสา เคร่ืองที ่1-2 ถ่านหิน สปป .ลาว  เคร่ืองละ 491 เมกะวตัต์ 
2559 หงสา เคร่ืองที่ 3 ถ่านหิน สปป .ลาว  491 เมกะวตัต์ 
2560 - -  - 
2561 น า้เงีย้บ 1 พลงัน า้ สปป .ลาว  269 เมกะวตัต์ 

 เซเปียน พลงัน า้ สปป .ลาว  390 เมกะวตัต์ 
2562 ไซยะบรีุ พลงัน า้ สปป .ลาว  1,220 เมกะวตัต์ 
2563 - - - - 
2564 ซือ้ไฟฟ้าตา่งประเทศ  

สว่นเพิ่มโครงการท่ี 1 
ยงัไมร่ะบ ุ ยงัไมร่ะบ ุ 300 เมกะวตัต์ 
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ปี พ .ศ.  โครงการ 
ชนิด

เชือ้เพลิง 
ประเทศ 

ก าลังการผลิตตาม
สัญญา 

)เมกะวตัต์(  
2565 ซือ้ไฟฟ้าตา่งประเทศ  

สว่นเพิ่มโครงการท่ี 2 
ยงัไมร่ะบ ุ ยงัไมร่ะบ ุ 300 เมกะวตัต์ 

2566 ซือ้ไฟฟ้าตา่งประเทศ  
สว่นเพิ่มโครงการท่ี 3 

ยงัไมร่ะบ ุ ยงัไมร่ะบ ุ 300 เมกะวตัต์ 

2567 ซือ้ไฟฟ้าตา่งประเทศ  
สว่นเพิ่มโครงการท่ี 4 

ยงัไมร่ะบ ุ ยงัไมร่ะบ ุ 300 เมกะวตัต์ 

2568 ซือ้ไฟฟ้าตา่งประเทศ  
สว่นเพิ่มโครงการท่ี 5 

ยงัไมร่ะบ ุ ยงัไมร่ะบ ุ 300 เมกะวตัต์ 

2569 ซือ้ไฟฟ้าตา่งประเทศ  
สว่นเพิ่มโครงการท่ี 6 

ยงัไมร่ะบ ุ ยงัไมร่ะบ ุ 300 เมกะวตัต์ 

2570 ซือ้ไฟฟ้าตา่งประเทศ  
สว่นเพิ่มโครงการท่ี 7 

ยงัไมร่ะบ ุ ยงัไมร่ะบ ุ 300 เมกะวตัต์ 

2571 ซือ้ไฟฟ้าตา่งประเทศ  
สว่นเพิ่มโครงการท่ี 8 

ยงัไมร่ะบ ุ ยงัไมร่ะบ ุ 300 เมกะวตัต์ 

2572 ซือ้ไฟฟ้าตา่งประเทศ  
สว่นเพิ่มโครงการท่ี 9 

ยงัไมร่ะบ ุ ยงัไมร่ะบ ุ 300 เมกะวตัต์ 

2573 ซือ้ไฟฟ้าตา่งประเทศ  
สว่นเพิ่มโครงการท่ี 10 

ยงัไมร่ะบ ุ ยงัไมร่ะบ ุ 300 เมกะวตัต์ 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 3) จดัท าโดยกระทรวงพลงังาน 

ในปัจจุบนัมีผู้สนใจลงทนุและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน า้อยู่พอสมควรท าให้เกิดการแข่งขนัในการ
พฒันาโครงการและการเสนอขายไฟฟ้า  อย่างไรก็ตามในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้
ต้องใช้เงินลงทนุคอ่นข้างสงู ใช้ระยะเวลานานในการศกึษาความเป็นไปได้ รวมถึงมีความซบัซ้อน
ในการก่อสร้างมากกวา่โรงไฟฟ้าประเภทอื่น ต้องใช้ประสบการณ์ ความช านาญในการออกแบบ
ก่อสร้าง  นอกจากนีย้งัต้องศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากการสร้างโรงไฟฟ้าพลงั
น า้ขนาดใหญ่ต้องใช้พืน้ที่จ านวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนใน
บริเวณพืน้ที่ของโครงการ รวมทัง้ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ ท าให้การศึกษาผลกระทบด้าน
สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม รวมถึง มาตรการในการลดผลกระทบและเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ
อยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสมมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง จากเหตผุลดงักลา่วจึงท าให้จ านวนผู้
ลงทนุและพฒันาโครงการจะถกูจ ากดัด้วยเง่ือนไขด้านศกัยภาพทางการเงิน ด้านความช านาญใน
การพฒันาโครงการ 

บริษัทเช่ือมั่นในศักยภาพในการแข่งขันจากประสบการณ์และความช านาญในการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว โดยนอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2  
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แล้วยงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ที่อยู่ระหว่างการพฒันาและก่อสร้างโดยบริษัทย่อยและกลุม่ผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แก่ 

- โครงการโรงฟ้าพลงัน า้ น า้บาก ขนาดก าลงัการผลิต 160 เมกะวตัต์ โดย SEAN ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทได้ลงนาม Project Development Agreement กบั รัฐบาล สปป.ลาว
เพื่อพฒันาโครงการดงักลา่ว  โครงการมีก าหนดแล้วเสร็จและจะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์
ได้ในปี พ.ศ. 2561 โดยจะจ าหนา่ยไฟฟ้าทัง้หมดที่ผลติได้กบัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ ไซยะบรีุ ขนาดก าลงัการผลิต 1,285 เมกะวตัต์ โดยผู้ ถือใหญ่ของ
บริษัทได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 
(XPCL) ผู้พฒันาโครงการดงักลา่วสดัสว่นร้อยละ 30 และ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 7.5  ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและจะเร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ. 2562 โดยจะจ าหนา่ยไฟฟ้าจ านวน 1,220 เมกะวตัต์ให้ กฟผ. และ
จะจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 60 เมกะวตัต์ให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทได้ให้สทิธิแก่บริษัทในการเข้าซือ้เงินลงทนุใน XPCL ตามความเหมาะสม 

2.4.1.2 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration นัน้ บริษัทมุ่งพิจารณาที่รูปแบบการจ าหน่าย
ไฟฟ้าสว่นใหญ่ให้ กฟผ. และจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้สว่นท่ีเหลอืให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ซึง่จะเป็น
รูปแบบที่มีความมั่นคงในด้านรายได้มากกว่าเมื่ อเปรียบเทียบกับการจ าหน่ายไฟฟ้าให้
ผู้ประกอบการอื่นๆ เพียงอยา่งเดียวโดยไมข่ายเข้าระบบของ กฟผ. 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมารัฐบาลได้มีการประกาศรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมแบบ Firm Type ระบบ Cogeneration ขนาดก าลงัการผลิตที่จ าหน่ายเข้าสูร่ะบบไม่เกิน 90 
เมกะวัตต์ ท าให้มีผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวอยู่หลายราย โดย ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2557 โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration  มีสถานะดงันี ้

ด าเนินการแล้ว ลงนามในสัญญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าตามระเบียบการรับซือ้
ปี พ.ศ. 2550 แล้ว แต่ยงัไม่

เร่ิมด าเนินการ 

ลงนามในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
ตามระเบียบการรับซือ้ปี  

พ.ศ. 2553 แล้ว แต่ยงัไม่เร่ิม
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

เมกะ
วัตต์ 

จ านวน
โครงการ 

เมกะวัตต์ จ านวน
โครงการ 

เมกะวัตต์ 

42 3,301 2 180 38 3,420 
หมายเหต ุ:  ข้อมลูจาก คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 

การพฒันาโครงการใหม่ส าหรับโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3) จะมีการรับซือ้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดย 
กฟผ. ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2563 – 2570 ดงันี ้
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ปี พ .ศ.  โครงการ 
ชนิด

เชือ้เพลิง 

ก าลังการ
ผลิตตาม
สัญญา  

)เมกะวตัต์(  
2563 ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer, SPP) 

แบบ Cogeneration  สว่นเพิ่มโครงการท่ี 1 
ก๊าซธรรมชาต ิ 90  

2564 SPP  แบบ Cogeneration สว่นเพิ่มโครงการท่ี 2 -3 ก๊าซธรรมชาต ิ 180  
2565 SPP  แบบ Cogeneration สว่นเพิ่มโครงการท่ี 4 -5 ก๊าซธรรมชาต ิ 180  
2566 SPP  แบบ Cogeneration สว่นเพิ่มโครงการท่ี 6 -7 ก๊าซธรรมชาต ิ 180  
2567 SPP  แบบ Cogeneration สว่นเพิ่มโครงการท่ี 8 -9 ก๊าซธรรมชาต ิ 180  
2568 SPP  แบบ Cogeneration สว่นเพิ่มโครงการท่ี 10 -11 ก๊าซธรรมชาต ิ 180  
2569 SPP  แบบ Cogeneration สว่นเพิ่มโครงการท่ี 12 -13 ก๊าซธรรมชาต ิ 180  
2570 SPP  แบบ Cogeneration สว่นเพิ่มโครงการท่ี 14 -15 ก๊าซธรรมชาต ิ 180  
หมายเหต:ุ ข้อมลูจากแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 3) จดัท าโดยกระทรวงพลงังาน 

บริษัทเช่ือมั่นในศักยภาพในการแข่งขันส าหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 
เนื่องจากมีประสบการณ์จากการได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้จ าหน่ายไฟฟ้าตามประกาศรับซือ้ในปี 
พ.ศ. 2550 (จาก BIC-1) และตามประกาศรับซือ้ในปี พ.ศ. 2553 (BIC-2) นอกจากนัน้บริษัทยงั
ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อโครงการ เช่น 
ความสามารถในการจดัหาเชือ้เพลิง  การเช่ือมต่อกบัจุดรับซือ้ไฟฟ้า  ลกูค้าที่จะรับซือ้ไฟฟ้าและ
ไอน า้ เป็นต้น 

2.4.1.3 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ศกัยภาพการผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีคอ่นข้างมาก ด้วยภมูิประเทศที่อยู่
ในเส้นศนูย์สตูร ท าให้ได้รับพลงัแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทัง้ปีสงูกว่าเขตอื่นๆ ของโลก ซึ่งการศึกษา
จากข้อมลูดาวเทียมประกอบการตรวจวดัภาคพืน้ดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์
พลงังาน (พพ.) พบวา่พืน้ที่ที่มีศกัยภาพด้านพลงัแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ซึ่งมีความเข้มรังสี
แสงอาทิตย์เฉลี่ยทัง้ปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนอยู่ในพืน้ที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมี
ศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ได้ถึง 10,000 เมกะวตัต์ (ข้อมูล: กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน) 

มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ จากการประชุมครัง้ที่ 1/2557 (ครัง้ที่ 1) วนัที่ 15 
สงิหาคม 2557 เห็นชอบอตัรารับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ในรูปแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับใช้ในการรับซือ้ไฟฟ้าในปี 2557 - 2558 โดยมีระยะเวลาสนบัสนนุ 25 
ปี ดงันี ้
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1) โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ขนาดก าลงัผลติติดตัง้ไมเ่กิน 
90 MWp อตัรา FiT 5.66 บาทตอ่หนว่ย  

2) โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคา 

2.1) กลุม่บ้านอยูอ่าศยั ขนาดก าลงัผลติติดตัง้ 0 - 10 kWp อตัรา FiT 6.85 บาทตอ่หนว่ย 

2.2) กลุม่อาคารธุรกิจ/โรงงาน 

(1) ขนาดก าลงัผลิตติดตัง้ มากกว่า 10 - 250 kWp อตัรา FiT 6.40 บาทต่อ
หนว่ย 

(2) ขนาดก าลงัผลติติดตัง้ มากกวา่ 250 - 1,000 kWp อตัรา FiT 6.01 บาทตอ่
หนว่ย 

3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์การเกษตร อตัรา FiT 5.66 บาทตอ่หนว่ย 

นอกจากนัน้มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติยังเห็นชอบให้รับซือ้ไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์ทัง้ 3 ประเภท ดงันี ้

1) โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน  

1.1) ให้เปิดรับซือ้ไฟฟ้าในสว่นท่ีเหลอื อีกประมาณ 576 เมกะวตัต์ (ให้เต็มตามเป้าหมาย 
2,000 เมกะวัตต์) ในอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 5.66 บาทต่อหน่วย เป็น
ระยะเวลา 25 ปี และให้มีก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิน้
เดือนธนัวาคม 2558 

1.2) มอบให้กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) รับไปพิจารณาและ
เจรจากบัผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอขายไฟฟ้าไว้เดิม ที่ยงัไม่ได้รับการพิจารณา
ตอบรับซือ้ไฟฟ้า ซึ่งมีค าขอค้างการพิจารณาอยู่จ านวน 1,054 เมกะวตัต์ โดยให้
เจรจารับซือ้ไฟฟ้าในสว่นที่เหลืออีกประมาณ 576  เมกะวตัต์ แบบ FiT ในอตัรา 
5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี ทัง้นี ้ให้อยู่ในสถานที่ตัง้ตามข้อเสนอเดิม 
และต้องมีการก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในสิน้เดือนธันวาคม 2558 ทัง้นี ้
หากผลการเจรจากบัผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเดิมดงักลา่ว ไม่สามารถตกลงกนัได้และ
มิได้มีการอนุมตัิให้ตอบรับซือ้ไฟฟ้าภายในสิน้ปี 2558 ให้ถือเป็นการยุติข้อเสนอ
โครงการนัน้ 
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2) โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคา  

2.1) ให้ขยายเวลาก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับโครงการที่
ผกูพนักบัภาครัฐแล้ว จ านวน 130.64 เมกะวตัต์ จากที่ก าหนดไว้เดิมภายในเดือน
ธนัวาคม 2556 เป็นภายในสิน้เดือนธนัวาคม 2557 

2.2) ให้เปิดรับซือ้ไฟฟ้าส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา 
(Solar PV Rooftop) ประเภทโครงการขนาดเลก็ส าหรับท่ีพกัอาศยัขนาดไมเ่กิน 10 
กิโลวตัต์ เพิ่มอีก 69.36 เมกะวตัต์ โดยก าหนดอตัรา FiT 6.85 บาทตอ่หนว่ย โดยมี
ก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิน้เดือนธนัวาคม 2558  

3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์การเกษตร  

3.1) ให้ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ใน
พืน้ท่ีชมุชน เป็นโครงการผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์การเกษตร ขนาดติดตัง้ไมเ่กิน 5 เมกะวตัต์ตอ่แหง่ รวม 800 เมกะวตัต์ ใน
อตัรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลาสนบัสนนุ 25 ปี ก าหนดการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิน้เดือนธนัวาคม 2558  

3.2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมาตรการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ รับไปก าหนด
หลกัเกณฑ์ ระเบียบ การคดัเลอืกโครงการ และพิจารณารับซือ้ไฟฟ้า โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ และความสามารถรองรับของ
ระบบสายสง่ 

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมทัง้ในด้านพืน้ท่ีและการคดัเลอืกเทคโนโลยีที่ดีมีประสิทธิภาพสงู
ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามเง่ือนไขการรับซือ้จากภาครัฐโดยจะมุ่งเน้นไปที่
โครงการผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินเป็นหลกั  

2.4.2 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

NN2 มีลกูค้าเพียงรายเดียวคือ กฟผ. ซึง่ไฟฟ้าที่ผลติได้จากโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2 ที่สปป.ลาว จะ
ถกูสง่มาที่สถานีไฟฟ้านาบงที่เวียงจนัทร์ แล้วจึงส่งข้ามแม่น า้โขงเช่ือมต่อมายงัฝ่ังไทยที่บริเวณบ้านจอม
แจ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และเช่ือมต่อกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 ของ กฟผ.ที่จังหวัด
อุดรธานี โดย กฟผ.เป็นผู้ จ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวให้กับผู้ ใช้บริการในประเทศไทยต่อไป โดย
ปริมาณไฟฟ้าที่ NN2 จ าหน่ายให้แก่ กฟผ. จะถกูค านวณจากปริมาณไฟฟ้า ณ จุดซือ้ขายกลางแม่น า้โขง 
โดยน าตวัเลขปริมาณไฟฟ้าจากมาตรวดัไฟฟ้าที่สถานีนาบงและสถานีอดุรธานี 3 มาค านวณเป็นปริมาณ
ไฟฟ้าที่จ าหนา่ย ณ จดุซือ้ขายไฟฟ้าตามสดัสว่นของระยะทางจากจดุซือ้ขายมายงัสถานีไฟฟ้าทัง้สองแหง่ 
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วิธีการคิดคา่ไฟฟ้าที่ NN2 จ าหนา่ยให้แก่ กฟผ. ในแตล่ะเดือนจะค านวณจากปริมาณไฟฟ้าที่จ าหนา่ยให้ใน
สถานีจ่ายไฟฟ้า โดยทุกวนัที่ 1 ของเดือนเจ้าหน้าที่ของ NN2 และเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. จะบนัทึกตวัเลข
ปริมาณไฟฟ้าที่ NN2 สง่ให้แก่กฟผ. เมื่อตรวจสอบตวัเลขปริมาณสง่ไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ กฟผ.ของเดือนนัน้
แล้ว NN2 จะน าปริมาณไฟฟ้าดงักล่าวมาค านวณมูลค่าในการซือ้ขายรายเดือน ตามราคาที่ตกลงกนัใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า พร้อมทัง้สง่ใบแจ้งหนีใ้ห้แก่ กฟผ. และ กฟผ. จะจ่ายช าระคา่ไฟฟ้าให้แก่ NN2 

สว่น BKC NRS และ CRS มีลกูค้าเพียงรายเดียว คือ กฟภ. ซึง่ไฟฟ้าที่ผลติได้จากโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ 
ที่ตัง้อยู่ในจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัเชียงราย จะต่อเช่ือมกับสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ณ จุดที่ตัง้ของ
โรงไฟฟ้าดงักลา่วและกฟภ.จะจ าหนา่ยไฟฟ้าที่ซือ้จาก BKC NRS และ CRS ไปให้กบัประชาชนต่อไป โดย
ปริมาณไฟฟ้าที่ BKC NRS และ CRS จ าหน่ายให้แก่ กฟภ. จะถกูคิดจากมาตรวดัไฟฟ้า ณ จุดจ่ายไฟฟ้า 
ซึง่ตัง้อยูภ่ายในโรงผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ 

วิธีการคิดค่าไฟฟ้าที่ BKC NRS และ CRS จ าหน่ายให้แก่ กฟภ. ในแต่ละเดือนจะค านวณจากปริมาณ
ไฟฟ้าที่จ าหนา่ยให้ในสถานีจ่ายไฟฟ้า โดยทกุสิน้เดือนเจ้าหน้าที่ของ BKC NRS และ CRS และเจ้าหน้าที่
ของ กฟภ. จะบนัทึกตวัเลขปริมาณไฟฟ้าที่ BKC NRS และ CRS ส่งให้แก่ กฟภ. เมื่อตรวจสอบตวัเลข
ปริมาณสง่ไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ กฟภ.ของเดือนนัน้แล้ว BKC NRS และ CRS จะน าปริมาณไฟฟ้าดงักลา่วมา
ค านวณมลูค่าในการซือ้ขายรายเดือน ตามราคาที่ตกลงกนัในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า พร้อมทัง้สง่ใบแจ้งหนี ้
ให้แก่ กฟภ. จากนัน้ กฟภ. จะจ่ายช าระคา่ไฟฟ้าให้แก่ BKC NRS และ CRS 

2.5 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส าคัญ 

2.5.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมลูค่า
สทุธิตามบญัชี ตามรายละเอียดดงันี ้    

2.5.1.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน า้ภายใต้สัญญาสัมปทาน   

บริษัท ที่ตัง้ 
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี )ล้านบาท(  

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

NN2 สปป .ลาว  25,385.66 เป็นเจ้าของ ค า้ประกนัเงินกู้ยืม
ระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 
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2.5.1.2 ทิ่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ล าดับ รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี

(ล้านบาท)   

1 ที่ดิน 261.08 

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 671.62 

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 4,716.54 

4 สว่นปรับปรุงโรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร 59.13 

5 สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 43.41 

6 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 10.19 

7 เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ส านกังาน 35.12 

8 ยานพาหนะ 33.20 

 รวมที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 5,830.29 

2.5.1.3 สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทและบริษัทยอ่ย ท าสญัญาเช่าระยะยาวที่มีอาย ุ3 ปีขึน้ไป เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ มีสาระส าคญั
ดงันี ้ 

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า สัญญา พืน้ที่ 
อายุ

สัญญา 
เร่ิมต้น สิน้สุด 

บริษัท บริษัท ช.การ
ช่าง จ ากดั
(มหาชน) 
(CK) 

สญัญาเชา่พืน้ท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและสิง่
อ านวยความสะดวก อาคาร
ส านกังานวิริยะถาวร  ชัน้ท่ี CH 

642.5 
ตาราง
เมตร 

 

3 ปี 1-ก.ย.-
57 

31-ส.ค.-
60 

บริษัท CK สญัญาเชา่พืน้ท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและสิง่
อ านวยความสะดวก อาคาร
ส านกังานวิริยะถาวร ชัน้ท่ี 20 

468.9 
ตาราง
เมตร 

 

3 ปี 1-มิ.ย.-
57 

31-พ.ค.-
60 

NN2 กรมทรัพย์สนิ
ของกระทรวง
การเงิน 

สญัญาเชา่สถานท่ีท าการ
ส านกังาน 

2,106   
ตาราง
เมตร 

25 ปี 1-ม.ค.-
52 

31-ธ.ค.-
76 

BIC CK สญัญาเชา่พืน้ท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและสิง่
อ านวยความสะดวก อาคาร
ส านกังานวิริยะถาวร ชัน้ท่ี 17 

140.91 
ตาราง
เมตร 

3 ปี 17-ต.ค.-
57 

16-ต.ค.-
60 
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ผู้เช่า ผู้ให้เช่า สัญญา พืน้ที่ 
อายุ

สัญญา 
เร่ิมต้น สิน้สุด 

BIC บริษัท ที่ดิน
บางปะอิน 
จ ากดั 

(BLDC) 

ข้อตกลงให้ใช้พืน้ท่ี เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการก่อสร้าง 
ขยาย ใช้งาน การบริการรักษา
และซอ่มบ ารุงระบบทอ่ (แนว

ทอ่ก๊าซธรรมชาติ) 

1 ไร่ 3 
งาน 
12.5 

ตารางวา 

3 ปี 1-ม.ค.-
57 

31-ธ.ค.-
59 

BIC BLDC ข้อตกลงให้ใช้พืน้ท่ี (ปักเสา
ไฟฟ้า 115 kv. , 22 kv. 9-3-
52.5 ไร่  และ วางทอ่ไอน า้ 0-

0-50.25 ไร่) 

10 ไร่ 
2.75 

ตารางวา 

3 ปี 1-ก.ค.-
55 

31-ธ.ค.-
57 

BIC การรถไฟแหง่
ประเทศไทย 

สญัญาเชา่ที่ดินเพือ่กิจการก๊าซ
หรือน า้มนัเชือ้เพลงิ 

17,925 
ตาราง
เมตร 

3 ปี 1-มิ.ย.-
55 

31-พ.ค.-
58 

2.5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

สทิธิในการด าเนินการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวดัมลูค่าตามมลูค่ายตุิธรรมของ
สนิทรัพย์นัน้ ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจโดยมลูคา่สทุธิตามบญัชีของสทิธิในการด าเนินการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมลูค่า  11,851.85 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัท 
5,251.88  ล้านบาท และสว่นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 6,599.97 ล้านบาท 
โดยบริษัทคิดค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุ
สญัญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของบริษัทย่อย นบัจากวนัที่บริษัทมีอ านาจ
ควบคมุบริษัทยอ่ย หรือนบัจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ กรณีที่บริษัทเข้าลงทนุในบริษัทย่อยก่อนเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยอยูร่ะหวา่ง 10 ปี ถึง 27 ปี  

2.5.3 สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจที่ส าคญั ดงันี ้ 

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน า้ น า้งมึ 2 
NN2 ได้เข้าท าสญัญาสมัปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ กับรัฐบาล สปป.ลาว ในวนัที่ 14 มิถนุายน 2549 
ระยะเวลาทัง้สิน้ 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ โดยสญัญาสมัปทานได้ให้สิทธิต่างๆ แก่ 
NN2 เช่น สทิธิในการ ครอบครอง ใช้ และจดัหาผลประโยชน์จากโครงการ สทิธิในการผนัน า้ สร้างเขื่อน และ
ใช้น า้ ส าหรับน า้ในแม่น า้งึม ณ พืน้ที่โครงการ สิทธิในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน า้อื่นที่สนบัสนนุการ
พฒันาโครงการ เป็นต้น 
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ทัง้นี ้NN2 มีหน้าที่ในการจ่ายผลประโยชน์คา่ตอบแทนสมัปทาน (Royalty Fee)ให้กบัรัฐบาล สปป .ลาว  
และน าสง่ภาษีเงินได้ตามอตัราทีต่กลงกนัในสญัญาสมัปทาน 

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า  

 ในวนัท่ี 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าได้อนมุตัิใบอนญุาตในการผลติ
ไฟฟ้าให้แก่ BIC ส าหรับระยะเวลา 25 ปี 

 ในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2555 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าได้อนมุตัิใบอนญุาตในการผลติ
ไฟฟ้าให้แก่ BKC ส าหรับระยะเวลา 10 ปี 

3 ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

3.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 23 เมษายน 2558 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
3. ดร. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จดัการ และกรรมการ 
4. นายสพุงศ์ ชยตุสาหกิจ กรรมการ 
5. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการ 
6. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
7. นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย์ กรรมการ 
8. นายอลัวิน จี กรรมการ 
9. นายชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์ กรรมการ 
10. นายเตชะพิทย์ แสงสงิแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
11. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกลุ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ)  
12. นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ)  

3.2 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จดัการ 
2. นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร 

3. 
นายอาสา อรรถยกุต ิ รองกรรมการผู้จดัการสายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
4. ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานวิศวกรรม 
5. นางสาวนิธาวดี ลมิโปดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ - พฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวปาริฉตัร โอทยากลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ - ก ากบัดแูล 
7. นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ - บริหารสนิทรัพย์และบริษัทใน

เครือ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
8. นายวรท ศกัดิ์สจุริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ - บริหาร 
9. นางสาวปิยนชุ มริตตนะพร ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

3.3 รายชื่ อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เม่ือวันที่  
16 มีนาคม 2558  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
จ านวนหุ้น 
จดทะเบียน 

ร้อยละ 
ของจ านวนหุ้น

ทัง้หมด 
1. บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 328,600,000  29.87 
2. บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 275,000,001  25.00 
3. บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 213,425,499  19.40 
4. นางวรพรรณ  จึงทรัพย์ไพศาล 17,764,000  1.61 
5. นางสาวสรีุรัตน์  เตชะกมลสขุ 13,735,200  1.25 
6. นายวชิยั เอกอดุมสนิ 13,500,000  1.23 
7. นายก าพล  วิระเทพสภุรณ์ 10,000,000  0.91 
8. นายวชิยั  วชิรพงศ์ 7,091,600  0.65 
9. นายสมบตัิ  พานิชชีวะ 6,300,000  0.57 
10. นายเจริญ  เอกอดุมสนิ 6,300,000  0.57 
11. อื่นๆ 208,283,700   18.94 

รวม 1,100,000,000   100.00 

4 ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1 ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

ทัง้นี ้ในระหวา่งปี 2555  – 2557 และในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลทัง้หมด 1 ครัง้ ดงันี ้

ประเภท วันปิดสมุดทะเบียน 
เงนิปันผล 
(ต่อหุ้น) 

วันจ่ายเงนิปันผล รอบผลประกอบการ 

เงินปันผล 16 มีนาคม 2558 0.10 บาท 27 เมษายน 2558 1 มกราคม 2557 ถึง 
31 ธนัวาคม 2557 

หมายเหต:ุ ก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัทมีสภาพเป็นบริษัทจ ากัด ภายใต้ช่ือ บริษัท ซีเค พาว
เวอร์ จ ากดั ซึง่ตามข้อมลูของบริษัทดงักลา่ว ในช่วงปี 2555 จนถึงก่อนวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 ไมม่ีการจ่ายเงินปันผล 
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4.2 ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียน
จาก 5,500,000,000 บาท เป็นจ านวน 9,240,000,000 บาท โดยออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
3,740,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 3,740,000,000 บาท ซึง่บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2558 

ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2555   –  2557 และในช่วง 4  เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียน
และทนุช าระแล้วของบริษัท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

หนว่ย: ล้านบาท 

วันที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
ทุนจดทะเบียน 
หรือทุนช าระแล้ว 

ทุนจด
ทะเบียน
ก่อนการ
เปลี่ยน 
แปลง 

ทุนจด
ทะเบียน 

ที่เปลี่ยน 
แปลง 

ทุนจด
ทะเบียน
หลังการ
เปลี่ยน 
แปลง 

ทุนช าระ
แล้วก่อน
การเปลี่ยน 
แปลง 

ทุนช าระ
แล้วที่ 

เปลี่ยน 
แปลง 

ทุนช าระ
แล้วหลัง
การเปลี่ยน 
แปลง 

1 พฤศจิกายน 2554 100.00 9,100.00 9,200.00 100.00 9,100.00 9,200.00 

28 พฤศจิกายน 2555 9,200.00 (6,133.30) 3,066.70 9,200.00 (6,133.30) 3,066.70 

4 กมุภาพนัธ์ 2556 3,066.70 1,533.30 4,600.00 3,066.70 1,533.30 4,600.00 

6 กมุภาพนัธ์ 2556 4,600.00 900.00 5,500.00 4,600.00 900.00 5,500.00 

10 เมษายน 2558 5,500.00 3,740.00 9,240.00 5,500.00 - 5,500.00 
หมายเหต:ุ  ข้อมูลก่อนวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นข้อมูลของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด เน่ืองจากในขณะนัน้ บริษัทยงัไม่ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจ ากดั 



 

36 

5 ข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ทุนช าระแล้ว 

)ล้านบาท(  

สัดส่วน 
การลงทุน 

)ร้อยละ(  

มูลค่าตามบัญชี
วิธีราคาทุน  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 
)ล้านบาท(  

บริษัท เซาท์อีสท์ 
เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ ากดั (SEAN) 

ถือหุ้นใน บริษัท ไฟฟ้าน า้งึม 2 จ ากดั
(NN2) ในสดัสว่นร้อยละ 75 ของ    

ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ซึง่ 
NN2 ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าที่ผลติได้
จากโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งึม 2 

6,606.75 
 

56 9,249.45 
 

บริษัท บางปะอิน   
โคเจนเนอเรชัน่ 
จ ากดั (BIC) 

ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าที่ผลติจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ 

Cogeneration 

1,370.00 65 1,305.56 
 

บริษัท บางเขนชยั 
จ ากดั )CKB(  

ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

234.25 100 527.06 
 

บริษัท เชียงราย     
โซลา่ร์ จ ากดั (CRS) 

ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

277.21 30 107.55 

บริษัท นครราชสมีา 
โซลา่ร์ จ ากดั (NRS)  

ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัานแสงอาทิตย์ 

188.43 30 85.39 

บริษัท ซีเคพี โซลา่ร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลติไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 1.00 100 1.00 
 

บริษัท อพอลโล ่ 
พาวเวอร์ จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลติไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 0.25 100 0.25 

บริษัท วิส โซลสิ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลติไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 0.25 100 0.25 

บริษัท โซเล ่        
พาวเวอร์ จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลติไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 0.25 100 0.25 

บริษัท เฮลอิอส    
พาวเวอร์ จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลติไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 0.25 100 0.25 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงนิของบริษัทจดทะเบียนและงบการเงนิรวม  
งบแสดงฐานะการเงิน  งบการเงินรวม  

(หน่วย: บาท) 2555 2556 2557 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 572,833,322  1,791,473,304 1,830,132,583 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 295,264,210  464,831,748 516,133,527 
เงินลงทนุชัว่คราว        20,335,951  64,348,124 235,048,767 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 953,363,063  1,002,307,606 1,483,177,493 
อะไหลแ่ละวสัดคุงเหลอื - 20,397,163 44,947,155 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน        45,970,239  158,659,539 53,309,293 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,887,766,785  3,502,017,484 4,162,748,818 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 1,245,832,048  1,360,617,411 1,194,900,016 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,008,332,517  219,147,179 235,817,892 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,299,218,426 5,494,228,856 5,251,881,839 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
- สว่นของผู้มีสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

    
6,922,338,646  

 
6,878,902,004 

 
6,599,965,198 

ต้นทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง 342,717,965  366,650,526 464,900,336 
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ภายใต้สญัญาสมัปทาน 27,525,851,467  26,458,463,976 25,385,664,684 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  918,680,875  5,993,207,108 5,830,294,634 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน          3,138,646  208,277,334 201,177,454 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 43,266,110,590  46,979,494,394 45,164,602,053 
รวมสินทรัพย์    45,153,877,375  50,481,511,878 49,327,350,871 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 205,573,108  674,111,183  427,731,675 
หนีส้ินตามสญัญาการเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี          4,289,310  4,867,485  6,124,535 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,829,248,307  60,000,000  71,333,690 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีและดอกเบีย้ค้างจ่าย 341,908,765  -  -  
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหนึ่งปี 1,082,594,475       1,713,605,080        1,671,794,820 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย          1,219,086  626,153  228,383 
เงินประกนัผลงาน          3,640,699  4,544,373  2,361,526 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน          6,275,503  50,610,445  41,564,075 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,474,749,253  2,508,364,719  2,221,138,704  

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 13,200,917  9,830,195 3,705,659 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19,297,925,715  22,420,476,393 20,821,320,392 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน - - 20,207,730 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน          1,628,709  6,477,690 10,829,805 
หนีส้ินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั        93,611,705  122,743,625 146,570,112 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 19,406,367,046  22,559,527,903  21,002,633,698 
รวมหนีสิ้น 22,881,116,299  25,067,892,622  23,223,772,402 
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว 9,200,000,000  5,500,000,000 5,500,000,000 
สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั                         -    5,966,908,660 5,796,908,660 
ก าไรสะสม      
  จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฏหมาย                         -    - 10,280,115 
  ยงัไมไ่ด้จดัสรร        16,185,486  235,069,281 866,605,141 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น          3,366,523  (112,192,854) (125,668,901) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 9,219,552,009  11,589,785,087  12,048,125,015 
สว่นของผู้มีสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 13,053,209,067  13,823,834,169 14,055,453,454 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,272,761,076  25,413,619,256  26,103,578,469 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,153,877,375  50,481,511,878  49,327,350,871 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบการเงินรวม 
(หน่วย: บาท) 2555 2556 2557 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 2,467,315,797  5,456,624,340  6,829,958,493 
รายได้จากการขายไฟฟ้า - เงินสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า   45,146,856  111,648,960  112,183,680 
รายได้ค่าบริหารโครงการ   29,836,773    44,048,130  56,856,445 
รายได้อ่ืน   35,772,951    21,104,802  28,367,068  
รวมรายได้     2,578,072,377      5,633,426,232  7,027,365,686  
ต้นทนุขายไฟฟ้าและไอน า้ 1,118,743,002  2,786,448,353  4,021,671,507 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 322,457,837  508,090,538  521,283,824 
ต้นทนุการบริหารโครงการ - - 68,507,848 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 195,976,053  409,830,054  344,470,312 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน - - 4,739,447 
รวมค่าใช้จ่าย     1,637,176,892      3,704,368,945  4,960,672,938 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
940,895,485  

     
1,929,057,287  2,066,692,748 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 108,494,623    15,734,753  34,670,713 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     1,049,390,108      1,944,792,040  2,101,363,461 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (935,374,204)       (1,340,295,662) (1,218,970,712) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 114,015,904  604,496,378  882,392,749 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    (1,955,371)    (1,887,392) (243,731) 
ก าไรส าหรับปี 112,060,533  602,608,986  882,149,018 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:       
ก าไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย    -   148,616  1,857,991 
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด    -    (275,495,220) (25,443,480) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   -        (275,346,604) (23,585,489) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 112,060,533  327,262,382  858,563,529 

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)        

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   55,016,440  218,883,795  471,815,975 
สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย   57,044,093  383,725,191  410,333,043 
  112,060,533  602,608,986  882,149,018  

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม      
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   55,016,440  103,324,418  458,339,928 
สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย   57,044,093  223,937,964  400,223,601 
  112,060,533  327,262,382  858,563,529  
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน-ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.06   0.22  0.43  
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 920,000,000  1,003,835,616  1,100,000,000  

 
งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม 

(หน่วย: บาท) 2555 2556 2557 
เงินสดสทุธิจากในกิจกรรมด าเนินงาน      2,024,284,571       3,980,778,807  3,263,621,592 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ    (7,979,291,203)    (1,925,156,745) (229,726,189) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน      6,520,705,179        (850,225,429) (2,984,893,423) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          (2,373,157)          13,243,349  (10,342,701) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ        563,325,390       1,218,639,982  38,659,279 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี            9,507,932         572,833,322  1,791,473,304 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี        572,833,322       1,791,473,304  1,830,132,583  
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เอกสารแนบ 1 

ตวัอยา่งการค านวณการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจงึแสดงตวัอยา่งในการค านวณ โดยมีสมมติฐานส าคญัที่ใช้ในการค านวณดงันี ้

1)  บริษัทมีผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 6 ราย 

2) หุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่จะเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นมีจ านวนไมเ่กิน 340 หุ้น และใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะเสนอขายมีจ านวนไมเ่กิน 340 หน่วย 

3) อตัราสว่นการจดัสรร 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 0.34 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมที่มีการจองซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดั งกล่าว ในอตัรา  
1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ได้รับการจดัสรร ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

หากการจองซือ้เป็นไปตามรายละเอียดในตารางด้านลา่ง และมีหุ้นสามญัเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิจ านวน 106 หุ้น จะสามารถจดัสรรหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ได้ดงันี ้

  สัดส่วนการถือหุ้น 
)ร้อยละ(  

จ านวนหุ้น 
สามัญเดิม 

จ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่จองซือ้ 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จองซือ้ตามสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามัญ
ที่จองซือ้เกินสิทธิ 

จ านวนหุ้นที่เหลือ
จากการจองซือ้ 

จ านวนหุ้นเพิ่มทุน
ที่ได้รับจัดสรร 

จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (CKP-

W1) ที่ได้รับ
จัดสรร 

ผู้ ถือหุ้น ก )กรณีไมจ่องซือ้หุ้น(  30 300  102    -           -       -    102  -          -    
ผู้ ถือหุ้น ข )กรณีจองซือ้หุ้นน้อยกวา่สิทธิ ) 10 100   34   30         30     -      4  30        30  
ผู้ ถือหุ้น ค )กรณีจองซือ้หุ้นตามสิทธิ ) 5   50   17   17         17     -     -    17        17  
ผู้ ถือหุ้น ง )กรณีจองซือ้หุ้นเกินสิทธิ ) 30 300  102  125       102     23   -               125       125  
ผู้ ถือหุ้น จ )กรณีจองซือ้หุ้นเกินสิทธิ ) 15 150   51   90         51     39   -    90        90  

ผู้ ถือหุ้น ฉ )กรณีจองซือ้หุ้นเกินสิทธิ ) 10 100   34  120         34     86   -    69        69  

รวม 
  

1,000  340  382  234 148 106            331       331  
 

กรณี 1 ไมจ่องซือ้หุ้น : ตวัอยา่งเชน่ ผู้ ถือหุ้น ก. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้วของบริษัท มีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่สามารถจองซือ้ตามสิทธิได้ 102 หุ้น แต่ผู้ ถือหุ้น ก. 
ไมป่ระสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้น ก. จะไมไ่ด้รับจดัสรรทัง้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และใบส าคญัแสดงสิทธิ (CKP-W1) 

กรณี 2 จองซือ้หุ้นน้อยกวา่สิทธิ : ตวัอยา่งเชน่ ผู้ ถือหุ้น ข. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของบริษัท มีจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่สามารถจองซือ้ตามสิทธิได้ 34 หุ้น แต่จองหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุเพียง 30 หุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้น ข. จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 30 หุ้น และใบส าคญัแสดงสิทธิ (CKP-W1) จ านวน 30 หน่วย 

กรณี 3 จองซือ้หุ้นตามสิทธิ : ตวัอย่างเช่น ผู้ ถือหุ้น ค. ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 5 ของทนุช าระแล้วของบริษัท มีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่สามารถจองซือ้ตามสิทธิได้ 17 หุ้น และจองซือ้หุ้น
สามญัเพ่ิมทนุตามสิทธิทัง้จ านวน ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้น ค . จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 17 หุ้น และใบส าคญัแสดงสิทธิ (CKP-W1) จ านวน 17 หน่วย 
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กรณี 4 จองซือ้หุ้นเกินสิทธิ : ตวัอยา่งเชน่ ผู้ ถือหุ้น ง. ผู้ ถือหุ้น จ. และผู้ ถือหุ้น ฉ. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ตามล าดบั โดยมีจ านวนหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุที่สามารถจองซือ้ตามสิทธิได้ 102 หุ้น  51 หุ้น และ 34 หุ้น ตามล าดบั แตผู่้ ถือหุ้นดงักลา่วประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิโดยจองซือ้
เป็นจ านวนรวม 125 หุ้น  90 หุ้น และ 120 หุ้น ตามล าดบั ดงันัน้จงึสรุปได้วา่มีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่มีผู้ ต้องการจองซือ้เกินกวา่สิทธิเป็นจ านวนรวม 148 หุ้น แต่ในกรณี
นี ้มีหุ้นสามญัเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิเพียง 106 หุ้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะจดัสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมด  ซึ่งในกรณีดงักล่าว  บริษัทจะ
ด าเนินการจัดสรรโดยน าสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย คูณกับจ านวนหุ้นสามัญที่เหลือ (กรณีมีเศษหุ้นปัดทิง้) ห ากยงัมีหุ้นเหลือจะท า
เช่นเดิมอีกจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจดัสรรต่อไปได้อีก ซึ่งในกรณีนี ้ต้องท าการจดัสรรหุ้นสามญัเกินสิทธิ 16 ครัง้ จนกระทั่งไม่สามารถจดัสรรต่อไปได้อีก 
เน่ืองจากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิจะได้รับในรอบตอ่ไป (รอบที่ 17) จะเป็นเศษหุ้นทัง้หมดที่ต้องมีการปัดทิง้ ในกรณีนี ้จะมีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 
9 หุ้น ซึง่บริษัทจะพิจารณาด าเนินการลดทนุจดทะเบียนต่อไป 

 

ตวัอยา่งวิธีการจดัสรรส าหรับสว่นที่มีการจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

จ านวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย )หุ้น(  

จัดสรร
ตามสิทธิ 

จัดสรรเกินกว่าสิทธิครัง้ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ผู้ ถือหุ้น ก -    - - - - - - - - - - - - - - - - 
ผู้ ถือหุ้น ข 30  - - - - - - - - - - - - - - - - 
ผู้ ถือหุ้น ค 17  - - - - - - - - - - - - - - - - 
ผู้ ถือหุ้น ง 102  23 - - - - - - - - - - - - - - - 
ผู้ ถือหุ้น จ 51  15 8 6 5 4 1 - - - - - - - - - - 
ผู้ ถือหุ้น ฉ 34  10 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

รวมหุ้นท่ีจดัสรรครัง้นี ้ 234  48 13 10 8 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

รวมหุ้นท่ีจดัสรรไปแล้วสะสม 234  282 295 305 313 319 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 331 

คงเหลือหุ้นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร 106  58 45 35 27 21 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 9 

  


