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สารสนเทศรายการไดม้าซงึสนิทรพัยข์องบรษิทั ราช กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 
เกยีวกบัการซอืหุน้สามญัรอ้ยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy และ Minejesa Capital B.V.          

และการเขา้ซอืหุน้สามญัรอ้ยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd. 
 

สารสนเทศทเีปิดเผยตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหนา่ยไป บญัช ี1 
 
 ดว้ยทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)  ครังท ี8/2564  เมอืวันท ี 
24  สงิหาคม 2564 ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทปีระชมุผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิท อารเ์อช อนิเตอร์
เนชันแนล (สงิคโปร)์ คอรป์อเรชัน จํากัด (“RHIS”) ซงึเป็นบรษัิทย่อยทางออ้มทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทังจํานวน 
เขา้ทําธรุกรรมภายใตส้ญัญาซอืขายหุน้สามัญของกลุม่บรษัิททดํีาเนนิกจิการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น โดยใช ้
ถ่านหนิเป็นเชอืเพลงิ ขนาดกําลังการผลติ 2,045 เมกะวัตต ์ตังอยู่ท ีPaiton Power Generation Complex  
บนเกาะชวาตะวันออก ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี  โดย RHIS จะเขา้ทํารายการดังตอ่ไปนี (1) ซอืหุน้สามัญ
รอ้ยละ 45.515 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ PT Paiton Energy (“PE”) จาก Mitsui & Co., Ltd.  
ในมูลค่าเท่ากับ 707.20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเท่ากับ 22,206.29 ลา้นบาท1 (2) ซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 45.515          
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว้ของ Minejesa Capital B.V. (“MCBV”) จาก Paiton Power Financing B.V.           
ในมลูคา่เทา่กบั 53.50 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กบั 1,679.92 ลา้นบาท1 (3) ซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 65.00 ของ
ทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ IPM Asia Pte. Ltd. (“IPM”) จาก Paiton Power Financing B.V. ในมลูคา่
เทา่กับ 48.90 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กับ 1,535.47 ลา้นบาท1 (รวมเรยีกวา่ “กลุม่บรษัิทเป้าหมาย”) รวมมูลคา่รวม
ทังหมดเทา่กบั 809.60 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กบั 25,421.68 ลา้นบาท1  
 
 การเขา้ลงทนุซอืหุน้สามัญของ RHIS ในธรุกรรมการลงทนุใน PE  ธรุกรรมการลงทนุใน MCBV และ
ธุรกรรมการลงทุนใน IPM ดังกล่าวขา้งตน้ ถอืเป็นรายการไดม้าซงึสนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนตามที
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท ีทจ. 20/2551 เรอืงหลักเกณฑใ์นการทํารายการทมีนัียสําคัญ       
ทเีขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรัพยส์นิ (รวมทังทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรอืงการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบัิตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้า
หรือจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทังทีไดม้ีการแกไ้ขเพมิเตมิ) (“ประกาศรายการไดม้าหรือ
จําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์”) โดยเมือคํานวณขนาดรายการมีขนาดรายการตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 
สําหรับงวดสนิสุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินของ PE MCBV และ IPM สนิสุด ณ วันที 31 
ธันวาคม 2563 มีขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 55.4 ตามเกณฑก์ําไรสุทธ ิ ทังนี เมือบรษัิทฯ พจิารณานับรวม
รายการไดม้าซงึสนิทรัพยอ์นืของบรษัิทฯ ทเีกดิขนึในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทผีา่นมากอ่นเขา้ทํารายการในครังนี 
ทําใหร้ายการไดม้าซงึสนิทรัพยข์องบรษัิทฯ มขีนาดรายการสงูสดุเทา่กับรอ้ยละ 55.4 ตามเกณฑก์ําไรสทุธ ิ
จัดเป็นรายการประเภทท ี1 ทมีขีนาดรายการเทา่กับรอ้ยละ 50 หรอืสงูกวา่แตตํ่ากวา่รอ้ยละ 100 ดังนัน บรษัิทฯ 
มีหนา้ทีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการไดม้าซงึสนิทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่งตังทีปรกึษา
ทางการเงนิอสิระเพอืแสดงความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพอืขออนุมัตกิารทํารายการดังกลา่ว โดยตอ้งไดรั้บ
มตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารเขา้ทํารายการดังกลา่วดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับสว่นของผูถ้อืหุน้ทมีสีว่นไดเ้สยี ซงึบรษัิทฯ ตอ้งจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุ
ผูถ้อืหุน้พรอ้มความเห็นของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วัน 
กอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้  
 
 ทังนี รายการดังกลา่วไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทเีกยีวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
ท ีทจ. 21/2551 เรอืงหลักเกณฑใ์นการเขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกัน ลงวันท ี31 สงิหาคม 2551 (รวมทังที
ไดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรอืงการเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏบัิตขิองบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทเีกยีวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทังทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

1. วนั เดอืน ปี ทเีขา้ทํารายการ 
ภายหลังจากทไีดร้ับอนุมัตจิากทปีระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ครังท ี1/2564  ทจีะจัดใหม้ขีนึในวันท ี

21 ตลุาคม 2564 โดยบรษัิทฯ คาดวา่การเขา้ทํารายการดังกลา่วจะแลว้เสร็จภายในเดอืนมนีาคม 2565  
 

หมายเหต:ุ   1  ใชอ้า้งองิอัตราแลกเปลยีนทปีรากฏในสารสนเทศทเีปิดเผยตามประกาศฯ บัญช ี1 ของรายงานฉบับน:ี 
  คํานวณจากอัตราแลกเปลยีนถัวเฉลยีของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วันท ี22 มถินุายน 2564 

 อัตราซอืถัวเฉลยีประเภทตัวเงนิ 1 เหรยีญสหรัฐฯ เทา่กบั 31.4003 บาท  

สงิทสีง่มาดว้ย 6 
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2. คูส่ญัญาทเีกยีวขอ้งและความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
 รายการท ี1    การเขา้ซอืหุน้สามัญใน PE 

ผูซ้อื บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชนัแนล (สงิคโปร)์ คอรป์อเรชนั จํากดั (“RHIS”) ซงึเป็น
บรษัิทยอ่ยทางออ้มทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทังจํานวน 

ผูข้าย Mitsui & Co., Ltd.  
ความสมัพันธก์บับรษัิทฯ  ผูข้ายไมไ่ดม้คีวามสมัพันธใ์ดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

 
 รายการท ี2    การเขา้ซอืหุน้สามัญใน MCBV 

ผูซ้อื บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชนัแนล (สงิคโปร)์ คอรป์อเรชนั จํากดั (“RHIS”) ซงึเป็น
บรษัิทยอ่ยทางออ้มทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทังจํานวน 

ผูข้าย Paiton Power Financing B.V. 
ความสมัพันธก์บับรษัิทฯ  ผูข้ายไมไ่ดม้คีวามสมัพันธใ์ดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

 
 รายการท ี3    การเขา้ซอืหุน้สามัญใน IPM 

ผูซ้อื บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชนัแนล (สงิคโปร)์ คอรป์อเรชนั จํากดั (“RHIS”) ซงึเป็น
บรษัิทยอ่ยทางออ้มทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทังจํานวน 

ผูข้าย Paiton Power Financing B.V. 
ความสมัพันธก์บับรษัิทฯ ผูข้ายไมไ่ดม้คีวามสมัพันธใ์ดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

 
3. ลกัษณะโดยทวัไปของรายการ 
 บรษัิทฯ ประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้าและธุรกจิระบบสาธารณูปโภคพืนฐานธุรกจิทีเกยีวเนืองและธุรกจิอืน  ๆ  
โดย ณ เดอืนมถิุนายน 2564 ธุรกจิผลติไฟฟ้าของบรษัิทฯ มกีําลังการผลติทังในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทังสนิ 8,290.31 เมกะวัตต ์ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าทเีดนิเครอืงเชงิพาณิชยแ์ลว้ 7,052.94 เมกะวัตต ์
และโครงการทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนาอกี 1,237.37 เมกะวัตต ์ อยา่งไรก็ตาม เนอืงจากสัญญาซอืขาย
โรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางแห่งของกลุ่มบรษัิทจะทยอยหมดอายุลงในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี ดังนัน บรษัิทฯ  
จงึไดก้ําหนดเป้าหมายในการดําเนนิธุรกจิสําหรับธุรกจิผลติไฟฟ้าไวว้่า บรษัิทฯ จะแสวงหาแนวทางขยายการลงทุน        
ในธุรกจิผลติไฟฟ้าเพมิเตมิ ทังในประเทศและต่างประเทศใหม้ากยงิขนึ เพอืรักษากําลังการผลติไฟฟ้าใหไ้ด ้
เทา่กับ 10,000 เมกะวัตต ์ในปี 2568 เพอืทจีะเพมิพูนและชดเชยรายไดแ้ละผลตอบแทนสว่นทขีาดหายไป
จากการทยอยหมดอายุสัญญาซอืขายไฟใหม้ากทสีดุ บรษัิทฯ จงึจะดําเนนิการตามแผนการลงทุนใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายดังกลา่ว และเป็นไปตามวสิยัทัศนข์องบรษัิทฯ ทกีําหนดไวว้า่ “เป็นบรษัิท ชนันําดา้นพลังงาน
และระบบสาธารณูปโภคพนืฐานทใีหค้วามสําคัญกบัการสรา้งมลูคา่ในภมูภิาคเอเซยีแปซฟิิค” 
 บรษัิทฯ จงึไดม้มีตอินุมัตใิห ้RHIS ซงึเป็นบรษัิทยอ่ยทางออ้มทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทังจํานวน ไดล้งนาม
ในสัญญาซอืขายหุน้สามัญของกลุ่มบรษัิทเป้าหมายทดํีาเนินกจิการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น โดยใชถ้่านหนิ        
เป็นเชอืเพลงิ ขนาดกําลังการผลติ 2,045 เมกะวัตต ์ตังอยูท่ ีPaiton Power Generation Complex ในสาธารณรัฐ
อนิโดนีเซยี โดย RHIS จะลงทุนซอืหุน้บรษัิทต่างๆ ดังต่อไปนี (1) ซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 45.515 ของทุนจดทะเบยีน
และเรยีกชําระแลว้ของ PT Paiton Energy ( “PE”) จาก Mitsui & Co., Ltd. ในมลูคา่เทา่กับ 707.20 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
หรอืเท่ากับ 22,206.29 ลา้นบาท1 (2) ซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 45.515 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ 
Minejesa Capital B.V. ( “MCBV”) จาก Paiton Power Financing B.V. ในมลูคา่เทา่กับ 53.50 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอื
เทา่กบั 1,679.92 ลา้นบาท1 (3) ซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 65.00 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ IPM Asia 
Pte. Ltd. ( “IPM”) จาก Paiton Power Financing B.V. ในมูลค่าเท่ากับ 48.90 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเท่ากับ 
1,535.47 ลา้นบาท1 รวมมลูคา่รวมทังหมดเทา่กบั 809.60 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กับ 25,421.68 ลา้นบาท1  
ซงึการลงทนุดังกลา่วจะทําให ้RHIS เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 45.515 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ในธรุกจิ
โรงไฟฟ้า และเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 65.00 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ในธรุกจิเดนิเครอืงและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้า ซงึการลงทุนซอืหุน้สามัญของบรษัิททธีุรกจิโรงไฟฟ้าดังกลา่วจะสอดคลอ้งกับเป้าหมายและเป็นไปตาม
แผนการลงทนุของกลุม่บรษัิทในการขยายการลงทนุในธรุกจิการไฟฟ้าและธรุกจิเกยีวเนอืงตอ่ไปในอนาคต  
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4. ประเภทและขนาดรายการ  
 การเขา้ลงทนุซอืหุน้สามัญของ RHIS ในธรุกรรมการลงทนุใน PE  ธรุกรรมการลงทนุใน MCBV และ
ธุรกรรมการลงทุนใน IPM ดังกล่าวขา้งตน้ ถอืเป็นรายการไดม้าซงึสนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนตามที
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท ีทจ. 20/2551 เรอืงหลักเกณฑใ์นการทํารายการทมีนัียสําคัญ      
ทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิ (รวมทังทีไดม้ีการแกไ้ขเพิมเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบัิตกิารของบรษัิทจดทะเบยีน       
ในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทังทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) (“ประกาศรายการไดม้า
หรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย”์) โดยเมอืคํานวณขนาดรายการมขีนาดรายการตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 
สําหรับงวดสนิสุด ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564 และงบการเงนิของ PE MCBV และ IPM สนิสุด ณ วันท ี31 
ธันวาคม 2563 มขีนาดรายการเทา่กับรอ้ยละ 55.4 ตามเกณฑก์ําไรสทุธ ิทังนี เมอืบรษัิทฯ พจิารณานับรวม
รายการไดม้าซงึสนิทรัพยอ์นืของบรษัิทฯ ทเีกดิขนึในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทผี่านมากอ่นเขา้ทํารายการในครังนี 
ทําใหร้ายการไดม้าซงึสนิทรัพยข์องบรษัิทฯ มขีนาดรายการสงูสดุเทา่กับรอ้ยละ 55.4 ตามเกณฑก์ําไรสทุธิ
จัดเป็นรายการประเภทที 1 ทีมีขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 50 หรือสูงกว่าแต่ตํากว่ารอ้ยละ 100 ดังนัน 
บรษัิทฯ มีหนา้ทีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการไดม้าซงึสนิทรัพยต์่อตลาดหลักทรัพย ์แต่งตังทีปรกึษา
ทางการเงนิอสิระเพอืแสดงความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพอืขออนุมัตกิารทํารายการดังกลา่ว โดยตอ้ง
ไดร้ับมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารเขา้ทํารายการดังกลา่วดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้
ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับสว่นของผูถ้อืหุน้ทมีสีว่นไดเ้สยี ซงึบรษัิทฯ ตอ้งจัดสง่
หนังสือเชญิประชุมผูถ้ือหุน้พรอ้มความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เป็นระยะเวลา
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน กอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ 
 ทังนี รายละเอยีดของการคํานวณขนาดของรายการตามประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย ์ 
เป็นดังน ี
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 การคํานวณขนาดรายการการไดม้าซงึสนิทรัพย ์ 
1) ธรุกรรมการลงทนุใน PE 

การซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 45.515 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ PE จาก Mitsui & Co., Ltd. 
ในมลูคา่เทา่กบั 707.20 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กบั 22,206.29 ลา้นบาท1  
 

 ตารางการคํานวณขนาดรายการ 
เกณฑก์ารคํานวณขนาดรายการ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NTA) รอ้ยละ 32.34 
2. เกณฑก์ําไรสทุธ ิ รอ้ยละ 51.53 
3. เกณฑม์ลูคา่รวมสงิตอบแทน  รอ้ยละ 18.02 
4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุ  ไมคํ่านวณ เนอืงจากไมไ่ดช้ําระดว้ยหุน้ 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ งวด 6 เดอืน สนิสดุวันท ี30 มถินุายน 2564 
 2/ งบการเงนิของ PE งวดปี สนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2563 
 3/ NTA คอื สนิทรพัยท์มีตีัวตนสทุธ ิ(Net Tangible Assets) = สนิทรัพยร์วม – สนิทรัพยท์ไีมม่ตีัวตน – 

 หนสีนิรวม – สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย โดยสนิทรัพยท์ไีมม่ตีัวตน ไดแ้ก ่คา่ความนยิม คา่ใชจ้า่ย          
 รอตัดบัญช ีเป็นตน้ 

 

2) ธรุกรรมการลงทนุใน MCBV 
การซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 45.515 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว้ของ MCBV จาก Paiton 
Power Financing B.V. ในมลูคา่เทา่กบั 53.50 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กบั 1,679.92 ลา้นบาท1  

 

 ตารางการคํานวณขนาดรายการ 
เกณฑก์ารคํานวณขนาดรายการ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NTA) รอ้ยละ 0.81 
2. เกณฑก์ําไรสทุธ ิ รอ้ยละ 2.45 
3. เกณฑม์ลูคา่รวมสงิตอบแทน  รอ้ยละ 1.36 
4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุ  ไมคํ่านวณ เนอืงจากไมไ่ดช้ําระดว้ยหุน้ 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ งวด 6 เดอืน สนิสดุวันท ี30 มถินุายน 2564  
 2/ งบการเงนิรวมของ MCBV งวดปี สนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2563 
 3/ NTA คอื สนิทรัพยท์มีตีัวตนสทุธ ิ(Net Tangible Assets) = สนิทรัพยร์วม – สนิทรัพยท์ไีมม่ตีัวตน – 
  หนสีนิรวม – สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย โดยสนิทรัพยท์ไีมม่ตีัวตน ไดแ้ก ่คา่ความนยิม คา่ใชจ้า่ย  
  รอตัดบัญช ีเป็นตน้ 

 

3) ธรุกรรมการลงทนุใน IPM 
การซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 65.00 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ IPM จาก Paiton Power 
Financing B.V. ในมลูคา่เทา่กบั 48.90 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กบั 1,535.47 ลา้นบาท1 

 

 ตารางการคํานวณขนาดรายการ 
เกณฑก์ารคํานวณขนาดรายการ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NTA) รอ้ยละ 0.36 
2. เกณฑก์ําไรสทุธ ิ รอ้ยละ 1.42 
3. เกณฑม์ลูคา่รวมสงิตอบแทน  รอ้ยละ 1.25 
4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุ  ไมคํ่านวณ เนอืงจากไมไ่ดช้ําระดว้ยหุน้ 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ งวด 6 เดอืน สนิสดุวันท ี30 มถินุายน 2564 
 2/ งบการเงนิรวมของ IPM งวดปี สนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2563 
 3/ NTA คอื สนิทรพัยท์มีตีัวตนสทุธ ิ(Net Tangible Assets) = สนิทรัพยร์วม – สนิทรัพยท์ไีมม่ตีัวตน – 

หนสีนิรวม – สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย โดยสนิทรัพยท์ไีมม่ตีวัตน ไดแ้ก ่คา่ความนยิม 
คา่ใชจ้า่ยรอตัดบัญช ีเป็นตน้ 

 

ผลรวมขนาดรายการของการซอืหุน้สามัญเพอืลงทนุในกลุม่บรษัิทเป้าหมาย 
เกณฑก์ารคํานวณขนาดรายการ PE MCBV IPM รวม 
1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NTA) รอ้ยละ 32.34 รอ้ยละ 0.81 รอ้ยละ 0.36 รอ้ยละ 33.51 
2. เกณฑก์ําไรสทุธ ิ รอ้ยละ 51.53 รอ้ยละ 2.45 รอ้ยละ 1.42 รอ้ยละ 55.4 
3. เกณฑม์ลูคา่รวมสงิตอบแทน  รอ้ยละ 18.02 รอ้ยละ 1.36 รอ้ยละ 1.25 รอ้ยละ 20.63 
4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุ  ไมคํ่านวณ เนอืงจากไมไ่ดช้ําระดว้ยหุน้ 
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4) รายการไดม้าซงึสนิทรัพยอ์นืของบรษิัทฯ ทเีกดิขนึในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทผีา่นมา (เดอืนกมุภาพันธ ์2564 – เดอืนสงิหาคม 2564) กอ่นเขา้ทํารายการในครังนี 
ลําดบั วนัท ี

เกดิรายการ 
รายละเอยีดการไดม้าซงึสนิทรพัย ์ ขนาดรายการทคีาํนวณได ้(รอ้ยละ) 

เกณฑ ์
NTA 

เกณฑ ์
กําไรสทุธ ิ

เกณฑ์
มลูคา่รวม 
ของ        

สงิตอบแทน 

เกณฑ ์      
มลูคา่หุน้ทนุ 

1 5 พฤษภาคม 2564 การลงนามสญัญาซอืขายหุน้เพอืเขา้ลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมใกลช้ายฝัง ในสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม   

NTA 
ตดิลบ 

ไมม่กีําไร 0.24 ไมม่ ี        
การออกหุน้ใหม ่

2 24 พฤษภาคม 2564 การลงทนุในหุน้สามัญของบรษิัท พรนิซเิพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)  0.98 ไมม่กีําไร 1.33 ไมม่ ี          
การออกหุน้ใหม ่

3 30 กรกฎาคม 2564 การลงนามสญัญาซอืขายหุน้เพมิทนุ เพอืลงทนุในธรุกจิโรงพยาบาลเอกชน    
ใน สปป. ลาว 

0.06 ไมม่กีําไร 0.16 ไมม่ ี          
การออกหุน้ใหม ่

รวมขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดอืน 1.04 N/A 1.73 N/A 

หมายเหต ุ

รายการท ี1 คอื การลงนามสัญญาซอืขายหุน้เพอืเขา้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใกลช้ายฝัง ในสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม เมอืวันท ี5 พฤษภาคม 2564 ทําให ้
บรษิัทฯ มกีารไดม้าซงึสนิทรัพยจ์ากการซอืหุน้สามัญ NEXIF ENERGY BT PTE. LTD. ในสัดสว่นรอ้ยละ 50 จาก NEXIF ENERGY PTE. LTD. ซงึไม่เป็นบคุคล          
ทเีกยีวโยงกัน มมีูลค่าของสงิตอบแทนรวมเท่ากับ 8.68 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 272.58 ลา้นบาท) โดยทปีระชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ               
ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้ขา้ทํารายการดังกลา่วเมอืวันท ี20 เมษายน 2564 

รายการท ี2 คอื การลงทนุในหุน้สามัญของบรษิัท พรนิซเิพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน) เมอืวันท ี24 พฤษภาคม 2564 ทําใหบ้รษิัทฯ มกีารไดม้าซงึสนิทรัพยจ์ากการซอืหุน้
สามัญของบรษิัท พรนิซเิพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน) (“PRINC”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของหุน้ทอีอกและชาระแลว้ทังหมดของ PRINC หลังจากการออก
หุน้สามัญเพมิทุนใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยแบ่งออกเป็น (ก) การลงทุนในหุน้สามัญเพมิทุน ของ PRINC จํานวน 346,233,682 หุน้ และ (ข) การซอืหุน้สามัญเดมิของ 
PRINC จากนางสาวสาธติา วทิยากร จํานวน 34,623,369 หุน้ ซงึไม่เป็นบุคคลทเีกยีวโยงกัน มมีูลค่าของสงิตอบแทนรวมประมาณ 1,557.705 ลา้นบาท โดยที
ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้ขา้ทํารายการดังกลา่วเมอืวันท ี20 เมษายน 2564 

รายการท ี3 คอื การลงนามสญัญาซอืขายหุน้เพมิทนุ เพอืลงทนุในธรุกจิโรงพยาบาลเอกชน ใน สปป. ลาว  เมอืวันท ี30 กรกฎาคม 2564 ทําใหบ้รษิัทฯ มกีารไดม้าซงึสนิทรัพยจ์ากการ
ซอืหุน้เพมิทนุ Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. ในสดัสว่นรอ้ยละ 9.91 ซงึไมเ่ป็นบคุคลทเีกยีวโยงกนั มมีลูคา่ของสงิตอบแทนรวมเทา่กบั 190 ลา้นบาท 
โดยทปีระชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้ขา้ทํารายการดังกลา่วเมอืวันท ี18 พฤษภาคม 2564 
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5. รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ไีดม้า 
5.1. ธุรกรรมการลงทนุใน PE  

5.1.1. สนิทรัพยท์จีะไดม้า 
สนิทรัพยท์จีะไดม้าในครังนี คอื หุน้สามัญของ PE จํานวน 19,332 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 

10,000 เหรยีญสหรัฐฯ  คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 45.515 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ PE  
 

5.1.2. ลักษณะการประกอบธรุกจิของ PE 
ชอืบรษัิท PT Paiton Energy 
ประเภทกจิการ เป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิทจํากัด จดทะเบยีนตามกฎหมายของสาธารณรัฐ

อนิโดนเีซยี 
เลขททีะเบยีนนติบิคุคล 8120107981887 
ลักษณะการดําเนนิธรุกจิ ประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นซงึมี

ถ่านหนิเป็นเชือเพลงิ กําลังการผลติรวม 2,045 เมกะวัตต์ ประกอบดว้ย 
โรงไฟฟ้ายนูติท ี7 และ 8 มกีําลังการผลติหน่วยละ 615 เมกะวัตต ์โดยมสีญัญา
ซอืขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี หรอื PT Perusahaan Listrik 
Negara (“PLN”) ตังแต่เดอืนพฤษภาคม 2542 - มนีาคม 2585 และโรงไฟฟ้า  
ยนูติท ี3 มกีําลังการผลติ 815 เมกะวัตต ์โดยมสีญัญาซอืขายไฟฟ้ากับ PLN 
ตังแตเ่ดอืนมนีาคม 2555 - มนีาคม 2585 โดยโรงไฟฟ้าทัง 3 ยนูตินัน ตังอยูท่ ี
Paiton Power Complex ในเมืองโปรโบลิงโก จั งหวัดชวาตะวั นออก 
สาธารณรัฐอนิโดนีเซยี  ทังนี Paiton Power Complex เป็นศนูยร์วมพลังงาน
ไฟฟ้าทีมีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์ดา้นพลังงานของสาธารณรัฐ
อนิโดนีเซยี เนืองจากเป็นแหล่งไฟฟ้าทสํีาคัญของเกาะชวา โดยโรงไฟฟ้า 
ทีตังอยู่ใน Paiton Power Complex มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 
4,700 เมกะวัตต ์ทังนี กําลังการผลติของโรงไฟฟ้าทัง 3 ยูนติมกีําลัง
การผลติรวม 2,045 เมกะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 ของกําลังการผลติไฟฟ้า
ทังหมดบนเกาะชวา 

ทตีังบรษัิท Sentral Senayan II, 5th floor Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270, Indonesia 
วันกอ่ตังบรษัิท 6 กมุภาพันธ ์2538 

 
5.1.3. ทนุจดทะเบยีนและโครงสรา้งการถอืหุน้ของ PE 

ณ วันลงนามสญัญาซอืขายหุน้ 22 มถินุายน 2564 PE มทีนุจดทะเบยีนและชําระแลว้จํานวน 
424.74 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กับ 12,646.59 ลา้นบาท  (อัตราแลกเปลยีน 1 เหรยีญสหรัฐฯ เทา่กับ 
29.7749 บาท) โดยเป็นหุน้สามัญทังหมด 42,474 หุน้ มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10,000 เหรยีญสหรัฐฯ  และ PE 
มรีายชอืผูถ้อืหุน้ ดังน ี
ลําดบั ชอืผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้ รอ้ยละของจํานวนหุน้ 

ทอีอกและเรยีกชําระแลว้จดทะเบยีน 
1 Mitsui Co., Ltd. 19,332 45.52 
2 Nebras Power Investment Management B.V. 15,084 35.51 
3 Tokyo Electric Power Company 

International Paiton II B.V. 
5,934 13.97 

4 PT Batu Hitam Perkasa 2,124 5.00 
 รวม 42,474 100.00 
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5.1.4. รายชอืคณะกรรมการของ PE 
ณ วันลงนามสญัญาซอืขายหุน้ 22 มถินุายน 2564 PE มรีายชอืของคณะกรรมการ ดังน ี

ลําดบั ชอื-สกลุ ตาํแหนง่ 

1 Koichiro Miyazaki President 
2 Khalid Mohd Yousef Jolo Director 
3 Faisal Obaid Ahmed A. Al-Siddiqi Director 
4 Koichi Katayama Director 
5 Motoharu Nakada Director 
6 Arthur M. E. Simatupang Director 

 
5.1.5. ขอ้มลูทางการเงนิของ PE 

งบการเงินของ PE สําหรับงวดปีสนิสุดวันที 31 ธันวาคม ปี 2561 – 2563 ไดร้ับการตรวจสอบ       
โดย Yanto, S.E., Ak., M.Ak.,CPA ซงึเป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน AP 0241 KAP Tanudiredja, 
Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (a member of PwC global network in Indonesia) 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ลา้นบาท 

ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

สนิทรพัย ์
      

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 583.59 553.80 575.32 18,787.16 16,550.59 17,130.10 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 3,886.30 3,798.87 3,749.21 125,109.33 113,531.13 111,632.35 
รวมสนิทรพัย ์ 4,469.89 4,352.67 4,324.53 143,896.49 130,081.72 128,762.45 
หนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้       
หนสีนิหมนุเวยีน 470.87 230.43 281.42 15,158.43 6,886.52 8,379.25 
หนสีนิไมห่มนุเวยีน 2,867.18 2,785.88 2,624.23 92,301.41 83,257.41 78,136.19 
รวมหนสีนิ 3,338.05 3,016.31 2,905.65 107,459.84 90,143.93 86,515.44 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,131.84 1,336.36 1,418.88 36,436.65 39,937.79 42,247.01 
รวมหนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,469.89 4,352.67 4,324.53 143,896.49 130,081.72 128,762.45 
งบกําไรขาดทนุประจํางวด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รายได ้ 713.10 908.15 841.66 22,956.72 27,140.52 25,060.34 
รายไดอ้นื 163.42 46.50 47.15 5,260.88 1,389.68 1,403.89 

รวมรายได ้ 876.53 954.65 888.81 28,217.60 28,530.19 26,464.23 
ตน้ทนุทางตรง (422.31) (508.54) (443.91) (13,595.17) (15,197.97) (13,217.38) 
คาใชจ่้ายอนื (258.17) (222.50) (154.23) (8,311.11) (6,649.52) (4,592.18) 

รวมคา่ใชจ่้าย (680.48) (731.04) (598.14) (21,906.28) (21,847.50) (17,809.56) 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 196.05 223.61 290.67 6,311.32 6,682.70 8,654.67 
หมายเหต:ุ อัตราแลกเปลยีน 1 เหรยีญสหรัฐฯ ณ วันท ี28 ธันวาคม 2561 และ ณ วันท ี30 ธันวาคม 2562 และปี 2563 

เทา่กับ 32.1924 บาท 29.8855 บาท และ 29.7749 บาท ตามลําดับ 
 
5.2. ธุรกรรมการลงทนุใน MCBV 

5.2.1. สนิทรัพยท์จีะไดม้า 
สนิทรัพยท์จีะไดม้าในครังน ีคอื หุน้สามัญของ MCBV จํานวน 2,275,750 หุน้มลูคา่ทตีราไว ้

หุน้ละ 1.00 เหรียญสหรัฐฯ คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 45.515 ของทุนจดทะเบยีนและเรียกชําระแลว้
ของ MCBV  
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5.2.2. ลักษณะการประกอบธรุกจิของ MCBV 
ชอืบรษัิท Minejesa Capital B.V. 
ประเภทกจิการ เป็นนิตบิุคคลประเภทบรษัิทจํากัด จดทะเบยีนตามกฎหมายของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
เลขททีะเบยีนนติบิคุคล 69078947 
ลักษณะการดําเนนิธรุกจิ - การเขา้ถือหุน้ในกจิการอนื (Holding Company) โดยการถือหุน้

ทังจํานวนของ  Minejesa Power B.V. (MPBV) 
- MCBV จัดตังขนึโดยมวีัตถปุระสงคเ์พอืเป็นนติบิคุคลททํีาหนา้ที
จัดหาแหล่งเงนิทุนเพือใชใ้นการลงทุนใน PE โดยผ่านการถอืหุน้ 
ใน MPBV ซงึในเดอืนสงิหาคม 2560 MCBV 1. ไดร้ะดมทุน
โดยการออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิละมหีลักประกันวงเงนิรวม 2,100 ลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ ประกอบดว้ย (1) วงเงนิ 1,200 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
อัตราดอกเบยีรอ้ยละ 4.625 ตอ่ปี ครบกําหนดไถถ่อนในเดอืน
สงิหาคม 2573 และ (2) วงเงนิ 900 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  อัตราดอกเบยี
รอ้ยละ 5.625 ตอ่ปี ครบกําหนดไถถ่อนในเดอืนสงิหาคม 2580 ทังนี 
หุน้กูดั้งกลา่วไดร้ับการอนุมัตแิละมกีารซอืขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งสาธารณรัฐสงิคโปร์ (SGX-ST) 2. ไดกู้เ้งินจากกลุ่มธนาคาร   
ในวงเงนิสกลุเหรยีญสหรัฐฯ ประมาณ 300 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ และ
วงเงนิสกุลเยนญปีุ่ น ประมาณ 40 พันลา้นเยนญปีุ่ น โดยเงนิกูทั้ง 2 
จะครบกําหนดไถถ่อนในเดอืนสงิหาคม 2566  

ทตีังบรษัิท Barbara Strozzilaan 366, Eurocenter2, 5th floor, 1083 HN 
Amsterdam, the Netherlands 

วันจดทะเบยีนบรษัิท 29 มถินุายน 2560 
 

5.2.3. ทนุจดทะเบยีนและโครงสรา้งการถอืหุน้ของ MCBV 
ณ วันลงนามสัญญาซอืขายหุน้ 22 มถิุนายน 2564 MCBV มทีนุจดทะเบยีนจํานวน 5,000,000 

เหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กบั 148,874,500 บาท (อัตราแลกเปลยีน 1 เหรยีญสหรัฐฯ เทา่กบั 29.7749 บาท) 
โดยเป็นหุน้สามัญทังหมด 5,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐฯ และ MCBV          
มรีายชอืผูถ้อืหุน้ ดังน ี
ลําดบั ชอืผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้ รอ้ยละของจํานวนหุน้ 

ทอีอกและเรยีกชําระแลว้ จดทะเบยีน 
1 Paiton Power Financing B.V. 2,275,750 45.52 
2 Nebras Power Investment Management B.V. 1,775,650 35.51 
3 Tokyo Electric Power Company 

International Paiton II B.V. 
698,550 13.97 

4 PT Batu Hitam Perkasa 250,050 5.00 
  รวม 5,000,000 100.00 

 
5.2.4. รายชอืคณะกรรมการของ MCBV 

ณ วันลงนามสญัญาซอืขายหุน้ 22 มถินุายน 2564 MCBV มรีายชอืของคณะกรรมการ ดังน ี
ลําดบั ชอื-สกลุ ตาํแหนง่ 

1 Ento Executive Director B 
2 J.J.J. van Trigt Executive Director C 
3 Sachio Kosaka Executive Director D 
4 Faisal Obaid A Al-Siddiqi Non-Executive Director C 
5 Tomonori Suzuki Non-Executive Director B 
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5.2.5. ขอ้มลูทางการเงนิของ MCBV 
งบการเงนิของ MCBV สําหรับงวดปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม ปี 2561 – 2563 ไดร้ับการตรวจสอบ

โดย Deloitte Accountants B.V. 
 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
สนิทรพัย ์

      

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 183.64 196.68 194.46 5,911.81 5,877.88 5,790.03 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 2,535.83 2,425.48 2,321.97 81,634.45 72,486.68 69,136.42 
รวมสนิทรพัย ์ 2,719.47 2,622.16 2,516.43 87,546.26 78,364.56 74,926.45 
หนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้       
หนสีนิหมนุเวยีน 159.94 159.11 160.77 5,148.85 4,755.08 4,786.91 
หนสีนิไมห่มนุเวยีน 2,522.47 2,419.54 2,320.16 81,204.36 72,309.16 69,082.53 
รวมหนสีนิ 2,682.41 2,578.65 2,480.93 86,353.21 77,064.24 73,869.44 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 37.06 43.51 35.50 1,193.05 1,300.32 1,057.01 
รวมหนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,719.47 2,622.16 2,516.43 87,546.26 78,364.56 74,926.45 
งบกาํไรขาดทนุประจํางวด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รายไดร้วม 141.45 138.91 139.67 4,553.61 4,151.39 4,158.66 
คา่ใชจ้า่ยรวม (132.78) (129.23) (125.85) (4,274.51) (3,862.10) (3,747.17) 
กําไร (ขาดทนุ)สทุธ ิ 8.67 9.68 13.82 279.11 289.29 411.49 
หมายเหต:ุ อัตราแลกเปลยีน 1 เหรยีญสหรัฐฯ ณ วันท ี28 ธันวาคม 2561 และ ณ วันท ี30 ธันวาคม 2562 และปี 2563 เทา่กบั 

32.1924 บาท 29.8855 บาท และ 29.7749 บาท ตามลําดบั 
  
5.3. ธุรกรรมการลงทนุใน IPM 

5.3.1. สนิทรัพยท์จีะไดม้า 
สนิทรัพยท์ีจะไดม้า คอื หุน้สามัญของ IPM จํานวน 366,936,795 หุน้ ไม่กําหนดมูลค่าทีตราไว ้  

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.00 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ IPM 
5.3.2. ลักษณะการประกอบธรุกจิของ IPM 

ชอืบรษัิท IPM Asia Pte. Ltd. 
ประเภทกจิการ เป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิทจํากดั จดทะเบยีนตามกฎหมาย     

ของสาธารณรัฐสงิคโปร ์
เลขททีะเบยีนนติบิคุคล 199307415N 
ลักษณะการดําเนนิธรุกจิ การเขา้ถือหุน้ในกิจการอืน (Holding Company) ทีผ่านมา IPM ได ้

ลงทนุใน PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (“POMI”) 
ในสัดสว่นรอ้ยละ 84 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ POMI 
ซงึเป็นบริษัททีเขา้ทําสัญญาเดนิเครืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
(Operation and Maintenance Agreement) ใหแ้ก ่โรงไฟฟ้าของ PE  

ทตีังบรษัิท 1 ROBINSON ROAD #17-00 AIA TOWER 
SINGAPORE (048542) 

วันจดทะเบยีนบรษัิท 9 พฤศจกิายน 2536 
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5.3.3. ทนุจดทะเบยีนและโครงสรา้งการถอืหุน้ของ IPM 
ณ วันลงนามสัญญาซอืขายหุน้ 22 มถิุนายน 2564 IPM มทีนุจดทะเบยีนจํานวน 1,000,000 

เหรยีญสหรัฐฯ หรอืเท่ากับ 29,774,900 บาท (อัตราแลกเปลยีน 1 เหรยีญสหรัฐฯ เท่ากับ 29.7749 บาท) 
โดยเป็นหุน้สามัญทังหมด 564,518,146 หุน้ และ IPM มรีายชอืผูถ้อืหุน้ ดังน ี
ลําดบั ชอืผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้ รอ้ยละของจํานวนหุน้  

ทอีอกและเรยีกชําระแลว้ จดทะเบยีน 
1 Paiton Power Financing B.V. 366,936,795 65.00 
2 Nebras Power Netherlands B.V. 197,581,351 35.00 

  รวม 564,518,146 100.00 
 

5.3.4. รายชอืคณะกรรมการของ IPM 
ณ วันลงนามสญัญาซอืขายหุน้ 22 มถินุายน 2564 IPM มรีายชอืของคณะกรรมการ ดังน ี

ลําดบั ชอื-สกลุ ตาํแหนง่ 

1 Koh Boon Teck Director 
2 Faisal Obaid Al-Siddiqi Director 
3 Peter Lithgow Director  
4 Koichiro Miyazaki Director  
5 Ryuichi Maruyama Director 
6 Tomonori Suzuki Alternate Director to Koh Boon Teck  

 
5.3.5. ขอ้มลูทางการเงนิของ IPM 

งบการเงนิของ IPM สําหรับงวดปีสนิสุดวันที 31 ธันวาคม ปี 2561 – 2563 ไดร้ับการตรวจสอบ      
โดย PricewaterhouseCoopers LLP, Public Accountants and Chartered Accountants, Singapore 

 
 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 256331 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
สนิทรพัย ์

  
 

  
 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 8.64 12.96 10.80 278.14 387.42 321.57 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 0.53 5.45 5.42 17.06 162.74 161.38 
รวมสนิทรพัย ์ 9.17 18.41 16.22 295.20 550.16 482.95 
หนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้       
หนสีนิหมนุเวยีน 3.26 4.13 1.83 104.95 123.30 54.49 
หนสีนิไมห่มนุเวยีน 0.10 - 0.13 3.21 - 3.87 
รวมหนสีนิ 3.36 4.13 1.96 108.16 123.30 58.36 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 5.81 14.28 14.26 187.04 426.86 424.59 
รวมหนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 9.17 18.41 16.22 295.20 550.16 482.95 
งบกําไรขาดทนุประจํางวด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รายไดร้วม 21.98 30.39 23.76 707.59 908.22 707.45 
คา่ใชจ้า่ยรวม (18.60) (19.52) (17.64) (598.78) (583.36) (525.23) 
กําไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ 3.38 10.87 6.12 108.81 324.86 182.22 
หมายเหต:ุ อัตราแลกเปลยีน 1 เหรยีญสหรัฐฯ ณ วันท ี28 ธันวาคม 2561 และ ณ วันท ี30 ธันวาคม 2562 และปี 2563 

เทา่กับ 32.1924 บาท 29.8855 บาท และ 29.7749 บาท ตามลําดับ 
  



72 
 

6. มลูคา่รวมของสงิตอบแทนและเงอืนไขการชําระเงนิ  
 RHIS จะชําระมูลค่ารวมของสงิตอบแทนในรูปเงนิสด เป็นเงนิจํานวนรวมเท่ากับ 809.60 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
หรือเท่ากับ 25,421.68 ลา้นบาท1 เพือเป็นค่าตอบแทนในการซอืหุน้ PE หุน้ MCBV และหุน้ IPM โดยมี
รายละเอยีดดังน ี

1) มูลค่าการไดม้าซงึหุน้ของ PE จํานวน 19,332 หุน้ คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 45.515 ของทุน
จดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ PE โดยมมีูลคา่การเขา้ทํารายการเป็นจํานวนเงนิเทา่กบั 
707.20 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กบั 22,206.29 ลา้นบาท1 

2) มูลค่าการไดม้าซงึหุน้ของ MCBV จํานวน 2,275,750 หุน้ คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 45.515 
ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ MCBV โดยมมีลูคา่การเขา้ทํารายการเป็นจํานวน
เงนิเทา่กบั 53.50 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กบั 1,679.92 ลา้นบาท1 

3) มูลค่าการไดม้าซงึหุน้ของ IPM จํานวน 366,936,795 หุน้ คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 65.00 
ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ IPM โดยมมีูลค่าการเขา้ทํารายการเป็นจํานวนเงนิ
เทา่กบั 48.90 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กบั 1,535.47 ลา้นบาท1 

 
ทังนี บรษัิทฯ จะชําระค่าซอืหุน้ PE, MCBV และ IPM ขา้งตน้ในมูลค่ารวม 809.60 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 

หรอืเทา่กับ 25,421.68 ลา้นบาท1 ใหก้ับผูข้าย ในวันทผีูข้ายโอนกรรมสทิธใินหุน้ทซีอืขายทังหมดใหแ้กบ่รษัิทฯ 
เพอืการเสร็จสนิการทําธรุกรรม 
 
7. มลูคา่ของสนิทรพัยท์ไีดม้า 
 สนิทรัพยท์ ีRHIS จะไดม้าไดแ้ก ่ 

1) หุน้สามัญของ PE จํานวน 19,332 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 45.515 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้
ของ PE โดยเป็นทุนทชีําระแลว้ 424.74 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคดิเป็น 12,646.59 ลา้นบาท มูลค่า          
ทตีราไวหุ้น้ละ 10,000 เหรยีญสหรัฐฯ หรอืคดิเป็น 297,749 บาท ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 มสีนิทรัพย์
รวม 4,324.53 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 128,762.45 ลา้นบาท และมีมูลค่าตามบัญชี 
1,418.88 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืคดิเป็น 42,247.01 ลา้นบาท 

2) หุน้สามัญของ MCBV จํานวน 2,275,750 หุน้ คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 45.515 ของทุนจดทะเบยีน
และเรียกชําระแลว้ของ MCBV โดยเป็นทุนทีชําระแลว้ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคดิเป็น 
148.87 ลา้นบาท มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 เหรยีญสหรัฐฯ หรอืคดิเป็น 29.7749 บาท ณ วันท ี31 
ธันวาคม 2563 มสีนิทรัพยร์วม 2,516.43 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืคดิเป็น 74,926.33 ลา้นบาท และ
มมีลูคา่ตามบัญช ี35.50 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืคดิเป็น 1,057.01 ลา้นบาท 

3) หุน้สามัญของ IPM จํานวน 366,936,795 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.00 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีก
ชําระแลว้ของ IPM โดยเป็นทนุทชีําระแลว้ 1 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืคดิเป็น 29.77 ลา้นบาท ซงึไมไ่ด ้
กําหนดมลูคา่ทตีราไว ้ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 มสีนิทรัพยร์วม 16.22 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืคดิเป็น 
483.07 ลา้นบาท และมมีลูคา่ตามบัญช ี14.26 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืคดิเป็น 424.59 ลา้นบาท 

หมายเหต:ุ  คํานวณจากอัตราแลกเปลยีนถัวเฉลยีของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วันท ี30 ธันวาคม 2563 
ซงึมอัีตราซอืถัวเฉลยีประเภทตัวเงนิ 1 เหรยีญสหรัฐฯ เทา่กบั 29.7749 บาท 

 
8. เกณฑท์ใีชใ้นการกําหนดมลูคา่สงิตอบแทน  

มลูคา่สงิตอบแทนในการซอืหุน้ PE หุน้ MCBV และหุน้ IPM ซงึมมีลูคา่รวม 809.60 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอื 
25,421.68 ลา้นบาท1 พจิารณาจากการประเมนิมูลค่าหุน้ของ PE MCBV และ IPM ดว้ยวธิีมูลค่าปัจจุบัน
กระแสเงนิสดสทุธ ิ(Discount Cash Flow หรอื DCF) เนอืงจากเป็นวธิทีคํีานงึถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต
ของ PE MCBV และ IPM และเป็นวธิทีใีชก้ันทัวไปในการประเมนิมูลคา่ของบรษัิทในธรุกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 
ซงึมกีระแสเงนิสดสมําเสมอ และสะทอ้นลักษณะการดําเนนิงานของบรษัิทไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง มกีารเจรจา
ตอ่รองกบัทางผูข้าย ทังน ีมลูคา่ของการลงทนุเป็นดังตารางดา้นทา้ยน ี
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บรษิทัฯ มลูคา่ (ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
PE 707.20 
MCBV 53.50 
IPM 48.90 
รวม 809.60 

 
การประเมนิมูลค่าบนวธิ ีDCF นัน ตังอยู่บนการตรวจสอบกจิการ ซงึบรษัิทฯ ไดจ้ัดตังคณะทํางานจาก

บคุลากรภายในบรษัิทฯ ในแตล่ะสว่นงานทเีกยีวขอ้งรว่มดําเนนิการกับทปีรกึษาทมีคีวามเชยีวชาญดา้นตา่งๆ 
มาตรวจสอบกจิการอยา่งครบถว้นและเหมาะสม โดยไดคํ้านงึถงึขอ้มลูเทคนคิทสีะทอ้นความสามารถในการสรา้งรายได ้
ของโรงไฟฟ้า ค่าใชจ้่ายทีเกยีวขอ้งและไดพ้จิารณาอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้2 โดยคํานึงถงึตน้ทุน
ทางการเงนิของบรษัิทฯ เพอืนํามาคํานวณหามลูคา่ทเีหมาะสมบนสมมตฐิานเบอืงตน้ทสํีาคัญตอ่ไปน ี

 
 กําหนดอายโุครงการ 21 ปี ตามสญัญาซอืขายไฟฟ้า 
 กําลังการผลติสทุธริวม 2,033 เมกะวัตต ์ตามสญัญาซอืขายไฟฟ้า 
 ดัชนีความพรอ้ม (Availability Factor) เฉลยีทรีอ้ยละ 85.24 ถงึรอ้ยละ 88.83 โดยเป็นการกําหนดสมมตฐิาน

แบบใชค้วามระมัดระวัง รวมทังไดก้ําหนดอัตราการเสอืมถอยของประสทิธภิาพการใชเ้ชอืเพลงิ 
(Heat Rate Degradation) ตามผลการวเิคราะหข์องทปีรกึษา 

 ค่าใชจ้่ายโดยเฉลยีสําหรับการเดนิเครอืง และค่าใชจ้่ายดําเนนิการและบรหิาร โดยไม่รวมค่าเชอืเพลงิ 
รวมประมาณ 85 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ปี โดยอา้งองิตามขอ้เสนอแนะของทปีรกึษาและสมมตฐิาน
อัตราเงนิเฟ้อทอีา้งองิไดจ้าก Bloomberg และขอ้มลูจากหน่วยงานสถติสิาธารณรัฐอนิโดนเีซยี 

 งบประมาณการลงทุนมคี่าเฉลยีตลอดอายุโครงการปีละ 58.7 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ทังนี ไดก้ําหนด
คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบํารงุเพมิเตมิเพอืปรับปรงุคณุภาพของโรงไฟฟ้า ในชว่งปี 2570 ถงึ 2572 

 สมมตฐิานทางดา้นการเงนิตามทปีรากฏในสญัญาเงนิกูแ้ละอัตราภาษีรายไดน้ติบิคุคลของโรงไฟฟ้า
ประมาณรอ้ยละ 20 – 22 ตามประกาศทเีป็นปัจจบัุนของรัฐบาลอนิโดนเีซยี เป็นตน้ 
 

ทังนี ไดพ้จิารณาประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันของธรุกจิ ขอ้มลูจากประวัตกิารดําเนนิกจิการ การสอบทานโดย
ทปีรกึษาทมีคีวามเชยีวชาญในแตล่ะดา้น รวมถงึประสบการณ์ของบรษัิทฯ เพอืกําหนดเป็นสมมตฐิานทเีหมาะสม 
 
9. ผลประโยชนท์คีาดวา่จะเกดิขนึกบับรษิทัฯ  

1) บรษัิทฯ สามารถขยายการลงทุนในธรุกจิดา้นพลังงานในตา่งประเทศ เพอืใหส้อดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทีจะเป็นบริษัทชันนําดา้นพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน          
ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค 

2) บรษัิทฯ สามารถเพมิกําลังการผลติในธรุกจิโรงไฟฟ้าใหเ้ขา้ใกลเ้ป้าหมายทบีรษัิทฯ กําหนดไวว้า่ 
“ในปี 2568 บรษัิทฯ จะรักษากําลังการผลติ 10,000 เมกะวัตต ์เพอืชดเชยกําลังการผลติ
ของโรงไฟฟ้าบางแหง่ทจีะทยอยสนิสดุสญัญาการซอืขายไฟฟ้า”  

3) บรษัิทฯ สามารถเพมิรายไดจ้ากการลงทนุในตา่งประเทศใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทบีรษัิทฯ 
กําหนดไวว้า่ “บรษัิทจะสรา้งรายไดจ้ากการลงทนุในตา่งประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วม
ของบรษัิทฯ ภายในปี 2568” 

4) การเขา้ลงทนุอยา่งตอ่เนืองของบรษัิทฯ ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี จะชว่ยเพมิขดีความสามารถ
ในการแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจทีเกียวขอ้ง รวมถึง การเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ            
ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยีและในต่างประเทศ เพอืชว่ยใหบ้รษัิทฯ มคีวามยังยนื มอีัตราการเตบิโต
ทางธรุกจิ และผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ เพมิขนึ 

5) บรษัิทฯ สามารถร่วมบรหิารจัดการในบรษัิทเป้าหมายทัง 3 แหง่ ซงึเป็นสนิทรัพยท์จีะไดม้า 
เนืองจากบรษัิทฯ จะซอืหุน้สามัญในสัดส่วนรอ้ยละ 45.515 – 65.00 ของทุนจดทะเบยีน
และชําระแลว้ ซงึธรุกจิหลักของบรษัิทเป้าหมายดังกลา่วเป็นธรุกจิทบีรษัิทฯ มคีวามรูค้วามชํานาญ 

 
2 หมายเหต:ุ อัตราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ ไดคํ้านวณจากสตูร Ke = Rf + b (Rm - Rf) 
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จงึถือไดว้่าการขยายการลงทุนในครังนี จะทําใหบ้รษัิทฯ เตบิโตขนึอย่างมันคง อีกทัง      
การเขา้ลงทนุครังนจีะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ สามารถปรับปรงุการบรหิารกจิการและการดําเนนิงาน
ของบรษัิทฯ โดยองคร์วมในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพเพมิมากขนึ
เนืองจากบรษัิทฯ สามารถจัดสรรทรัพยากรในการดําเนนิกจิการอยา่งมปีระสทิธภิาพจากการทบีรษัิทฯ 
มกีจิการโรงไฟฟ้าอนืๆ อกี 2 แหง่ ตังอยูบ่นเกาะทใีกลเ้คยีง 

6) จากการทโีรงไฟฟ้า Paiton เดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ลว้ บนสญัญาซอืขายไฟฟ้าระยะยาวกับ
การไฟฟ้าอนิโดนีเซยีทมีกีารรับรองรายไดข้องโรงไฟฟ้า และไดร้ับการคําประกันรายไดจ้าก
การขายไฟฟ้าจากรัฐบาลอนิโดนีเซยี ทําใหบ้รษัิทเป้าหมายมผีลการดําเนนิงานทดี ีและมคีวามสามารถ
ในการจ่ายเงนิปันผลอย่างสมําเสมอ การทบีรษัิทฯ เขา้ลงทุนในหุน้ของบรษัิทเป้าหมาย จะทําให ้
บรษัิทฯ จะมกีําไรจากผลการดําเนนิงานเพมิขนึทันท ีและชว่ยสรา้งโอกาสในการเพมิรายได ้
สภาพคลอ่ง ฐานะการเงนิของบรษัิทฯ และอัตราผลตอบแทนทเีหมาะสมและเพมิศักยภาพ
ในการดําเนนิธรุกจิในระยะยาวและสรา้งการเตบิโตอยา่งยังยนืใหก้บับรษัิทฯ 

 
10. แหลง่เงนิทนุทใีชใ้นการซอืหุน้สามญับรษิทัเป้าหมาย  

บรษัิทฯ จะชําระค่าซอืหุน้สามัญในกลุ่มบรษัิทเป้าหมาย ซงึไดแ้ก่ หุน้ PE หุน้ MCBV และหุน้ IPM         
ในมูลค่ารวมเท่ากับ 809.60 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเท่ากับ 25,735.16 ลา้นบาท1 โดยมแีหล่งเงนิทุนในการชําระ           
คา่ซอืหุน้สามัญดังกลา่วจากเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิและเงนิทนุหมนุเวยีนภายในบรษัิทฯ  

ทังนี กลุม่บรษัิทฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจํานวน 4,438.62 ลา้นบาท และมวีงเงนิสนิเชอื
ซงึยังไม่ไดเ้บกิใชเ้ป็นจํานวนเงนิรวม  46,829.42 ลา้นบาท แบ่งเป็นวงเงนิในแต่ละสกุลเงนิดังนี 33,344 ลา้นบาท  
350 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ และ 100 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี (ตามขอ้มลูงบการเงนิ ณ วันท ี30 มถินุายน 2564)  

หมายเหต:ุ  1 คํานวณจากอัตราแลกเปลียนถัวเฉลียของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที 30 มถิุนายน 2564           
 ซงึมีอัตราซอืถัวเฉลยีประเภทตัวเงนิ ดังนี (1) 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ  31.7875 บาท และ (2) 1 เหรียญ
 ออสเตรเลยี เทา่กบั 23.5979 บาท 

 
11. เงอืนไขในการเขา้ทํารายการ 

บรษัิทฯ จะเขา้ซอืหุน้ PE หุน้ MCBV และหุน้ IPM ในมลูคา่รวมเทา่กับ 809.60 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืเทา่กบั 
25,421.68 ลา้นบาท1 ดังกลา่ว โดยมเีงอืนไขทสํีาคัญซงึจะตอ้งสําเร็จกอ่นการเสร็จสนิการทําธรุกรรม ดังน ี

11.1. ผูถ้อืหุน้รายอนืของ PE, MCBV และ IPM นอกเหนือจากผูข้ายไม่ใชส้ทิธซิอืหุน้ของผูข้าย
บนเงอืนไขและราคาเดยีวกบับรษัิทฯ  

11.2. บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ใหเ้ขา้ทํารายการดังกลา่ว ตามประกาศ
รายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย ์

11.3. การไดร้ับความยนิยอมจากการไฟฟ้าสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี เจา้หนีทางการเงนิ และการยนิยอมอนื  ๆ
ทเีกยีวขอ้งกบัการเขา้ซอืหุน้สามัญในครังน ี

11.4. บรษัิทฯ อาจตอ้งชําระเงนิลงทนุเพมิเตมิตามการปรับปรุงบัญชขีองบรษัิทเป้าหมาย ซงึการปรับปรุง
บัญชนีีจะถูกกระทําและตรวจสอบโดย ผูต้รวจสอบบัญชอีสิระ หลังจากวันโอนหุน้แลว้ 60 วัน 
ทังน ีผูต้รวจสอบบัญชอีสิระคอื บรษัิท PricewaterhouseCoopers LLP.  

  
12. ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกยีวกบัการเขา้ทํารายการ 

ทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครังท ี8/2564 ไดพ้จิารณาขอ้มูลตา่งๆ แลว้มคีวามเห็นวา่ การซอืหุน้สามัญ
เพือลงทุนในกลุ่มบรษัิททีดําเนินกจิการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี เป็นการลงทุน          
ทสีมเหตสุมผล มคีวามเหมาะสม และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องบรษัิทฯ ทจีะเป็นบรษัิทชนันําดา้นพลังงาน
และระบบสาธารณูปโภคขันพนืฐานในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค และยังเป็นไปตามเป้าหมายของบรษัิทฯ ทจีะรักษา
กําลังการผลติไฟฟ้าใหไ้ดเ้ท่ากับ 10,000 เมกะวัตต ์ในปี 2568 ดังนัน การลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์           
โดยสรา้งผลตอบแทนและมูลค่าเพมิใหแ้ก่บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นชอบ           
ทจีะนําเสนอทปีระชมุผูถ้อืหุน้ เพอืพจิารณาและอนุมัตใิหเ้ขา้ลงทนุในครังน ี



75 
 

 
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื กรรมการบรษิทัฯ ทแีตกต่างจากความเห็น             

ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ไมม่ ี

 
14. ขอ้มลูอนื ๆ 

ไมม่ ี
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สารสนเทศทเีปิดเผยตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหนา่ยไป บญัช ี2 
 

1. สารสนเทศทเีปิดเผยตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหนา่ยไปซงึสนิทรพัย ์ขอ้ (13) 
โปรดพจิารณาขอ้มลูใน “สารสนเทศทเีปิดเผยตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป บัญช ี1” 

2. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทมีตีอ่สารสนเทศในเอกสารทสีง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในสารสนเทศฉบับนีแลว้ดว้ยดว้ยระมัดระวัง และ                 
เป็นผูร้ับผดิชอบในขอ้มูลทไีดร้ะบุไวใ้นสารสนเทศนี  และขอรับรองว่าขอ้มูลในสารสนเทศฉบับนี
ถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่มขีอ้มูลทอีาจทําใหบุ้คคลอนืสําคัญผดิในสาระสําคัญ และไม่ขาดขอ้มูล             
ทคีวรแจง้ในสาระสําคัญ  

3. คณุสมบตัขิองทปีรกึษาทางการเงนิอสิระทใีหค้วามเห็นเกยีวกบัการทํารายการ  
การเขา้ทํารายการไดม้าซงึสนิทรัพยใ์นครังนี บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง บรษัิท แอดไวเซอร ีพลัส จํากัด เป็นทปีรกึษา
ทางการเงนิอสิระ (“ทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ”) เพอืแสดงความเห็นเกยีวกับการเขา้ซอืหุน้ PE จาก Mitsui 
ในสัดส่วนรอ้ยละ 45.515 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแลว้ และการเขา้ซือหุน้ MCBV และ       
หุน้ IPM จาก PPF ในสัดส่วนรอ้ยละ 45.515 และ 65.00 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแลว้ 
ตามลําดับ โดยทปีรกึษาทางการเงนิอสิระไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษัิทฯ และไมม่คีวามสมัพันธก์ับบรษัิทฯ และ
ทีปรึกษาทางการเงนิอสิระยนิยอมใหเ้ผยแพร่รายงานทีปรึกษาทางการเงินอสิระ ฉบับลงวันที 30 
สงิหาคม 2564 ดังรายละเอยีดตามทแีนบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี1/2564 

4. ภาระหนขีองบรษิทัฯ 
4.1. หุน้กู ้

เมอืวันท ี4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการออกหุน้กูเ้พอือนุรักษ์สงิแวดลอ้ม ชนดิ
ระบุชือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ  ิไม่มีประกัน และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้จํานวน 4 ชุด มูลค่ารวม 
8,000,000,000 บาท ภายใตโ้ครงการหุน้กูข้องบรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563 
วงเงนิ 15,000,000,000 บาท โดยหุน้กูแ้ตล่ะชดุมรีายละเอยีดสรปุไดด้ังนี 

ชุดของหุน้กู ้ หุน้กูชุ้ดท ี1 หุน้กูชุ้ดท ี2 หุน้กูชุ้ดท ี3 หุน้กูชุ้ดท ี4 
อายหุุน้กู ้  3  ปี    5  ปี    10  ปี    15  ปี   
มลูคา่เสนอขาย 1,000,000,000 บาท 1,500,000,000 บาท 1,500,000,000 บาท 4,000,000,000 บาท 
วันทอีอกหุน้กู ้ 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
วันทคีรบกําหนด
ไถถ่อน 

4 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2566 

4 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2568 

4 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2573 

4 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2578 

อัตราดอกเบยี         
และกําหนดเวลา 

อัตราคงท ี          
รอ้ยละ 1.32 ตอ่ปี 
ตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

อัตราคงท ี          
รอ้ยละ 1.76 ตอ่ปี 
ตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

อัตราคงท ี           
รอ้ยละ 2.61 ตอ่ปี 
ตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

อัตราคงท ี           
รอ้ยละ 2.94 ตอ่ปี 
ตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชําระดอกเบยี ชําระทกุ 6 เดอืน โดยจะชําระในวันท ี4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจกิายน ของทกุปี ตลอดอายุ
ของหุน้กู ้โดยเริมชําระงวดแรกในวันที 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะชําระดอกเบีย  
งวดสดุทา้ยในวันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้

กําหนดเวลา          
ชําระคนืเงนิตน้ 

ชําระคนืเงนิตน้ทังจํานวนในวันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้
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4.2. รายละเอยีดยอดคงเหลอืหนสีนิทมีภีาระดอกเบยี ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 มดีังน ี
 วงเงนิกู ้

รวม 
จํานวนเงนิ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบยี 
(รอ้ยละตอ่ปี) 

กําหนดชําระคนื 

ระยะสนั    
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     
บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

ตามทรีะบ ุ
ในสญัญา 

3,408 อัตรารอ้ยละ
คงท ี

ภายในระยะเวลา 1 ปี ตังแตเ่ดอืน
กรกฎาคม 2564 ถงึเดอืนตลุาคม 2564 
และมกํีาหนดการจา่ยชําระคนื      
เมอืทวงถาม 

เงนิกูย้มื                         
จากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

    

บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

10,000 
ลา้นบาท 

3,880 0.83 - 1.10 ภายในระยะเวลา 1 ปีตังแต ่       
เดอืนกนัยายน 2564              
ถงึเดอืนพฤศจกิายน 2564 

ระยะยาว     
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     
บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 5,000 

ลา้นบาท 
 50 

 
อัตรารอ้ยละ

คงท ี
ภายในเดอืนมนีาคม 2567 

 

5. ขอ้มลูลกัษณะการประกอบธุรกจิ และขอ้มลูเกยีวกบับรษิทัฯ 
5.1. ขอ้มลูทวัไปของบรษิทัฯ 

ชอืบรษัิท บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
ประเภทธรุกจิ บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิในรูปแบบบรษัิทโฮลดงิ โดยลงทนุถอืหุน้ในบรษัิทอนื 

ซงึมสีถานะเป็นบรษัิทหลัก บรษัิทยอ่ย และ/หรอื บรษัิทร่วมคา้ของบรษัิทฯ 
ขึนอยู่กับสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ทีผ่านมาบริษัทฯ ไดล้งทุน  
ในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทีใชเ้ชือเพลงิหลักประเภทต่างๆ 
โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกจิเกยีวเนืองกับการผลติไฟฟ้า
และธุรกจิพลังงานดา้นอนืๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ รายไดห้ลัก
ของบรษัิทฯ มาจากเงนิปันผลและสว่นแบง่กําไร 

หมวดธรุกจิ พลังงานและสาธารณูปโภค 
กลุม่อตุสาหกรรม ทรัพยากร 
ทตีังบรษัิท 72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน อําเภอเมอืงนนทบรุ ี                 

จังหวัดนนทบรุ ี11000 
เลขททีะเบยีนนติบิคุคล 0107543000031 
วันจดทะเบยีนบรษัิท 7 มนีาคม 2543 
วันแปรสภาพเป็นบรษัิท
มหาชนจํากดั 

18 สงิหาคม 2543 

 
5.2. การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็นบรษัิทฯ ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหนึงของประเทศ 
ก่อตังขนึเมือวันที 7 มีนาคม 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียน 14,500 ลา้นบาท และไดเ้ขา้ระดมทุนในตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เมอืวันท ี2 พฤศจกิายน 2543 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ รอ้ยละ 45 ใชช้อืว่า “บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดงิ จํากัด (มหาชน)” และชอืหลักทรัพย ์
“RATCH” ตอ่มาเมอืวันท ี17 เมษายน 2562 ไดเ้ปลยีนชอืเป็น “บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)” ประกอบธรุกจิ
ในรูปแบบบรษัิทโฮลดงิ (Holding Company) มวีัตถปุระสงคเ์พอืเขา้ลงทนุถอืหุน้ในบรษัิทอนืทดํีาเนนิธรุกจิ
หลากหลายทังในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถจําแนกธุรกจิในการลงทุนของบรษัิทออกเป็น 3 ประเภท 
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ไดแ้ก ่1) ธุรกจิผลติไฟฟ้า แบ่งเป็น กลุ่มโรงไฟฟ้าเชอืเพลงิหลักในประเทศกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน 
และกลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2) ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน แบ่งเป็น ระบบคมนาคมขนส่ง ผลตินําประปา 
โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลย ีIoT การพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ และโครงขา่ยส่งไฟฟ้าอัจฉรยิะ 3) ธุรกจิเกยีวเนือง
และธรุกจิอนืๆ แบง่เป็น การใหบ้รกิารเดนิเครอืงและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า การซอ่มบํารุงอปุกรณ์กังหันกา๊ซธรุกจิ
จัดหาเชอืเพลงิ การลงทนุผา่นตลาดหลักทรัพย ์และการจัดหาบคุลากรโรงไฟฟ้า 

ปัจจุบัน บรษัิทฯ มกีําลังผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้รวม 8,290.31 เมกะวัตต ์ซงึกําลังการผลติไฟฟ้า 
7,052.94 เมกะวัตต ์เดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ลว้ และ 1,237.37 เมกะวัตต ์อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา 
บรษัิทฯ มฐีานการลงทนุใน 6 ประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศไทย (5,226.03 เมกะวัตต)์ เครอืรัฐออสเตรเลยี (1,250.29 เมกะวัตต)์ 
สปป. ลาว (1,193.09 เมกะวัตต)์ สาธารณรัฐประชาชนจนี (236 เมกะวัตต)์ สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี (193.05 เมกะวัตต)์ และ
สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม (191.86 เมกะวัตต)์ 

 
1. ธุรกจิผลติไฟฟ้า 

ธรุกจิผลติไฟฟ้า แบง่ออกเป็น 1) กลุม่โรงไฟฟ้าเชอืเพลงิหลักในประเทศ 2) กลุม่โรงไฟฟ้า
ประเภทพลังงานทดแทน และ 3) กลุม่โรงไฟฟ้าในตา่งประเทศ ซงึบรษัิทฯ ยังคงมคีวามมุง่มันในการแสวงหา
โอกาสการลงทนุ เพอืเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งและมันคง ในกลุม่โรงไฟฟ้าเชอืเพลงิหลักและพลังงานทดแทน 
ทังในประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนอืง โดยสรปุดังน ี

1)  กลุม่โรงไฟฟ้าเชอืเพลงิหลกัในประเทศ จําแนกประเภทตามกลุม่ผูผ้ลติไฟฟ้า ไดแ้ก ่
(1)  กลุม่ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่(Independent Power Producer: IPPs) 
(2)  กลุม่ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPPs) 
โครงการสว่นใหญ่ของบรษัิทฯ ตังอยู่ในเขตพนืทจีังหวัดราชบุร ีและจังหวัดปทุมธานี 

ประกอบดว้ยโครงการทเีดนิเครอืงผลติและจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้ ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าราชบุร ี
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ 
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพรโคเจนเนอเรชนั โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชนั 
และโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร ทังส่วนเดมิและส่วนขยาย ซงึไดเ้ดนิเครอืงเชงิพาณิชย์
แลว้ เมอืวันท ี31 ตลุาคม 2563 ทังนี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ ีไดเ้ดนิเครอืงครบตามอายสุญัญาและ
ยุตกิารผลติตังแต่วันท ี30 มถิุนายน 2563 นอกจากนี บรษัิทฯ ยังมโีรงไฟฟ้าเชอืเพลงิหลักในประเทศ        
ทอียูร่ะหวา่งกอ่สรา้งและพัฒนา ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่มหนิกอง จํานวน 2 เครอืง มกีําลังการผลติรวม 
1,400 เมกะวัตต ์และมีกําหนดเดนิเครืองเชงิพาณิชย ์เครืองที 1 และ 2 ในปี 2567 และ 2568 ตามลําดับ 
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเน็กสซ์ฟิ ราช เอ็นเนอรจ์ ีระยอง มกีําลังการผลติ 92 เมกะวัตต ์และมกีําหนด
เดนิเครอืงเชงิพาณชิยใ์นปี 2565 โรงไฟฟ้าอาร ์อ ีเอ็น โคราชเอนเนอรย์ ีซงึเป็นโครงการโรงไฟฟ้า
ประเภท Independent Power Supply (IPS) ตังอยูใ่นเขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสมีา 
มีกําลังการผลติ 40 เมกะวัตต ์ซงึบรษัิทฯ ร่วมทุนกับบรษัิท นวนคร จํากัด และบรษัิท พีอีเอ เอ็นคอม 
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อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด และมกีําหนดเดนิเครอืงเชงิพาณิชย ์ในปี 2566 และโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก
ราชโคเจนเนอเรชนั (สว่นขยาย) มกีําลังการผลติ 30 เมกะวัตต ์และมกีําหนดเดนิเครอืงเชงิพาณชิยใ์นปี 2565 

2)  กลุม่โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 
บรษัิทฯ ยังคงตระหนักถงึความสําคัญในการดําเนนิการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานทดแทนดังกลา่ว เพอืยนืหยัดในเจตนารมณ์ทตีอ้งการมสีว่นร่วมในดา้นความรับผดิชอบตอ่สังคม
และสงิแวดลอ้ม รวมทังการมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและลดผลกระทบจากการเปลียนแปลง
สภาพภมูอิากาศโลกและสภาวะโลกรอ้น แบง่ตามประเภทพลังงานทดแทน ดังน ี

(1)  พลังงานแสงอาทติย ์ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ซล่าเพาเวอร ์
โคราช 3 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ซล่าเพาเวอร ์โคราช 4 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์         
โซลา่เพาเวอร ์โคราช 7 และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ซลารต์า้ 

(2)  พลังงานลม ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลังงานลม หว้ยบง 2 และโรงไฟฟ้าพลังงานลม หว้ยบง 3 
(3)  พลังงานชวีมวล ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวลสงขลาไบโอแมส 

3)  กลุม่โรงไฟฟ้าในตา่งประเทศ 
บรษัิทฯ ไดแ้สวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนือง 

โดยเฉพาะในประเทศทบีรษัิทฯ มฐีานการลงทนุอยูเ่ดมิซงึประสบความสําเร็จดว้ยด ีปัจจุบันบรษัิทฯ 
มธีรุกจิโรงไฟฟ้าทเีดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ลว้ และโครงการทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา ดังน ี

(1)  สปป. ลาว เป็นโรงไฟฟ้าทีเดินเครืองเชงิพาณิชย์ แลว้ประกอบดว้ย 
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา โรงไฟฟ้าพลังนํา-นํางมึ 2 โรงไฟฟ้าพลังนําเซเปียน-เซนํานอ้ย และ
โรงไฟฟ้าทีลงทุนผ่านการถือหลักทรัพย์ของ EDL-Generation Public Company (EDL-Gen)         
ซงึเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์สปป. ลาว ผ่านบรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด และ
บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชนัแนล (สงิคโปร)์ คอรป์อเรชนั จํากดั 

(2)  เครอืรฐัออสเตรเลยี ลงทุนผ่านบรษัิท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน 
จํากัด (RAC) ซงึมทีังโรงไฟฟ้าเชอืเพลงิฟอสซลิและพลังงานทดแทน โดยในปีทผี่านมา บรษัิทฯ 
ไดเ้ขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ซงึคาดวา่จะสามารถเดนิเครอืงเชงิพาณิชย์
ในปี 2564 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ซงึไดเ้ขา้ทําสญัญาซอืขายไฟฟ้าระยะยาว
กบั Infigen Energy และ ALDI Food Pty Ltd. ผูค้า้ปลกีรายใหญใ่นเครอืรัฐออสเตรเลยี โดยคาดวา่
จะสามารถเดนิเครอืงเชงิพาณชิยไ์ดใ้นปี 2564 

(3)  สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ลงทุนในโรงไฟฟ้าทเีดนิเครอืงเชงิพาณิชยแ์ลว้ 
ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลังนํา อาซาฮาน-1 และโรงไฟฟ้าทีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนา คือ 
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่ม Riau ซงึมกีําหนดเดนิเครอีงเชงิพาณชิยใ์นปี 2564 

(4)  สาธารณรฐัประชาชนจนี โรงไฟฟ้าทอียู่ระหว่างการกอ่สรา้งและพัฒนา 
คอื โรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร ์Fangchenggang II 

(5)  สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหนิ Thang Long 
ซงึบรษัิทไดถ้อืหุน้ในกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (ABEIF) ในสัดสว่นรอ้ยละ 49 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong และโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นกวางจ ิ1 ซงึอยู่ระหว่างการพัฒนา
รว่มกนัของกลุม่ กฟผ. ประกอบดว้ย บรษัิท กฟผ. อนิเตอร ์เนชนัแนล จํากดั  บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
และบรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)  
2. ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ประกอบดว้ย ระบบคมนาคมขนส่ง ผลตินําประปา โครงข่าย
โทรคมนาคม เทคโนโลย ีIoT การพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ และโครงขา่ยสง่ไฟฟ้าอัจฉรยิะ 

1) ระบบคมนาคมขนสง่ โดยบรษัิท นอรท์เทริน์บางกอกโมโนเรล จํากัด และบรษัิท 
อีสเทริ์น บางกอก โมโนเรล จํากัด ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู        
(ช่วงช่วงแคราย -มีนบุรี) และสายสีเหลือง  (ช่วงลาดพรา้ว -สําโรง)  ตามลําดับ 
ขณะนอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง คาดวา่จะใหบ้รกิารไดใ้นปี  2565  

2) ผลตินําประปา โดย Asia Water Company Limited ลงทนุในโครงการนําประปาแสนดนิ ใน 
สปป . ลาว 
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3) โครงขา่ยโทรคมนาคมและเทคโนโลย ีIoT โดยบรษัิท สมารท์ อนิฟราเนท จํากัด 
และบรษัิท  ตงิส ์ออน เน็ท จํากดั ซงึเป็นบรษัิทรว่มทนุกบัพันธมติร 

4) การพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ โดยบรษัิทฯ ร่วมกับบรษัิท นวนคร จํากัด (มหาชน)  
บรษัิท เอ แอล ท ีเทเลคอม จํากัด (มหาชน)   และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรใ์นการพัฒนา
พืนทีภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ใหเ้ป็น          
เมอืงอัจฉรยิะเต็มรปูแบบในลักษณะโครงการนําร่อง 

3. ธุรกจิเกยีวเนอืง และธุรกจิอนืๆ 
ธุรกจิเกยีวเนือง และธุรกจิอนืๆ ประกอบดว้ย ธุรกจิใหบ้รกิารงานเดนิเครอืงและบํารุงรักษา

โรงไฟฟ้า ธุรกจิซอ่มบํารุงอปุกรณ์กังหันก๊าซ ธรุกจิจัดหาเชอืเพลงิ การลงทนุผ่านตลาดหลักทรัพย ์
การจัดหาบุคลากรโรงไฟฟ้า บรษัิทฯ แสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกจิเกยีวเนือง และธุรกจิอนืๆ 
ผา่นบรษัิทยอ่ย และบรษัิทร่วมทนุ ทังในประเทศและตา่งประเทศ เพอืสรา้งมลูคา่เพมิใหแ้กบ่รษัิทฯ 
ในอนาคต โดยจําแนกตามประเภทธรุกจิได ้ดังน ี

1) ธุรกจิใหบ้รกิารงานเดนิเครอืงและบํารงุรกัษาโรงไฟฟ้า โดยบรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากดั 
บรษัิท ราช -ลาว  เซอรว์สิ  จํากดั  และบรษัิท  ชบูรุาชบรุ ี อเีลคทรคิเซอรว์สิ  จํากดั 

2) ธุรกจิซอ่มบํารงุอปุกรณ์กงัหนักา๊ซ โดยรว่มทนุในบรษัิท อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 
3) ธุรกจิเหมอืงถ่านหนิ โดยบรษัิท พูไฟมายนิง จํากัด ใหบ้รกิารจัดหาเชอืเพลงิ 

ใหแ้ก ่บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากดั 
4) ธุรกจิจดัหาเชือเพลงิ โดยบริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด ใหบ้ริการจัดหา

เชอืเพลงิใหแ้ก ่บรษัิท สงขลาไบโอ แมส จํากดั 
5) ธุรกจิผลติและจําหน่ายเชอืเพลงิชวีมวลอดัแทง่ โดย SIPHANDONE-RATCH 

LAO Company  Limited ใน สปป .ลาว 
5.3. รายชอืคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการของบรษัิทฯ ณ วันท ี8 กนัยายน 2564 มดีังน ี
ลําดบั ชอื-สกลุ ตาํแหนง่ 

1 นายบญุญนติย ์วงศร์ักมติร ประธานกรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.)                   
(กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ) 

2 นายรัตนชยั นามวงศ ์ กรรมการอสิระ   
3 นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4 นายอภชิาต ิชนิวรรโณ กรรมการอสิระ 
5 นายสธุน บญุประสงค ์ กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.)                         

(กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ) 
6 นายบญุสง่ เกดิกลาง กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 
7 นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 
8 นายเกรยีงไกร รักษ์กลุชน กรรมการอสิระ 
9 นางสาวนันธกิา ทังสพุานชิ กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
10 นางสาวชศูร ีเกยีรตขิจรกลุ กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.)                          

(กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ) 
11 นางสาวนริมาณ ไหลสาธติ กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
12 นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่ 

(กรรมการผูแ้ทน กฟผ. และกรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร) 
(กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ) 
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5.4. รายชอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ณ วันท ี8 กนัยายน 2564 มดีังน ี
ลําดบั ชอื-สกลุ ตาํแหนง่ 

1 นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่(ผูบ้รหิารสงูสดุ) 
2 นายสาครนิทร ์ตังคะวชริานนท ์ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญพ่ัฒนาธรุกจิ 
3 นายบญุชยั จรัญวรพรรณ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญพ่ัฒนาโครงการ 
4 นายนมิติร เล็กเจรญิสขุ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย ์
5 นางวดรีัตน ์เจรญิคปุต ์ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญก่ารเงนิ                       

(ผูร้ับผดิชอบสงูสดุในสายงานบัญชแีละการเงนิ) 
6 นายนวพล ดษิเสถยีร ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญบ่รหิารองคก์ร 
7 นางสาวสวุรรณี ศริสิจัจวัฒน ์ ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายประมวลบัญช ี            

(ผูร้ับผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทําบัญช)ี 
8 นางสาวภวภิา สมานรตัน ์ ผูอํ้านวยการฝ่ายวางแผนและบรหิารการเงนิ 
9 นางสาวฐติพิร คมศาสตรา ผูอํ้านายการฝ่ายกํากบัและวเิคราะหบั์ญช ี
10 นางสาวพทุธชาด สมติเมฆ ผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารภาษีและบัญชแียกประเภท 
11 นางสาววันเพ็ญ จําคํา ผูอํ้านวยการสํานักงานเลขานุการบรษัิท และเลขานุการบรษัิท 

5.5. รายชือผู ้ถ ือหุ ้นของบริษทัฯ ณ วนัทีมีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ ้นครงัล่าสุด                
เมอืวนัท ี8 กนัยายน 2564 
ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรกของบรษัิทฯ ณ วันท ี8 กนัยายน 2564 มดัีงน ี 
ลําดบั ชอื-สกลุ จํานวนหุน้  รอ้ยละ  

จดทะเบยีน  ของจํานวน
หุน้ทงัหมด  

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 652,500,000 45.00 
2 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จํากดั 77,276,896 5.33 
3 สํานักงานประกนัสงัคม 67,913,700 4.68 
4 สหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย จํากดั 56,792,500 3.92 
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,855,165 2.61 
6 นายมนิ เธยีรวร 20,076,200 1.38 
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 12,880,959 0.89 
8 นายประทปี ตงัมตธิรรม 11,888,600 0.82 
9 บรษัิท ศภุาลัย พรอพเพอรต์ ีแมเนจเมน้ จํากดั 8,036,300 0.55 
10 กองทนุรวม วายภุักษ์หนงึ โดย บลจ.เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 7,068,750 0.49 
11 กองทนุรวม วายภุักษ์หนงึ โดย บลจ.กรงุไทย จํากดั (มหาชน) 7,068,750 0.49 
 ผูถ้อืหุน้อนืๆ 490,642,180 33.84 
 รวม 1,450,000,000 100.00  

หมายเหต ุ
1.  รายชอืผูถ้อืหุน้รวบรวมโดยบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั ซงึเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ 
2.  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็นองคก์รรัฐวสิาหกจิ ดําเนนิธรุกจิเกยีวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกจิอนืรวมถงึลงทุน

กับบุคคลอนืเพอืดําเนนิการดังกล่าว และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ มผีูแ้ทนมาเป็นกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 6 คน จากจํานวน
กรรมการทังหมด 12 คน 

3. บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จํากัด เป็นบรษัิทท ีตลท. ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ประกอบธุรกจิโดยการออกตราสารเอ็นวีดอีาร ์ซงึเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนใน ตลท. โดยอัตโนมัต ิเพอืขายใหแ้กผู่ล้งทนุ และนําเงนิไดจ้ากการขายเอ็นวดีอีารไ์ปลงทนุในหลักทรัพย์
อา้งองิไทย ทเีป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนใน ตลท. ผูล้งทุนทถีอืเอ็นวดีอีารส์ามารถรับสทิธปิระโยชน์ทางการเงนิไดเ้สมอืนลงทนุ 
ในหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทกุประการ แตไ่มม่สีทิธใินการออกเสยีงในทปีระชมุผูถ้อืหุน้ (ผูส้นใจสามารถศกึษาขอ้มลูเพมิเตมิได ้
จากเว็บไซตข์อง ตลท. www.set.or.th) 

5.6. ตารางสรุปงบการเงนิรวมในระยะ 3 ปีทผีา่นมา (ปี 2561 ถงึปี 2563) พรอ้มคําอธบิายและ
การวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 
ขอ้มลูทางการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับงวดปี สนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2561 – 2563 และงวด 6 เดอืนสนิสดุ

วันที 30 มถิุนายน 2564 ทีไดร้ับการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานโดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์        
ซงึเป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 3565 บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั มรีายละเอยีดดังน ี
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5.6.1. งบแสดงฐานะการเงนิ 
  31 ธ.ค.61  31 ธ.ค.62  31 ธ.ค.63  30 ม.ิย.64 
  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  

สนิทรพัย ์
      

  
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

      
  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11,695 11.56 4,917 4.90 4,857 4.33 4,439 3.60 
สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ ์ 11 0.01 - - - - 3 - 
ลกูหนกีารคา้กจิการทเีกยีวขอ้งกัน 5,227 5.16 5,278 5.26 4,982 4.44 6,769 5.49 
ลกูหนกีารคา้กจิการอนื 404 0.40 236 0.24 208 0.19 356 0.29 
ลกูหนหีมนุเวยีนอนื 153 0.15 299 0.30 165 0.15 312 0.25 
เงนิปันผลคา้งรับ 64 0.06 1 - - - - - 
เงนิจ่ายลว่งหนา้และลกูหนหีมนุเวยีน
อนืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 52 0.05 90 0.09 63 0.06 31 0.03 
ลกูหนตีามสญัญาเชา่การเงนิทถีงึ
กําหนดชําระภายในหนงึปีกจิการที
เกยีวขอ้งกนั 1,263 1.25 3,268 3.26 2,576 2.30 2,604 2.11 
วัสดสุํารองคลัง 1,933 1.91 1,880 1.88 1,783 1.59 1,547 1.26 
เงนิลงทนุชวัคราว 2,229 2.20 4,452 4.44 3,757 3.35 3,372 2.74 
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื 129 0.13 58 0.06 95 0.08 23 0.02 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 23,161 22.88 20,480 20.43 18,485 16.49 19,456 15.79 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

      
  

เงนิลงทนุเผอืขาย/สนิทรัพยท์าง
การเงนิไมห่มนุเวยีนอนื 2,652 2.62 1,996 1.99 1,829 1.63 3,720 3.02 
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 1,629 1.61 2,796 2.79 6,228 5.55 9,813 7.96 
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 29,093 28.73 28,307 28.23 34,560 30.81 39,327 31.91 
เงนิลงทนุในกจิการอนื 2,442 2.41 2,442 2.44 247 0.22 - - 
ลกูหนไีมห่มนุเวยีนอนืกจิการที
เกยีวขอ้งกนั 

10 0.01 18 0.02 44 0.04 59 0.05 

สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ ์ 226 0.22 267 0.27 6 0.01 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการที
เกยีวขอ้งกนั 

42 0.04 541 0.54 523 0.47 582 0.47 

เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่หุน้ 697 0.69 - - 2,385 2.13 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื - - - - - - 2,544 2.06 
ทดีนิสําหรับโครงการพัฒนาในอนาคต 319 0.31 398 0.40 380 0.34 376 0.31 
ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ 19,773 19.53 24,108 24.05 29,479 26.28 30,488 24.74 
อสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ - - - - - - 108 0.09 
สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ - - - - 2,030 1.81 2,085 1.69 
คา่ความนยิม 229 0.23 170 0.17 170 0.15 181 0.15 
สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 2,982 2.95 3,627 3.62 3,284 2.93 3,228 2.62 
ลกูหนตีามสญัญาเชา่การเงนิกจิการที
เกยีวขอ้งกนั 16,408 16.20 13,139 13.11 10,562 9.42 9,235 7.49 
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี 202 0.20 39 0.04 42 0.04 19 0.02 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื  1,387 1.37 1,901 1.90 1,880 1.68 2,012 1.63 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 78,091 77.12 79,750 79.57 93,648 83.51 103,777 84.21 
รวมสนิทรพัย ์ 101,252 100.00 100,229 100.00 112,132 100.00 123,233 100.00 
หนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

      
  

หนสีนิหมนุเวยีน 
      

  
เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบันการเงนิ - - 603 0.60 60 0.05 3,408 2.77 
เจา้หนกีารคา้ 4,408 4.35 3,906 3.90 3,643 3.25 4,575 3.71 
เจา้หนกีารคา้กจิการทเีกยีวขอ้งกัน - - - - - - 167 0.14 
เจา้หนหีมนุเวยีนอนื 1,452 1.43 1,708 1.70 1,158 1.03 1,012 0.82 
หนสีนิตราสารอนุพันธ ์ 15 0.02 140 0.14 226 0.20 201 0.16 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบัน
การเงนิทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 939 0.93 1,091 1.09 1,486 1.33 1,542 1.25 
หุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 3,471 3.43 - - - - 2,000 1.62 
หนสีนิตามสญัญาเชา่การเงนิทถีงึ
กําหนดชําระภายในหนงึปี 1 - 1 - 118 0.11 121 0.10 
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 88 0.09 4 - 0 - 0 - 
หนสีนิหมนุเวยีนอนื 61 0.06 121 0.12 186 0.17 243 0.20 
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  31 ธ.ค.61  31 ธ.ค.62  31 ธ.ค.63  30 ม.ิย.64 
  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  
รวมหนสีนิหมุนเวยีน 10,437 10.31 7,574 7.55 6,877 6.14 13,269 10.77 
หนสีนิไมห่มนุเวยีน 

      
  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 12,633 12.48 15,273 15.24 16,768 14.95 17,498 14.20 
หนสีนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 1 - 0 - 1,363 1.22 1,425 1.16 
เจา้หนไีมห่มนุเวยีนอนืกจิการที
เกยีวขอ้งกนั 

- - - - - - 6 - 

หนสีนิตราสารอนุพันธ ์ 358 0.35 748 0.75 1,052 0.94 786 0.64 
หุน้กู ้ 16,107 15.91 15,168 15.13 23,338 20.81 21,925 17.79 
หนสีนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี 1,479 1.46 1,710 1.71 1,831 1.63 1,807 1.47 
ประมาณการหนีสนิไมห่มนุเวยีน
สําหรับผลประโยชนพ์นักงาน 177 0.17 204 0.20 225 0.20 238 0.19 
ประมาณการหนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 124 0.12 135 0.13 153 0.14 161 0.13 
หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื - - 3 - 3 - 3 - 
รวมหนสีนิไมห่มนุเวยีน 30,879 30.49 33,241 33.16 44,733 39.89 43,849 35.58 
รวมหนสีนิ 41,316 40.80 40,816 40.71 51,611 46.03 57,118 46.35 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

      
  

ทนุจดทะเบยีน 14,500 
 

14,500 
 

14,500 
 

14,500  
ทนุทอีอกและชําระแลว้ 14,500 14.32 14,500 14.47 14,500 12.93 14,500 11.77 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 1,532 1.51 1,532 1.53 1,532 1.37 1,532 1.24 
กําไรสะสม         
จัดสรรแลว้ - ทนุสํารองตาม

กฎหมาย 
1,450 1.43 1,450 1.45 1,450 1.29 1,450 1.18 

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 48,503 47.91 50,802 50.69 53,586 47.79 55,984 45.43 
องคป์ระกอบอนืของสว่นของผูถ้อืหุน้ (6,049) (5.97) (8,871) (8.85) (10,547) (9.41) (7,352) (5.97) 
รวมสว่นของบรษิทัใหญ ่ 59,936 59.20 59,413 59.29 60,521 53.97 66,114 53.65 
สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ - - 1 - 1 - 1 - 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 59,936 59.20 59,414 59.29 60,522 53.97 66,115 53.65 
รวมหนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 101,252 100.00 100,229 100.00 112,132 100.00 123,233 100.00 

5.6.2. งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

(6เดอืน) 
  ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดร้วม 45,084 100.00 43,220 100.00 39,522 100.00 19,218 100.00 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 36,184 80.26 35,441 82.00 31,653 80.09 14,761 76.81 
รายไดต้ามสญัญาเชา่การเงนิ 3,336 7.40 2,923 6.76 2,553 6.46 1,028 5.35 
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (35,170) (78.01) (33,228) (76.88) (30,229) (76.49) (13,708) (71.33) 
กําไรขนัตน้ 4,350 9.65 5,136 11.88 3,977 10.06 2,081 10.83 
รายไดค้า่บรกิารการจัดการ 239 0.53 244 0.57 276 0.70 107 0.56 
ดอกเบยีรับ 213 0.47 206 0.48 159 0.40 104 0.54 
เงนิปันผลรับ 187 0.41 101 0.23 61 0.15 59 0.31 
กําไรจากการตอ่รองราคาซอืธรุกจิ - - 270 0.62 - - - - 
รายไดอ้นื 189 0.42 67 0.15 219 0.55 147 0.76 
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (1,594) (3.54) (1,596) (3.69) (1,601) (4.05) (752) (3.91) 
ขาดทนุจากอัตราแลกเปลยีนสทุธ ิ (865) (1.92) (132) (0.31) 304 0.77 201 1.05 
ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการเปลยีนแปลง
มลูคา่ยตุธิรรมของอนุพันธ ์ - - 0 - (130) (0.33) 51 0.27 
ตน้ทนุทางการเงนิ (1,015) (2.25) (1,431) (3.31) (1,551) (3.93) (837) (4.36) 
สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม
และการรว่มคา้ 4,735 10.50 3,968 9.18 4,600 11.64 3,012 15.67 
กําไรกอ่นภาษเีงนิได ้ 6,440 14.27 6,833 15.80 6,315 15.96 4,173 21.72 
(คา่ใชจ้า่ย) รายไดภ้าษีเงนิได ้ (871) (1.93) (870) (2.01) (28) (0.07) 38 0.20 
กําไรสําหรบัปี 5,569 12.34 5,963 13.79 6,287 15.89 4,211 21.92 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

(6เดอืน) 
  ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื 

      
  

รายการทอีาจถกูจดัประเภทใหม ่     
ไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

      
  

ผลตา่งของอัตราแลกเปลยีนจากการ
แปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ (194) (0.43) (1,247) (2.88) 318 0.80 1,984 10.32 
การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของการ
ป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสดสว่นทมีี
ประสทิธผิล (126) (0.28) (476) (1.10) (141) (0.36) 290 1.51 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนืจาก
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 147 0.33 (561) (1.30) (1,162) (2.94) 865 4.5 
รวมรายการทอีาจถกูจดัประเภทใหม่
ไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (174) (0.38) (2,284) (5.28) (985) (2.50) 3,319 16.33 
รายการทจีะไมถ่กูจดัประเภทใหม ่        
ไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

      
  

ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุในตราสารทนุที
กําหนดใหว้ัดมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื (646) (1.43) (520) (1.20) (666) (1.68) 80 0.42 
ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูคา่ใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานทกีําหนดไว ้ 2 - (8) (0.02) (29) (0.07) - - 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนืจาก
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ (1) - (12) (0.03) (2) - 1 0.01 
ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไมถ่กูจัด
ประเภทใหมไ่วใ้นกําไรหรอืขาดทนุ         
ในภายหลัง  - - 2 - 6 0.01 (25) (0.13) 
รวมรายการทจีะไมถ่กูจดัประเภทใหม่
ไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (645) (1.43) (538) (1.25) (691) (1.74) 56 0.30 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนืสําหรบัปี 
- สทุธจิากภาษ ี (819) (1.81) (2,822) (6.53) (1,676) (4.24) 3,195 16.63 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี 4,750 10.53 3,141 7.26 4,611 11.65 7,406 38.55 
การแบง่ปนักําไร (ขาดทนุ) 

      
  

สว่นทเีป็นของบรษัิทใหญ่ 5,588 12.39 5,963 13.80 6,287 15.91 4,211 21.91 
สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจ

ควบคมุ (19) (0.04) 0 - 0 - 0 - 
กําไรสําหรบัปี 5,569 12.35 5,963 13.80 6,287 15.91 4,211 21.91 
การแบง่ปนักําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จ
รวม 

      
  

สว่นทเีป็นของบรษัิทใหญ่ 4,722 10.47 3,141 7.27 4,611 11.67 7,406 38.54 
สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจ

ควบคมุ 28 0.06 0 - 0 - 0 - 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี 4,750 10.53 3,141 7.27 4,611 11.67 7,406 38.54 
กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน (บาทตอ่หุน้) 3.85 

 
4.11 

 
4.34 

 
2.90  

 
5.6.3. งบกระแสเงนิสด 

รายการ ลา้นบาท 
  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งวด 6 เดอืน 
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน  7,168.56 5,589.25 7,291.35 2,848.54 
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ  (9,015.14) (4,749.60) (10,913.20) (4,245.24) 
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 3,789.82 (7,434.14) 3,425.12 793.19 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สทุธ ิ     
กอ่นผลกระทบของอัตราแลกเปลยีน 1,943.25 (6,594.49) (196.73) (603.51) 

ผลกระทบของอัตราแลกเปลยีนทมีตีอ่เงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสด 464.54 (183.59) 136.15 

 
185.54 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สทุธ ิ 2,407.79 (6,778.08) (60.57) (417.97) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 1 มกราคม 9,287.46 11,695.25 4,917.16 4,856.59 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 ธนัวาคม 11,695.25 4,917.16 4,856.59 4,438.62 
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5.6.4. รายละเอยีดคําอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 
การวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงาน 

ในปี 2562 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมมีกําไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ จํานวน 
5,963.28 ลา้นบาท (คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เท่ากับ 4.11 บาท) เพมิขนึจํานวน 375.68 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 เมอืเทยีบกบัปี 2561 ซงึมจํีานวน 5,587.60 ลา้นบาท (คดิเป็นกาํไรตอ่หุน้เทา่กบั 
3.85 บาท) ทังนี หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลยีน (FX) ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ 
และบรษัิทย่อย มีกําไรจํานวน 6,095.76 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 356.86 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 5.5        
เมอืเทยีบกบัปี 2561 ซงึมจํีานวน 6,452.62 ลา้นบาท  

ในปี 2563 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมมีกําไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ จํานวน 
6,286.68 ลา้นบาท (คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เท่ากับ 4.34 บาท) เพมิขนึจํานวน 323.40 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 5.4 เมอืเทยีบกบัปี 2562 ซงึมจํีานวน 5,963.28 ลา้นบาท (คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 
4.11 บาท) การเพมิขนึมสีาเหตุหลักมาจากรับรูส้่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้และบรษัิทร่วมต่างๆ 
เพมิขนึ อาท ิบรษัิท ไฟฟ้าหงสา จํากัด (HPC) บรษัิท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากัด (NNEG) บรษัิท 
เบกิไพรโคเจนเนอเรชัน จํากัด (BPC) บรษัิท อสีเทริน์ บางกอกโมโนเรล จํากัด (EBM) และบรษัิท 
นอรท์เทริน์ บางกอกโมโนเรล จํากัด (NBM) เป็นตน้ รวมทังบรษัิทฯ รับรูก้ําไรจาก FX ในระหวา่งปี
จากสกลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยีทแีข็งคา่ขนึ ทังนี หากไม่รวมผลกระทบจาก FX ผลการดําเนนิงาน
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมกีําไรจํานวน 5,982.23 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 113.53 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 1.9 เมอืเทยีบกบัปี 2562 ซงึมจํีานวน 6,095.76 ลา้นบาท 

ในงวด 6 เดือนของปี 2564 มีกําไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ จํานวน 4,210.70 ลา้นบาท 
เพมิขนึจากงวดเดยีวกันของปีก่อนจํานวน 1,775.72 ลา้นบาท สาเหตุหลักเนืองจากรับรูส้่วนแบ่งกําไร 
จากการร่วมคา้และบรษัิทร่วมเพมิขนึ รวมทังภาษีเงนิไดล้ดลง และผลกระทบจาก FX ซงึทําใหก้ําไรเพมิขนึ 
ทังนี หากไม่รวมผลกระทบจาก FX ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย สําหรับงวด 6 เดอืน
ของปี 2564 มกีําไรจํานวน 4,009.67 ลา้นบาท 

การวเิคราะหร์ายได ้
(หนว่ย: ลา้นบาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เปรยีบเทยีบ 

ปี 2562 กบั 2561 
เปรยีบเทยีบ 

ปี 2563 กบั 2562 
  

   
เพมิ (ลด) รอ้ยละ เพมิ (ลด) รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
(ไมร่วมคา่เชอืเพลงิ) 

5,881.33 7,889.98 8,286.47 2,008.65 34.2 396.49 5.0 

รายไดต้ามสญัญาเชา่การเงนิ 3,335.81 2,923.23 2,553.21 (412.58) (12.4) (370.02) (12.7) 
สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุ             
ในบรษัิทรว่ม/การรว่มคา้ 

4,735.47 3,968.38 4,600.34 (767.09) (16.2) 631.96 15.9 

กําไรจากการตอ่รองราคาซอื - บจก. 
ราช โคเจนเนอเรชนั - 269.92 - 269.92 - (269.92) - 
รายไดอ้นืๆ 828.12 617.43 715.90 (210.69) (25.4) 98.47 15.9 
รวมรายได ้ 14,780.73 15,668.94 16,155.92 888.21 6.0 486.98 3.1 
คา่เชอืเพลงิ 30,302.81 27,551.13 23,366.07     

 
(หนว่ย: ลา้นบาท) ปี 2563 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2564 

งวด 6 เดอืน 
เปรยีบเทยีบ 

งวด 6 เดอืน ปี 2564 กบั 2563 
  

  
เพมิ (ลด) รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
(รวมคา่เชอืเพลงิ) 16,916.06 14,761.08 (2,154.98) (12.74) 
รายไดต้ามสญัญาเชา่การเงนิ 1,405.49 1,027.52 (377.97) (26.89) 
สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุ         
ในบรษัิทรว่ม/การรว่มคา้ 

 
2,133.38 

 
3,011.65 

 
878.27 

 
41.17 

รายไดอ้นืๆ 312.86 417.22 104.36 33.36 
รวมรายได ้ 20,767.79 19,217.47 (1,550.32) (7.47) 
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1) รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชอืเพลงิ) 
ในปี 2562 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลิงจํานวน 

27,551.13 ลา้นบาท) จํานวน 7,889.98 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 2,008.65 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 34.2 เมอืเทยีบกับปี 2561 ซงึมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชอืเพลงิ 
จํานวน 30,302.81 ลา้นบาท) จํานวน 5,881.33 ลา้นบาท การเพมิขนึมสีาเหตหุลัก ดังน ี 
(1) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของบรษัิท  ราช -ออสเตรเลยี  คอรป์อเรชัน จํากัด (RAC) ซงึเป็นบรษัิทย่อย 

เพิมขนึจํานวน 808.61 ลา้นบาท สาเหตุหลักเนืองจากการเริมเดินเครืองเชงิพาณิชย์          
ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ Collinsville 
เมอืวันท ี12 ธันวาคม 2561 และวันท ี21 มนีาคม 2562 ตามลําดับ    

(2) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรี  จํากัด (RG) ซงึเป็นบรษัิทย่อยเพมิขนึ
จํานวน 700.96  ลา้นบาท เนืองจากโรงไฟฟ้ามอีัตราค่าความพรอ้มจ่ายปี 2562 สงูกว่าปี  2561 
ซงึเป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาซอืขายไฟฟ้า    

(3) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษัท ราช โคเจนเนอเรชัน จํากัด (RCO) ซงึเป็นบริษัทย่อย 
จํานวน 495.38 ลา้นบาท จากการเขา้ซอืกจิการเมอืวันท ี1 ตลุาคม 2562 

ในปี 2563 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลิงจํานวน 
23,366.07 ลา้นบาท) จํานวน 8,286.47 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 396.49 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.0 
เมือเทียบกับปี 2562 ซงึมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลิงจํานวน 
27,551.13 ลา้นบาท) จํานวน 7,889.98 ลา้นบาท การเพมิขนึมสีาเหตหุลัก ดังน ี 
(1) รายไดค้า่ขายไฟฟ้าของ  RG ลดลง เนอืงจากโรงไฟฟ้ามอีัตราคา่ความพรอ้มจา่ยปี 2563 ตํากวา่ปี 2562  

ซงึเป็นไปตามทกีาหนดไวใ้นสญัญาซอืขายไฟฟ้า (PPA)   
(2) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของ RAC ลดลง สาเหตุหลักเนืองจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount 

Emerald เดนิเครอืงนอ้ยกวา่ปีกอ่น    
(3) รับรูร้ายไดค้า่ขายไฟฟ้าของ RCO เพมิขนึ จากการเขา้ซอืกจิการเมอืวันท ี1 ตุลาคม 2562 

และโรงไฟฟ้าเดนิเครอืงและขายไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้อตุสาหกรรมมากกวา่ปีกอ่น 
ในงวด 6 เดอืนของปี 2564 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร จํานวน 14,761.08 ลา้นบาท 

ลดลงจํานวน 2,154.98 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.7 เมอืเทยีบกับงวด 6 เดอืนของปี 2563 ซงึมี
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร จํานวน 16,916.06 ลา้นบาท การลดลงมสีาเหตหุลัก ดังน ี 
(1) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของ RG ลดลง สาเหตุหลักเนืองจากรายไดค้่าพลังงานไฟฟ้าลดลง 

จากโรงไฟฟ้าเดนิเครืองนอ้ยกว่าปีก่อน จากการทโีรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมเครืองท ี3 
หยุดเดนิเครอืงเพอืบํารุงรักษาตามแผนเมอืวันท ี3 มกราคม - 18 กุมภาพันธ ์2564 ประกอบกับ
รายไดค้่าความพรอ้มจ่ายลดลง จากการทีโรงไฟฟ้ามีอัตราค่าความพรอ้มจ่ายปี 2564          
ตํากวา่ปี 2563 ซงึเป็นไปตามทกีําหนดไวใ้น PPA 

(2) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของ RAC เพิมขนึ สาเหตุหลักเนืองจากโรงไฟฟ้า Kemerton และ 
Townsville เดนิเครืองมากกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับโรงไฟฟ้า Collector        
เรมิเดนิเครอืงเชงิพาณชิย ์เมอืวันท ี18 มถินุายน 2564 

(3) รายไดค้า่ขายไฟฟ้าของ RCO ลดลง สาเหตหุลักเนืองจากราคาคา่เชอืเพลงิลดลง ประกอบกับ
โรงไฟฟ้ามกีารบํารงุรักษาตามแผน เมอืวันท ี1 - 14 มกราคม 2564 

2) รายไดต้ามสญัญาเชา่การเงนิ  
ในปี 2561 – 2563 รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงินจํานวน 3,335.81 ลา้นบาท 

2,923.23 ลา้นบาท และ 2,553.21 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 412.58 ลา้นบาท และ 370.02 ลา้นบาท หรอื
คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 12.4 และรอ้ยละ 12.7 เมือเทียบกับปีก่อน ตามลําดับ การลดลงเกดิจากการบันทกึ
บัญชลีกูหนตีามสญัญาเชา่การเงนิ ตามวธิอีัตราดอกเบยีทแีทจ้รงิ 
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ในงวด 6 เดอืนของปี 2564 รายไดต้ามสัญญาเชา่การเงนิจํานวน 1,027.52 ลา้นบาท 
ลดลงจํานวน 377.97 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ 26.9 เมอืเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น 
การลดลงเกดิจากการบันทกึบัญชลีกูหนตีามสญัญาเชา่การเงนิ ตามวธิอีัตราดอกเบยีทแีทจ้รงิ 

3) สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
ในปี 2562 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้จํานวน 

3,968.38 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 767.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.2 เมอืเทยีบกับปี 2561 
ซงึมจํีานวน 4,735.47 ลา้นบาท การลดลงมสีาเหตหุลัก ดังน ี 
(1) HPC มกีําไรตามสัดส่วนการลงทุนรอ้ยละ 40 ลดลงจํานวน 496.50 ลา้นบาท สาเหตุหลัก

เนอืงจากโรงไฟฟ้าเดนิเครอืงนอ้ยกวา่ปีกอ่นจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว ใน สปป. ลาว เมอืวันท ี21 
พฤศจกิายน 2562 

(2) บรษัิท ไฟฟ้า เซเปียน -เซนํานอ้ย  จํากดั (PNPC)  ซงึเป็นการรว่มคา้มขีาดทนุตามสดัสว่นการลงทนุ
รอ้ยละ 25 เพมิขนึจํานวน 266.56 ลา้นบาท ซงึสาเหตหุลักเนอืงจากรับรูข้าดทนุจาก FX สงูกวา่
ปีกอ่นเป็นจํานวน 161.85 ลา้นบาท ประกอบกับรับรูก้ารเปลยีนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของ
การป้องกันความเสยีงกระแสเงนิสดของกลุ่มบรษัิทฯ ตามนโยบายการบัญชเีรอืงเครอืงมอื
ทางการเงนิทเีป็นตราสารอนุพันธแ์ละการบัญชป้ีองกนัความเสยีง จํานวน 98.48 ลา้นบาท  

(3) บรษัิท เซาทอ์สีท ์ เอเชยี เอนเนอรจ์ ี จํากัด (SEAN) ซงึเป็นการร่วมคา้มกีําไรตามสัดสว่นการลงทนุ
รอ้ยละ 33.33 ลดลงจํานวน 217.96 ลา้นบาท สาเหตุหลักเนืองจากผลติกระแสไฟฟ้าได ้
นอ้ยกวา่ปีกอ่น  

(4) Fareast Renewable Development Pte. Ltd. (FRD) ซงึเป็นการร่วมคา้ทถีอืหุน้ในโรงไฟฟ้าพลังนํา 
Asahan-1 ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย มีกําไรตามสัดส่วนการลงทุนรอ้ยละ 50  เพิมขึนจํานวน 
142.86 ลา้นบาท จากการท ี บรษัิท อารเ์อช  อนิเตอรเ์นชันแนล (สงิคโปร)์  คอรป์อเรชัน จํากัด 
(RHIS) ซงึเป็นบรษัิทยอ่ยเรมิเขา้ถอืหุน้ใน FRD เมอืเดอืนธันวาคมปี 2561 

(5) BPC มกีําไรตามสัดส่วนการลงทุนรอ้ยละ 35 เพมิขนึจํานวน 62.05 ลา้นบาท สาเหตุหลัก
เนอืงจากโรงไฟฟ้าเดนิเครอืงเชงิพาณชิยเ์พอืจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเมอืวันท ี1 มถินุายน 2562 

ในปี 2563 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้จํานวน 
4,600.34 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 631.96 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.9 เมอืเทยีบกับปี 2562 
ซงึมจํีานวน 3,968.38 ลา้นบาท การเพมิขนึมสีาเหตหุลัก ดังน ี 
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(1) สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน HPC เพมิขนึ มสีาเหตุหลักดังนี 1) โรงไฟฟ้ามคีวามพรอ้ม
ในการจําหน่ายไฟฟ้ามากกวา่ปีกอ่น 2) รับรูร้ายไดค้า่เคลมประกนัจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว
เมอืปี 2562  3) ตน้ทุนทางการเงนิทลีดลงจากการปรับโครงสรา้งเงนิกูแ้ละการชําระคนืเงนิตน้       
ในระหวา่งปี 

(2) ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน NNEG เพมิขนึ สาเหตุหลักเนืองจากโรงไฟฟ้าเดนิเครอืง
ผลติกระแสไฟฟ้าไดม้ากกวา่ปีกอ่น  

(3) สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน BPC เพมิขนึ สาเหตุหลักเนืองจากโรงไฟฟ้าเรมิเดนิเครอืง
เชงิพาณชิย ์เมอืวันท ี1 มถินุายน 2562 และโรงไฟฟ้าผลติกระแสไฟฟ้าไดม้ากกวา่ปีกอ่น 

(4) รับรูส้ว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุ EBM และ NBM 
ในงวด 6 เดอืนของปี 2564 ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้

จํานวน 3,011.65 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 878.27 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.2 เมอืเทยีบกับ
งวดเดยีวกนัของปีกอ่น ซงึมจํีานวน 2,133.38 ลา้นบาท การเพมิขนึมสีาเหตหุลัก ดังน ี 
(1) ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน HPC เพมิขนึ จากการทีโรงไฟฟ้ามีความพรอ้มจ่ายและ

เดนิเครอืงมากกวา่งวดเดยีวกันของปีกอ่น สาเหตหุลักเนืองจากโรงไฟฟ้าหน่วยท ี3 หยดุเดนิเครอืง
เพอืบํารงุรักษาตามแผน เมอืวันท ี28 เมษายน – 26 สงิหาคม 2563 

(2) รับรูส้่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน กองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund 
ซงึเป็นการร่วมคา้ทางออ้มทีบรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 49 (ABEIF) เพิมขนึ จากการเขา้ร่วมลงทุน        
เมอืเดอืนกนัยายน 2563 

(3) ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน PNPC และ SEAN เพมิขนึ สาเหตุหลักเนืองจากโรงไฟฟ้า
พลังนําเซเปียน-เซนํานอ้ย และโรงไฟฟ้าพลังนํา นํางมึ 2 มปีรมิาณนําสงูกว่างวดเดยีวกัน
ของปีกอ่น สง่ผลใหโ้รงไฟฟ้าเดนิเครอืงมากกวา่งวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

4) กําไรจากการเขา้ซอืกจิการบรษิทั ราช โคเจนเนอเรชนั จํากดั (“RCO”) 
เมือวันที 1 ตลุาคม 2562 บรษัิทฯ ไดทํ้าการซอืหุน้สามัญและหุน้บรุมิสทิธขิอง

บรษัิท นวนครการไฟฟ้า จํากัด (เปลยีนชอืเป็น บรษัิท ราช โคเจนเนอเรชนั จํากัด) ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.97 
เป็นจํานวนเงนิ 1,866.05 ลา้นบาท รวมทัง ใหเ้งนิกูย้มืระยะยาว จํานวน 132.35 ลา้นบาท โดยมี
มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยส์ทุธ ิจํานวน 2,268.32 ลา้นบาท ดังนัน บรษัิทฯ รับรูก้ําไรจากรายการดังกลา่ว
เป็นจํานวน 269.92 ลา้นบาท 

การวเิคราะหต์น้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 

(หนว่ย: ลา้นบาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เปรยีบเทยีบ 
ปี 2562 กบั 2561 

เปรยีบเทยีบ 
ปี 2563 กบั 2562 

        เพมิ (ลด) รอ้ยละ เพมิ (ลด) รอ้ยละ 
ตน้ทนขายและการใหบ้รกิาร           
(ไมร่วมคา่เชอืเพลงิ) 

4,867.28 5,676.90 6,862.62 809.62 16.6 1,185.72 20.9 

คา่ใชจ่้ายบรหิาร 1,593.99 1,595.99 1,601.09 2.00 0.1 5.10 0.3 
(กําไร)ขาดทนุจากการเปลยีนแปลง
มลูคา่ยตุธิรรมของอนุพันธ ์ - (0.35) 130.24 (0.35) - 130.59 (37,311.4) 
ตน้ทนุการเงนิ 1,014.89 1,430.57 1,551.35 415.68 41.0 120.78 8.4 
ภาษีเงนิได ้ 870.58 870.07 28.36 (0.51) (0.1) (841.71) (96.7) 
รวมคา่ใชจ้า่ย 8,346.74 9,573.18 10,173.66 1,226.44 14.7 600.48 6.3 
คา่เชอืเพลงิ 30,302.81 27,551.13 23,366.07 
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(หนว่ย: ลา้นบาท) ปี 2563 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2564 
งวด 6 เดอืน 

เปรยีบเทยีบ 
งวด 6 เดอืน ปี 2564 กบั 2563 

  
  

เพมิ (ลด) รอ้ยละ 
ตน้ทนขายและการใหบ้รกิาร         
(รวมคา่เชอืเพลงิ) 16,212.55 13,707.41 (2,505.14) (15.45) 
คา่ใชจ่้ายบรหิาร 875.72 751.89 (123.83) (14.14) 
(กําไร)ขาดทนุจากการเปลยีนแปลง
มลูคา่ยตุธิรรมของอนุพันธ ์

 
33.29 

 
(50.69) 

 
(83.98) 

 
(252.27) 

ตน้ทนุการเงนิ 789.65 836.67 47.02 5.95 
ภาษีเงนิได ้ 340.28 (37.49) (377.77) (111.02) 
รวมคา่ใชจ้า่ย 18,251.49 15,207.79 (3,043.70) (16.68) 

 

5) ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชอืเพลงิ) 
ในปี 2562 ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชอืเพลงิ จํานวน 27,551.13 ลา้นบาท) 

จํานวน 5,676.90 ลา้นบาท เพมิขนึ 809.62 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 16.6 เมอืเทยีบกับปี 2561           
ซงึมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชอืเพลงิจํานวน 30,302.81 ลา้นบาท) จํานวน 4,867.28 ลา้นบาท 
การเพมิขนึมสีาเหตหุลักเนืองจาก (1) การรับรูต้น้ทนุขายของ RCO จํานวน 435.32 ลา้นบาท จากการเขา้ซอืกจิการ
เมอืวันท ี1 ตลุาคม 2562 และ (2) การรับรูต้น้ทนุขายของ RAC เพมิขนึจํานวน 409.87 ลา้นบาท จากการเรมิ
เดนิเครอืงเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
Collinsville เมอืวันท ี12 ธันวาคม 2561 และวันท ี21 มนีาคม 2562 ตามลําดับ 

ในปี 2563 ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชอืเพลงิ จํานวน 23,366.07 ลา้นบาท) 
จํานวน 6,862.62 ลา้นบาท เพมิขนึ 1,185.72 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 20.9 เมอืเทยีบกับปี 2562  
ซงึมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชอืเพลงิจํานวน 27,551.13 ลา้นบาท) จํานวน 5,676.90 ลา้นบาท 
การเพมิขนึมีสาเหตุหลักเนืองจาก (1) การรับรูต้น้ทุนขายของ RG ลดลง เนืองจากในปี 2563 การซ่อม
บํารุงรักษาตามแผนนอ้ยกว่าปีก่อน และ (2) การรับรูต้น้ทุนขายของ RCO จากการเขา้ซอืกจิการ         
เมอืวันท ี1 ตลุาคม 2562 

ในงวด 6 เดอืนของปี 2564 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารจํานวน 13,707.41 ลา้นบาท 
ลดลงจํานวน 2,505.14 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.5 เมอืเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น ซงึมี
จํานวน 16,212.55 ลา้นบาท การลดลงมสีาเหตหุลัก ดังน ี 
(1) ตน้ทนุขายของ RG ลดลง สาเหตหุลักเนืองจากโรงไฟฟ้าเดนิเครอืงนอ้ยกวา่ปีกอ่น จากการ

ทีโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมเครืองที 3 หยุดเดนิเครืองเพือบํารุงรักษาตามแผนวันที 3 
มกราคม - 18 กมุภาพันธ ์2564 

(2) ตน้ทุนขายของ RAC เพมิขนึ สาเหตุหลักเนืองจากสกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยีต่อสกลุเงนิบาท 
แข็งคา่ขนึเมอืเทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีกอ่น ประกอบกบัโรงไฟฟ้าเดนิเครอืงมากกวา่ปีกอ่น 

(3) ตน้ทนุขายของ RCO ลดลง สาเหตหุลักเนืองจากโรงไฟฟ้ามกีารบํารุงรักษาตามแผน เมอืวันท ี
1 - 14 มกราคม 2564 ประกอบกบัตันทนุคา่เชอืเพลงิลดลง 

6) ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธ ์
บรษัิทฯ รับรูผ้ลกระทบจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของการป้องกนัความเสยีง   

กระแสเงนิสดของกลุ่มบริษัทฯ ตามนโยบายการบัญชเีรืองเครืองมือทางการเงนิทีเป็นตราสาร
อนุพันธแ์ละการบัญชป้ีองกันความเสยีง ซงึสาเหตหุลักเนืองจากการเปลยีนแปลงในมูลคา่ยตุธิรรม
ของสัญญาแลกเปลยีน FX สกุลเงนิเยนและเหรยีญออสเตรเลยี ทจีัดทําขนึเพอืบรหิารความเสยีง          
ทเีกดิจากความผันผวนของ FX ทเีกดิจากเงนิกูย้มื 
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7) ตน้ทนุทางการเงนิ 
ในปี 2562 ตน้ทนุทางการเงนิจํานวน 1,430.57 ลา้นบาท เพมิขนึ 415.68 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.0 เมอืเทยีบกับปี 2561 ซงึมจํีานวน 1,014.89 ลา้นบาท การเพมิขนึเกดิจาก
การรับรูก้ารเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของการป้องกัน ความเสยีงกระแสเงนิสดของกลุม่บรษัิทฯ 
ตามนโยบายการบัญชเีรอืงเครอืงมอืทางการเงนิทเีป็นตราสารอนุพันธ ์และการบัญชป้ีองกนัความเสยีง 

ในปี 2563 ตน้ทนุทางการเงนิจํานวน 1,551.35 ลา้นบาท เพมิขนึ 120.78 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.4 เมอืเทยีบกับปี 2562 ซงึมจํีานวน 1,430.57 ลา้นบาท การเพมิขนึเกดิจาก
ดอกเบยีจา่ยเงนิกูร้ะยะสนัและดอกเบยีจา่ยหุน้กูเ้พอือนุรักษ์สงิแวดลอ้ม  

ในงวด 6 เดอืนของปี 2564 ตน้ทุนทางการเงนิจํานวน 836.67 ลา้นบาท เพมิขนึ 
47.02 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.0 เมอืเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นซงึมจํีานวน 789.65 ลา้นบาท 
การเพมิขนึเกดิจากดอกเบยีจา่ยเงนิกูร้ะยะสนัและดอกเบยีจา่ยหุน้กูเ้พอือนุรักษ์สงิแวดลอ้ม 

8) ภาษเีงนิได ้
ในปี 2561 - 2563 ภาษีเงนิไดม้จํีานวน 870.58 ลา้นบาท 870.07 ลา้นบาท และ 28.36 ลา้นบาท 

ลดลง 0.51 ลา้นบาท และ 841.71 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.1 และรอ้ยละ 96.7 เมอืเทยีบกบัปีกอ่น 
ในปี 2561 และ 2562 ภาษีเงนิไดคํ้านวณจากผลกําไรจากการดําเนนิงาน ในขณะทปีี 2563 ภาษีเงนิไดล้ดลง 
เนืองจาก RG ไดร้ับผลประโยชน์ทางภาษีจากการขายซากโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ซงึหมดสัญญา PPA         
เมอืเดอืนมถินุายน 2563 

ในงวด 6 เดอืนของปี 2564 ภาษีเงนิไดจํ้านวน -37.49 ลา้นบาท ลดลง 377.77 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 111.0 เมอืเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นซงึมจํีานวน 340.28 ลา้นบาท สาเหตหุลัก
เนืองจาก RG ไดร้ับผลประโยชน์ทางภาษีเงนิไดจ้ากการจําหน่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจทีคีรบอายุ
สญัญา PPA  

9) ผลกระทบจาก FX ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
ในปี 2562 บรษัิทฯ รับรูผ้ลขาดทนุจาก FX จํานวน 132.48 ลา้นบาท ลดลง 732.54 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 84.7 เมอืเทยีบกบัปี 2561 ซงึมจํีานวน 865.02 ลา้นบาท การลดลงมสีาเหตหุลัก
มาจากรายการเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการในกลุ่มบรษัิทฯ ในสกุลเหรียญออสเตรเลีย ซงึเมือสกุลเงนิเหรียญ
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมือเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลใหส้นิทรัพย์สกุลเงินเหรียญ
ออสเตรเลยีมมีลูคา่ลดลง 

ในปี 2563 บรษัิทฯ รับรูก้ําไรจาก FX จํานวน 304.45 ลา้นบาท เพมิขนึ 436.93 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 329.8 เมอืเทยีบกับปี 2562 ซงึมผีลขาดทุนจาก FX จํานวน 132.48 ลา้นบาท 
การเพิมขนึมีสาเหตุหลักมาจากรายการเงนิใหกู้ย้ืมแก่กจิการในกลุ่มบริษัท ในสกุลเงนิเหรียญ
ออสเตรเลยี ซงึเมอืสกลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยีแข็งคา่ขนึเมอืเทยีบกบัสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ สง่ผล
ใหส้นิทรัพยส์กลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยีมมีลูคา่เพมิขนึ 

ในงวด 6 เดอืนของปี 2564 บรษัิทฯ รับรูก้ําไรจาก FX สาเหตุหลักเนืองจากหุน้กู ้
ในสกุลเงนิเยน ซงึเมอืสกุลเงนิเยนอ่อนค่าลงเมอืเทยีบกับสกุลเงนิเหรยีญสหรัฐฯ ส่งผลใหห้นีสนิ
สกลุเงนิเยนมมีลูคา่ลดลง ขณะทงีวด 6 เดอืนของปี 2563 บรษัิทฯ รับรูข้าดทนุจาก FX สาเหตหุลัก
เนืองจากรายการเงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการในกลุม่บรษัิทฯ ในสกลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยี ซงึเมอืสกลุเงนิเหรยีญ
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมือเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลใหส้นิทรัพย์สกุลเงินเหรียญ
ออสเตรเลยีมมีลูคา่ลดลง 
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การวเิคราะหฐ์านะการเงนิ 
การวเิคราะหส์นิทรพัย ์

หนว่ย: ลา้นบาท 31 ธ.ค.61  31 ธ.ค. 62  31 ธ.ค. 63  
เปรยีบเทยีบ 

31 ธ.ค. 62 กบั  
31 ธ.ค. 61 

เปรยีบเทยีบ 
31 ธ.ค. 63 กบั  

31 ธ.ค. 62 
  

   
เพมิ (ลด) รอ้ยละ เพมิ (ลด) รอ้ยละ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 23,160.90 20,479.77 18,484.69 (2,681.13) (11.6) (1,995.08) (9.7) 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 78,091.00 79,749.66 93,648.56 1,658.66 2.1 13,898.90 17.4 
รวมสนิทรพัย ์ 101,251.90 100,229.43 112,133.25 (1,022.47) (1.0) 11,903.82 11.9 

 
 

หนว่ย: ลา้นบาท  31 ธ.ค. 63  30 ม.ิย. 64 เปรยีบเทยีบ 30 ม.ิย.64 
กบั 31 ธ.ค.63 

   
 

เพมิ (ลด) รอ้ยละ 
สนิทรัพยห์มนุเวยีน 18,484.69 19,455.53 970.84 5.25 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 93,647.56 103,777.17 10,129.61 10.82 
รวมสนิทรพัย ์ 112,133.25 123,232.70 11,100.45 9.90 

 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มสีนิทรัพยร์วมจํานวน 100,229.43 ลา้นบาท 
ลดลง 1,022.47 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 1.0 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซงึมีจํานวน 
101,251.90 ลา้นบาท การลดลงมรีายละเอยีดดังน ี
(1) เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงจํานวน 6,778.09 ลา้นบาท (รายละเอยีดชแีจงไว ้

ในการวเิคราะหก์ระแสเงนิสด) ขณะทเีงนิลงทนุชวัคราวเพมิขนึจํานวน 2,222.76 ลา้นบาท  
(2) ลกูหนตีามสญัญาเชา่การเงนิกจิการทเีกยีวขอ้งกนัสทุธลิดลงจํานวน 1,262.83 ลา้นบาท  
(3) ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์เพมิขนึจํานวน 4,335.29 ลา้นบาท สาเหตุหลักเกดิจากการรับรู ้

ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ของ RCO จํานวน 4,580.16 ลา้นบาท จากการเขา้ซอืหุน้เมอืวันท ี
1 ตลุาคม 2562 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มสีนิทรัพยร์วมจํานวน 112,132.25 ลา้นบาท 
เพมิขนึ 11,902.82 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 11.9 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซงึมีจํานวน 
100,229.43 ลา้นบาท การเพมิขนึมรีายละเอยีดสรปุไดด้ังน ี
(1) เงนิลงทุนในการร่วมคา้และบรษัิทร่วม เพิมขนึจํานวน 9,684.65 ลา้นบาท สาเหตุหลัก

เนืองจากลงทุนเพมิเตมิจํานวน 5,995.68 ลา้นบาท ประกอบกับรับรูส้ว่นแบ่งกําไรในระหวา่งปี 
จํานวนทังสนิ 4,600.34 ลา้นบาท ขณะทรัีบรูร้ายไดเ้งนิปันผลจํานวน 1,987.29 ลา้นบาท 

(2) ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ เพมิขนึจํานวน 5,371.41 ลา้นบาท สาเหตหุลักเนอืงจากทรัพยส์นิ
ระหวา่งกอ่สรา้งของ RAC เพมิขนึจํานวน 205.72 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี จากการกอ่สรา้ง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector 

(3) เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนืจํานวน 80 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
(4) ลกูหนตีามสญัญาเชา่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั -สทุธ ิลดลงจํานวน  3,270.31 ลา้นบาท 

ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมทังสนิ จํานวน 123,232.70 ลา้นบาท 
เพมิขนึ 11,100.45 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.9 เมอืเทยีบกับ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 ซงึมี
จํานวน 112,132.25 ลา้นบาท การเพมิขนึมรีายละเอยีดดังน ี
(1) เงนิลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วม เพิมขนึจํานวน 8,352.18 ลา้นบาท สาเหตุหลัก

เนืองจากบรษัิทฯ ชําระเงนิลงทนุในการร่วมคา้และบรษัิทร่วมเป็นเงนิจํานวนรวม 3,642.20 ลา้นบาท 
ประกอบกบัรับรูส้ว่นแบง่กําไรในระหวา่งงวด จํานวนทังสนิ 3,011.65 ลา้นบาท และปรับปรุง
อัตราแลกเปลยีนจํานวน 1,972.82 ลา้นบาท 
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(2) ลกูหนีการคา้กจิการทเีกยีวขอ้งกันของ RG เพมิขนึจํานวน 1,752.93 ลา้นบาท สาเหตหุลัก
เนืองจากในเดอืนพฤษภาคมและมถิุนายน 2564 โรงไฟฟ้าเดนิเครอืงมากกว่าในเดอืนพฤศจกิายน
และธันวาคม 2563 

(3) บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในบรษัิท พรนิซเิพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน) (PRINC) ซงึบรษัิทฯ 
ถอืหุน้รอ้ยละ 10 เป็นจํานวนเงนิทังสนิ 1,557.71 ลา้นบาท 

(4) ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ เพมิขนึจํานวน 1,008.85 ลา้นบาท สาเหตหุลักเนอืงจากสกลุเงนิบาท
ออ่นคา่ลงเมอืเทยีบกับสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ สง่ผลใหท้ดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ของ RAC 
มมีลูคา่เพมิขนึ 

(5) ลกูหนตีามสญัญาเชา่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั-สทุธ ิลดลงจํานวน 1,299.23 ลา้นบาท 

การวเิคราะหห์นสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

หนว่ย: ลา้นบาท 31 ธ.ค.61  31 ธ.ค. 62  31 ธ.ค. 63  
เปรยีบเทยีบ 

31 ธ.ค. 62 กบั  
31 ธ.ค. 61 

เปรยีบเทยีบ 
31 ธ.ค. 63 กบั  

31 ธ.ค. 62 
  

   
เพมิ (ลด) รอ้ยละ เพมิ (ลด) รอ้ยละ 

หนสีนิ 41,315.88 40,815.50 51,610.68 (500.38) (1.2) 10,795.18 26.4 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 59,936.02 59,413.93 60,521.57 (522.09) (0.9) 1,107.64 1.9 
รวมหนสีนิ                    
และสว่นของผูถ้อืหุน้ 

101,251.90 100,229.43 112,132.25 (1,022.47) (1.0) 11,902.82 11.9 

 
หนว่ย: ลา้นบาท 31 ธ.ค. 63 30 ม.ิย. 64 เปรยีบเทยีบ 30 ม.ิย.64 

กบั 31 ธ.ค. 63 
   

 
เพมิ (ลด) รอ้ยละ 

หนสีนิ 51,610.68 57,118.07 5,507.39 10.67 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 60,521.57 66,114.63 5,593.06 9.24 
รวมหนสีนิ                    
และสว่นของผูถ้อืหุน้ 

112,132.25 123,232.70 11,100.45 9.90 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีหนีสนิและส่วนของผูถ้ือหุน้จํานวน 
100,229.43 ลา้นบาท ลดลง 1,022.47 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.0 เมอืเทยีบกับ ณ วันท ี31 
ธันวาคม 2561 ซงึมจํีานวน101,251.90 ลา้นบาท การลดลงมรีายละเอยีดสรปุไดดั้งน ี 

หนสีนิ ลดลงจํานวน 500.38 ลา้นบาท สาเหตหุลัก ดังน ี 
(1) บรษัิท  อารเ์อช  อนิเตอรเ์นชนัแนล (สงิคโ์ปร)์ คอรป์อเรชนั จํากดั (RHIS) ซงึเป็นบรษัิทยอ่ย

ไถถ่อนหุน้กูซ้งึครบกําหนดในเดอืนพฤษภาคม 2562 จํานวน 107 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  
(2) หุน้กูล้ดลงรวมจํานวน 939.66 ลา้นบาท สาเหตุหลักเนืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ           

ออ่นคา่ลงเมอืเทยีบกบัสกลุเงนิบาท  
(3) เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิมขนึจํานวน 2,791.64 ลา้นบาท สาเหตุหลัก

เนืองจากรับรูเ้งนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิของ RCO จํานวน 3,581.83 ลา้นบาท 
จากการเขา้ซอืหุน้เมอืวันท ี1 ตลุาคม 2562  ขณะทเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิของ 
RAC ลดลง 828.77 ลา้นบาท สาเหตุหลักเนืองจากสกลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยีและเหรยีญสหรัฐฯ 
ออ่นคา่ลงเมอืเทยีบกบัสกลุเงนิบาท  

(4) เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบันการเงนิ เพมิขนึจํานวน 603.08 ลา้นบาท สาเหตหุลักเนืองจาก 
RHIS กูย้มืเงนิระยะสนัจากสถาบันการเงนิจํานวน 20 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
สว่นของผูถ้อืหุน้ ลดลงจํานวน 522.09 ลา้นบาท สาเหตหุลัก ดังน ี 

(1)  กําไรสําหรับปี 2562 จํานวน 5,963.28 ลา้นบาท  
(2)  บรษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในปี 2562 ทําใหก้ําไรสะสมลดลงจํานวน 3,480 ลา้นบาท  
(3)  องคป์ระกอบอนืของสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจํานวน 2,822.23 ลา้นบาท สาเหตหุลักเนืองจากผลต่าง

จากการแปลงคา่งบการเงนิทําใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจํานวน 1,246.56 ลา้นบาท การเปลยีนแปลง
มูลค่ายุตธิรรมของหุน้ EDL-Generation Public Company ทําใหส้่วนของผูถ้ือหุน้ลดลง
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จํานวน 520.44 ลา้นบาท ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ ทําให ้       
สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจํานวน 572.28 ลา้นบาท รวมทังสํารองการป้องกันความเสยีงกระแสเงนิสด
ทําใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจํานวน 476.42 ลา้นบาท 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสนิและส่วนของผูถ้ือหุน้จํานวน 
112,132.25 ลา้นบาท เพมิขนึ 11,902.82 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 11.9 เมอืเทยีบกับ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 
ซงึมจํีานวน 100,229.43 ลา้นบาท การเพมิขนึมรีายละเอยีดสรปุได ้ดังน ี

หนสีนิ เพมิขนึจํานวน 10,795.18 ลา้นบาท สาเหตหุลัก ดังนี 
(1)  วันที 4 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ไดดํ้าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พืออนุรักษ์

สงิแวดลอ้ม ครังท ี1/2563 จํานวน 8,000 ลา้นบาท  
(2)  เงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ เพิมขนึจํานวน 11,889.86 ลา้นบาท สาเหตุหลัก

เนืองจาก RAC กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบันการเงนิในระหวา่งปีจํานวน 33.15 ลา้นเหรยีญ
ออสเตรเลยี ประกอบกบัสกลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยีแข็งคา่ขนึเมอืเทยีบกบัสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 
สว่นของผูถ้อืหุน้ เพมิขนึจํานวน 1,107.64 ลา้นบาท สาเหตหุลัก ดังน ี

(1)  รับรูก้ําไรสําหรับปี 2563 จํานวน 6,286.68 ลา้นบาท 
(2)  บรษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในปี 2563 ทําใหก้ําไรสะสมลดลงจํานวน 3,480 ลา้นบาท 
(3)  องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงจํานวน 1,675.77 ลา้นบาท สาเหตุหลัก

เนอืงจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ EDL-Generation Public Company ทําให ้
สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจํานวน 664.54 ลา้นบาท และสว่นแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืใน
บรษัิทรว่มและการรว่มคา้ทําใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจํานวน 1,163.95 ลา้นบาท 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีหนีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้เป็นจํานวนทังสิน 
123,232.70 ลา้นบาท เพมิขนึ 11,100.45 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.9 เมอืเทยีบกับ ณ วันท ี
31 ธันวาคม 2563 ซงึมจํีานวน 112,132.25 ลา้นบาท การเพมิขนึมรีายละเอยีดสรปุไดด้ังน ี

หนสีนิ เพมิขนึจํานวน 5,507.39 ลา้นบาท สาเหตหุลัก ดังน ี
(1) บรษัิทฯ กูย้มืเงนิระยะสนัจากสถาบันการเงนิในระหวา่งงวดจํานวน 3,408 ลา้นบาท 
(2) เจา้หนีการคา้ของ RG เพมิขนึจํานวน 946.73 ลา้นบาท ซงึเป็นผลมาจากในเดอืนพฤษภาคมและ

มถิุนายน 2564 โรงไฟฟ้าเดนิเครอืงมากกว่าในเดอืนพฤศจกิายนและธันวาคม 2563 สง่ผลให ้
ปรมิาณการใชเ้ชอืเพลงิเพมิขนึ 

(3) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ เพมิขนึจํานวน 785.55 ลา้นบาท สาเหตหุลักเนอืงจาก
สกลุเงนิบาทอ่อนค่าลงเมอืเทยีบกับสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ ประกอบกับ RAC และบรษัิทฯ 
กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบันการเงนิในระหว่างงวดจํานวน 7.66 ลา้นเหรียญออสเตรเลยี 
และ 50 ลา้นบาท ตามลําดับ 
สว่นของผูถ้อืหุน้ เพมิขนึจํานวน 5,593.06 ลา้นบาท สาเหตหุลัก ดังน ี

(1) รับรูก้ําไรสําหรับงวด 6 เดอืนของปี 2564 จํานวน 4,210.70 ลา้นบาท 
(2) องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้เพิมขึนจํานวน 3,194.85 ลา้นบาท สาเหตุหลัก

เนืองจากสํารองการแปลงค่างบการเงนิจํานวน 1,983.80 ลา้นบาท ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอนืในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้จํานวน 865.67 ลา้นบาท และสํารองการป้องกัน
ความเสยีงจํานวน 290.71 ลา้นบาท 

(3) บรษัิทฯ ประกาศจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในเดอืนเมษายน 2564 ทําใหก้ําไรสะสมลดลง
จํานวน 1,812.50 ลา้นบาท 
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วเิคราะหก์ระแสเงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอืของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 

จํานวน 4,917.16 ลา้นบาท ลดลง 6,778.09 ลา้นบาท จาก ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 ซงึมจํีานวน 
11,695.25 ลา้นบาท การลดลงมสีาเหตหุลักสรปุไดดั้งน ี
 เงินสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานจํานวน  5,589.24 ลา้นบาท สาเหตุเนืองจาก         

ผลการดําเนนิงานสําหรับปี 2562 ทําใหเ้งนิสดเพมิขนึจํานวน 5,336.66 ลา้นบาท ปรับปรุง
ดว้ยการเปลยีนแปลงของสนิทรัพยแ์ละหนสีนิดําเนนิงานในระหวา่งปีจํานวน 252.58 ลา้นบาท  

 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 4,749.60 ลา้นบาท สาเหตหุลักดังน ี 
(1)  บรษัิทฯ จา่ยเงนิสทุธใินเงนิลงทนุชวัคราว จํานวน 2,162.29 ลา้นบาท  
(2)  บรษัิทฯ การเขา้ซอืหุน้ บรษัิท นวนครการไฟฟ้า จํากัด (เปลยีนชอืเป็น บรษัิท ราช 

โคเจนเนอเรชัน จํากัด) เมอืวันท ี1 ตุลาคม 2562 โดยไดจ้่ายชําระคา่หุน้เป็นจํานวนเงนิ 
1,866.05 ลา้นบาท รวมทังใหเ้งนิกูย้มืระยะยาว จํานวน 132.35 ลา้นบาท  

(3)  RAC จ่ายเงินสําหรับการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐ
ออสเตรเลยี จํานวน 88.58 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี  

(4)  RAC ไดเ้ขา้ซอืหุน้สามัญใน Yandin WF Holding Pty Ltd และซอืหน่วยลงทนุใน Yandin 
WF Holding Unit Trust ในสัดสว่นการลงทุนรอ้ยละ 70 เป็นจํานวนเงนิ 53.31 ลา้นเหรยีญ
ออสเตรเลยี  

(5)  บรษัิทฯ รับเงนิปันผลจากบรษัิทร่วม การร่วมคา้ และ EDL-Generation Public Company 
เป็นจํานวนรวม 3,716.59 ลา้นบาท 

 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 7,434.14 ลา้นบาท สาเหตหุลักดังน ี 
(1)  RHIS ไถถ่อนหุน้กู ้ซงึครบกําหนดในเดอืนพฤษภาคม 2562 จํานวน 107 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  
(2)  บรษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จํานวน 3,479.78 ลา้นบาท  
(3) บรษัิทฯ จา่ยชําระดอกเบยีในระหวา่งปีเป็นจํานวน 1,402.06 ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที 31 
ธันวาคม 2563 จํานวน 4,856.59 ลา้นบาท ลดลง 60.57 ลา้นบาท เมือเทียบกับ ณ วันที 31 
ธันวาคม 2562 ซงึมจํีานวน 4,917.16 ลา้นบาท การลดลงมสีาเหตหุลักสรปุไดด้ังน ี
 เงินสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานจํานวน 7,291.35 ลา้นบาท สาเหตุเนืองจาก             

ผลการดําเนนิงานสําหรับปี 2563 ทําใหเ้งนิสดเพมิขนึจํานวน 4,856.08 ลา้นบาท ปรับปรุง
ดว้ยการเปลยีนแปลงของสนิทรัพยแ์ละหนสีนิดําเนนิงานในระหวา่งปีจํานวน 2,435.27 ลา้นบาท 

 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 10,913.20 ลา้นบาท สาเหตหุลักดังน ี
(1)  RAC จ่ายเงนิสําหรับการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครอืรัฐ

ออสเตรเลยี จํานวน 205.72 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี 
(2)  บรษัิทฯ ลงทนุเพมิเตมิในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม จํานวน 5,995.68 ลา้นบาท 
(3) เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนืจํานวน 80 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
(4)  บรษัิทฯ รับเงนิปันผลจากการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม เป็นจํานวนรวม 2,047.01 ลา้นบาท 

 เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 3,425.12 ลา้นบาท สาเหตหุลักดังน ี
(1)  วันท ี4 พฤศจกิายน 2563 บรษัิทไดดํ้าเนนิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พอือนุรักษ์

สงิแวดลอ้ม ครังท ี1/2563 จํานวน 8,000 ลา้นบาท  
(2)  RAC กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบันการเงนิในระหว่างปีจํานวน 33.15 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลยี 
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(3) บรษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จํานวน 3,480.05 ลา้นบาท 
(4)  บรษัิทฯ จา่ยชําระดอกเบยีในระหวา่งปีเป็นจํานวน 1,408.57 ลา้นบาท 
(5)  RHIS จา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบันการเงนิในระหวา่งปีจํานวน 18 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที 30 
มถิุนายน 2564 เป็นจํานวน 4,438.62 ลา้นบาท ลดลงจาก 417.97 ลา้นบาท เมอืเทยีบกับ ณ วันท ี
31 ธันวาคม 2563 ซงึมจํีานวน 4,856.59 ลา้นบาท  การลดลงมสีาเหตหุลักสรปุไดด้ังน ี
 เงินสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานจํานวน 2,848.54 ลา้นบาท สาเหตุเนืองจาก           

ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด 6 เดอืนของปี 2564 ทําใหเ้งนิสดเพมิขนึจํานวน 2,481.97 ลา้นบาท 
ปรับปรงุดว้ยการเปลยีนแปลงของสนิทรัพยแ์ละหนสีนิดําเนนิงานในระหวา่งปีจํานวน 366.57 ลา้นบาท 

 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 4,245.24 ลา้นบาท สาเหตหุลักดังน ี
(1) บรษัิทฯ ชําระเงนิลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่มเป็นเงนิจํานวนรวม 3,642.20 ลา้นบาท 
(2) บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุ PRINC ในสดัสว่นรอ้ยละ 10 เป็นจํานวนเงนิทังสนิ 1,557.71 ลา้นบาท 
(3) บรษัิทฯ รับเงนิปันผลจากการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม เป็นจํานวนรวม 1,249.03 ลา้นบาท 

 เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 793.19 ลา้นบาท สาเหตหุลักดังน ี
(1) บรษัิทฯ กูย้มืเงนิระยะสนัจากสถาบันการเงนิในระหวา่งงวดจํานวน 3,408 ลา้นบาท 
(2) RAC และ บรษัิทฯ กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบันการเงนิในระหวา่งงวดจํานวน 7.66 ลา้นเหรยีญ

ออสเตรเลยี และ 50 ลา้นบาท ตามลําดับ 
(3) บรษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จํานวน 1,812.54 ลา้นบาท 
(4) บรษัิทฯ จา่ยชําระดอกเบยีในระหวา่งงวดเป็นจํานวน 773.85 ลา้นบาท 

 
5.6.5. สภาพคลอ่งและอตัราสว่นทางการเงนิทสีําคญั  

อตัราสว่น หนว่ย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 6 เดอืน 

1. อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 2.22 2.70 2.69 1.47 
2. กําไรตอ่รายไดร้วม (ไมร่วมคา่เชอืเพลงิ) รอ้ยละ 43.53 38.90 37.03 45.60 
3. อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 10.79 10.21 9.98 11.94 
4. อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมเฉลยี รอ้ยละ 8.53 8.33 7.24 7.67 
5. กําไรกอ่นดอกเบยีจา่ย ภาษีเงนิได ้    

คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจา่ย (EBITDA)* 
ลา้นบาท 9,600 9,996 9,665 5.681 

6. EBITDA ตอ่สนิทรัพยร์วมเฉลยี รอ้ยละ 9.84 9.92 9.1 4.83 
7. อัตราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.69 0.69 0.85 0.86 
8. อัตราสว่นความสามารถในการชําระคนื 

เงนิตน้สทุธแิละดอกเบยี (DSCR) 
เทา่ 6.75 1.90 4.53 5.63 

9. มลูคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ บาท 41.34 40.97 41.74 45.60 
หมายเหต:ุ  
* ไมร่วมการเปลยีนแปลงของลกูหนตีามสญัญาเชา่ ลา้นบาท 3,655 1,360 3,346 

 
1,299 
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6. ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกยีวกบัความเพยีงพอของเงนิทนุหมนุเวยีน                  
ในกรณีทมีไีมเ่พยีงพอใหร้ะบแุหลง่ทมีาของเงนิทนุเพอืการนดีว้ย 

บรษัิทฯ จะชําระค่าซอืหุน้สามัญในกลุ่มบรษัิทเป้าหมาย ซงึไดแ้ก่ หุน้ PE หุน้ MCBV และ
หุน้ IPM ในมูลค่ารวมเท่ากับ 809.60 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเท่ากับ 25,735.16 ลา้นบาท1 โดยมี
แหลง่เงนิทนุในการชําระคา่ซอืหุน้สามัญดังกลา่วจากเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิและเงนิทนุหมนุเวยีน
ภายในบรษัิทฯ  
 ทังนี กลุ่มบรษัิทฯ มีเงนิสดและรายการเทียเท่าเงนิสดจํานวน 4,438.62 ลา้นบาท และ           
มวีงเงนิสนิเชอืซงึยังไมไ่ดเ้บกิใชเ้ป็นจํานวนเงนิรวม 46,829.42 ลา้นบาท แบง่เป็นวงเงนิในแตล่ะสกลุเงนิ
ดังนี 33,344 ลา้นบาท 350 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ และ 100 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี (ตามขอ้มูลงบการเงนิ 
ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564) ดังนัน คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึมคีวามเห็นว่า บรษัิทฯ มแีหล่งเงนิทุน
เพยีงพอสําหรับการซอืหุน้สามัญดังกลา่ว 
หมายเหต:ุ  1 คํานวณจากอัตราแลกเปลยีนถัวเฉลยีของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท ี30 มถินุายน 2564 ซงึมอีัตรา

ซอืถัวเฉลยีประเภทตัวเงนิ ดังน ี(1) 1 เหรยีญสหรัฐฯ เทา่กบั 31.7875 บาท และ (2) 1 เหรยีญออสเตรเลยี 
เทา่กบั  23.5979 บาท 

 

7. คดหีรอืขอ้เรยีกรอ้งทมีสีาระสําคญัซงึอยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ 
ในปี 2557 

บรษัิทฯ ถูกฟ้องรอ้งเป็นจําเลยในคดแีพ่งหมายเลขดําท ีพ.678/2557 ทนุทรัพยท์เีรยีกรอ้ง
จํานวน 825 ลา้นบาท ซงึโจทกก์ล่าวหาว่า บรษัิทฯ กระทําผดิขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกจิการ
เพอืเขา้รว่มประมลูโครงการโรงไฟฟ้าโดยใชส้ทิธไิมส่จุรติทจีะไมย่นืขอ้เสนอประมลูโรงไฟฟ้า ซงึทําใหโ้จทก์
เสยีหายจากการไมไ่ดร้ับคัดเลอืกการประมลูโรงไฟฟ้าในคดดีังกลา่วน ีศาลชนัตน้ (ศาลจังหวัดนนทบรุ)ี ไดม้ี
คําพพิากษายกฟ้องของโจทก ์เมอืวันท ี25 ตุลาคม 2561 เป็นคดหีมายเลขแดงท ีพ.2448/2561 
โดยใหเ้หตผุลวา่ บรษัิทฯ กระทําการโดยสจุรติ ไมไ่ดก้ระทําละเมดิตอ่โจทก ์และตอ่มาเมอืวันท ี10 
มถิุนายน 2563 ศาลฯ ไดอ้า่นคําพพิากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซงึมคํีาพพิากษายนืตามคําพพิากษาของ
ศาลชนัตน้ทยีกฟ้องโจทก ์ดว้ยเหตทุพียานหลักฐานทโีจทกนํ์าสบืมาไมส่ามารถรับฟังไดว้า่บรษัิทฯ 
ตกลงร่วมประกอบกจิการหรอืเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้ากับฝ่ายโจทก ์ดังนัน บรษัิทฯ จงึไม่ได ้
กระทําละเมดิตอ่โจทกด์ังทโีจทกก์ลา่วอา้ง 
ในปี 2562 

บรษัิทฯ ถกูฟ้องรอ้งเป็นจําเลยในคดแีพง่หมายเลขดําท ีทป.199/2561 ทนุทรัพยท์เีรยีกรอ้งจํานวน 
5,271.10 ลา้นบาท ซงึโจทกก์ลา่วหาวา่ บรษัิทฯ ละเมดิสทิธคิวามลับทางการคา้ โดยการนําขอ้มูล
อันเป็นความลับทางการคา้ซงึเป็นกรรมสทิธขิองโจทกไ์ปใชป้ระโยชน์โดยไม่ไดร้ับความยนิยอม        
ทําใหโ้จทกเ์สยีสทิธ ิรายได ้หรอืผลประโยชน์ตอบแทนทคีวรจะไดร้ับจากขอ้มูลอันเป็นความลับทางการคา้
ดังกล่าว ในคดดีังกล่าวนี ศาลชันตน้ (ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง)  
ไดม้คํีาพพิากษายกฟ้องของโจทก ์เมอืวันท ี30 กันยายน 2563 โดยใหเ้หตุผลว่า ขอ้มูลทโีจทก ์
กล่าวอา้งไดส้นิสุดสภาพการเป็นความลับทางการคา้ไปแลว้ โจทก์จึงไม่มีสถานะเป็นเจา้ของ
ความลับทางการคา้ในขอ้มลูดังกลา่วอกีตอ่ไป 

8. ผลประโยชนห์รอืรายการทเีกยีวขอ้งกนัระหว่างบรษิทัจดทะเบยีนกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
และผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้ทงัตรงหรอืทางออ้มตงัแตร่อ้ยละ 10 ขนึไป  
ไมม่ ี
 
 
 




