4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ประเภทสินทรัพย์
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

อาคารและอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง
สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายเฉลิมรัชมงคล
			
ทรัพย์สินถาวรหลัก		

154
19,626
20,327
1,320
16,988
58,415

ทั้งนี้ รายการทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียดจำแนกตามประเภท
ของสินทรัพย์และจำแนกตามบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท
บริษัท
NECL
BMN

รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
151
1
2
154

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เจ้าของ*
ไม่มี
เจ้าของ**
ไม่มี
เจ้าของ
ไม่มี
		

หมายเหตุ * อาคาร ส่วนปรับปรุงและสิง่ ปลูกสร้างอืน่ บางส่วนเป็นส่วนหนึง่ ของระบบทางด่วนขัน้ ที่ 2 แม้วา่ กรรมสิทธิใ์ นอาคารจะเป็น
ของ กทพ. แต่บริษัทได้สิทธิในการใช้อาคารในการบริหารโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
** NECL ไม่มีที่ดิน อาคารและเครื่องจักร NECL ได้เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 587 

ถนนสุทธิสารวินจิ ฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยเป็นสัญญาเช่าปีตอ่ ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท
NECL ใช้อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ด ในการควบคุมงานปฏิบัติการ แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่ NECL ได้สิทธิในการใช้อาคาร
ในการบริหารโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
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4.1.2 งานระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าตามบัญชีของงานก่อสร้าง ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท
บริษัท
		

รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
19,626
19,626

		 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกรุงเทพมหานคร
บริษัทได้ลงนามในสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาโครงการ
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับ กทพ. โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี และลงนาม
ในสัญญาผู้จัดการโครงการสำหรับงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวกับ บมจ. ช.การช่าง ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน
48 เดือน ซึ่งงานก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 85 สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้นำงานระหว่างก่อสร้าง
ดังกล่าววางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท
4.1.3 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทีเ่ สร็จแล้ว ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท
บริษัท
NECL
		

รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
13,070
7,257
20,327

รายงานประจำปี 2558
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สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วเป็นต้นทุนในการก่อสร้างระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และโครงการทางด่วน
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด โดยรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ บี และซี

39,742

เป็นของ กทพ.

ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี

9,030

เป็นของ กทพ.

ทางพิเศษอุดรรัถยา

12,928

เป็นของ กทพ.

รวมต้นทุนโครงการ
หัก ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนโครงการสะสม
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ

61,700		
(41,373)
20,327		

เป็นหลักประกัน
ในการกู้ยืม
เป็นหลักประกัน
ในการกู้ยืม
เป็นหลักประกัน
ในการกู้ยืม*

ประเภทสินทรัพย์

หมายเหตุ

* NECL ได้นำสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วภายใต้สัญญาสัมปทานโครงทางพิเศษ
อุดรรัถยาไปใช้เป็นหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากบริษัท

เนื่องจากสัญญาโครงการทางพิเศษข้างต้นเป็นสัญญาโครงการลักษณะ BTO (Build Transfer and Operate)
กรรมสิทธิ์ในทางพิเศษทั้งหมดรวมทั้งสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ อันเกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษ
จึงตกเป็นของ กทพ. ทันทีที่บริษัทและ NECL จัดสร้างขึ้น และเมื่อเปิดใช้งานแล้ว บริษัทและ NECL มีสิทธิที่จะใช้ทรัพย์สิน
นั้น โดยบริษัทและ NECL มีหน้าที่บำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยสัญญาโครงการระบบ
ทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช) กำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2533 และอาจต่ออายุออกไปได้อีก
2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกันต่อไป สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี)
กำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2540 และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
(ทางพิเศษอุดรรัถยา) กำหนดระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2539 และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 10 ปี สัญญากำหนดให้บริษัทและ NECL เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าผ่านทาง และค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจรและการกู้ภัยบนทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา โดยบริษัทและ NECL เป็นผู้ชำระเงินให้ กทพ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทางพิเศษตลอดอายุสัญญา
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4.1.4 สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ตามงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

บริษัท
     สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
     สุทธิ
		
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ		

6,645
(5,225)
1,320
1,320

สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
บริษทั บันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสิทธิในการใช้พนื้ ทีก่ อ่ สร้างทางด่วนด้วยราคาทุนซึง่ เท่ากับมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ในการจ่ายค่าทดแทนสำหรับการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนให้กับ กทพ. ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
บริษัทตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามปริมาณรถที่ใช้บริการ
4.1.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายเฉลิมรัชมงคล ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท
บริษัท
NECL
BMN
			

รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
16,654
334
16,988

รายงานประจำปี 2558
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลเป็นต้นทุนในการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล โดยรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทสินทรัพย์
อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
อุปกรณ์ระบบและส่วนปรับปรุงพื้นที่
ให้เช่าบริเวณสถานี
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
อุปกรณ์ระบบโฆษณา
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
รวมต้นทุนโครงการ		
หัก ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนโครงการสะสม
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ		

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

18,957

เจ้าของ

358

เจ้าของ

เป็นหลักประกัน
ในการกู้ยืม
ไม่มี

414
เจ้าของ
178
เจ้าของ
378
เจ้าของ
20,285		
(3,297)
16,988		

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4.2 เงินลงทุนในบริษัทอื่น
4.2.1 สรุปมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

สัดส่วน ทุนชำระแล้ว ประเภทของ
การลงทุน ณ วันที่ เงินลงทุน
ในแต่ละบริษัท 30 ก.ย.
(ร้อยละ)
2558

1. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนสุทธิ
2. บริษัท แบงคอก เมโทร
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

2,604
(2,450)
154
166

99.99*

5,250

65.19

254

3. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

7,018
3,223

19.57
19.40

3,990
7,370

913

7.50

12,175

5. บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
หมายเหตุ
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มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน
31 ธ.ค. 2558

(หน่วย : ล้านบาท)
ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

บริษัทย่อย - ดำเนินการก่อสร้างและ
บริหารโครงการ ทางด่วน
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด
บริษัทย่อย - พัฒนาพื้นที่ร้านค้าใน
สถานีรถไฟฟ้า และชั้นใต้ดิน
อาคารจอดแล้วจร
- จัดหาโฆษณาในรูปแบบป้าย
หรือสื่อโฆษณาในบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าและภายใน
รถไฟฟ้า
- ให้บริการและดูแลรักษา
อุปกรณ์ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมในสถานี
รถไฟฟ้า
บริษัทร่วม - ผลิตและจำหน่ายนํ้าประปา
บริษัทร่วม - ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding
Company) ซึ่งประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัทอื่น - ก่อสร้างและดำเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังนํ้าไซยะบุรี

* บริษัท (เดิมคือ BECL) ได้เข้าซื้อหุ้น NECL เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน
NECL ณ ปัจจุบัน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
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4.2.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อเสริมสร้างโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัท
โดยกำหนดให้มีนโยบายการลงทุนดังต่อไปนี้
1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ดำเนินโครงการในลักษณะการลงทุนระยะยาว
2. สัดส่วนการลงทุนตามสัดส่วนขัน้ ตํา่ ทีท่ ำให้บริษทั สามารถมีสว่ นร่วมในการกำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน
3. ไม่ลงทุนในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ดังนี้
		 1. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (“NECL”)
บริษัทจัดตั้ง NECL เมื่อปี 2539 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือเงินปันผลจากการ
ลงทุนในหุน้ ของ NECL ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งจาก NECL ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐทีท่ ำการก่อสร้างทางในลักษณะ
ทีเ่ ป็นทางแข่งขัน ทำให้รายได้ของ NECL ไม่เป็นไปตามประมาณการ ผลประกอบการของ NECL ขาดทุนอย่างต่อเนือ่ ง
จนขาดทุนสะสมเกินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ เมื่อปี 2546 NECL จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3,000 ล้านบาท เป็น
6,000 ล้านบาท  ซึ่งปัจจุบันได้เรียกชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาท ระหว่าง
ปี 2546 – 2547 บริษทั ได้ลดสัดส่วนการถือหุน้ ใน NECL ลงเหลือร้อยละ 53.33 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2558 NECL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,250 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่ NECL เป็นจำนวนมาก และ
เป็นเจ้าหนี้รายเดียวของ NECL บริษัทได้ส่งกรรมการบริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทใน NECL จำนวน
6 คน จากจำนวนกรรมการทัง้ หมด 7 คนของ NECL กรณี NECL มีการดำเนินการทีก่ ระทบต่อบริษทั อย่างมีสาระสำคัญ
NECL จะต้องขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ก่อน นอกจากนีบ้ ริษทั ยังเป็นผูร้ บั จ้างดำเนินงานทัง้ หมด
ของ NECL ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริษัท (เดิมคือ BECL) ได้เข้าซื้อหุ้น NECL เพิ่มเติม ส่งผลให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทใน NECL เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (“BMN”)
บริษัทจัดตั้ง BMN เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ให้เช่าพืน้ ทีร่ า้ นค้าในสถานีรถไฟฟ้าสายสีนาํ้ เงินและพืน้ ทีช่ นั้ ใต้ดนิ ของอาคาร
จอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว ในปัจจุบันเปิดดำเนินการไปแล้ว 5 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท, สถานีพหลโยธิน, สถานี
สวนจตุจกั ร, สถานีกำแพงเพชร และสถานีพระรามเก้า รวมทัง้ ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
ภายในสถานีรถไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 BMN มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 254 ล้านบาท โดย
บริษัทถือหุ้นอยู่ใน BMN ร้อยละ 65.19 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BMN ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ ที่มี
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในธุรกิจสือ่ โฆษณา ธุรกิจการตลาดและอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผูช้ ำนาญการด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.81
สำหรับนโยบายการลงทุนใน BMN ในอนาคตนั้น บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน BMN ใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน BMN โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของ
ส่วนแบ่งรายได้และเงินปันผลจากการลงทุนใน BMN ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายทีส่ ำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษทั ได้สง่ ผูแ้ ทนบริษทั เข้าเป็นกรรมการใน BMN จำนวน 5 คนจากกรรมการ
ทั้งหมด 7 คน
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		 3. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“TTW”)
บริษัทลงทุนใน TTW ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายนํ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคใน
เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสญ
ั ญาซือ้ ขายนํา้ ประปากับการประปาส่วนภูมภิ าค ซึง่ สัญญา
มีอายุ 30 ปี นับจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 TTW มีการลงทุนในบริษทั ประปาปทุมธานี จำกัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุน
จดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายนํ้าประปาในเขตพื้นที่ปทุมธานี และรังสิต
โดยมีสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับการประปาส่วนภูมิภาค สัญญามีอายุ 25 ปี นับจากวันที่ 15 ตุลาคม 2541 อีกทั้ง
ยังลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายนํ้าประปา
และการให้บริการบำบัดนํา้ เสีย โดย TTW ถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.50 ของทุนจดทะเบียน  และลงทุนในธุรกิจพลังงานโดย
ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ
ด้านพลังงาน ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน TTW คือ รายได้เงินปันผล
ปัจจุบัน บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน TTW ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท
ถือหุ้นใน TTW ร้อยละ 19.57 ของทุนจดทะเบียน
4. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CKP”)
บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้ง CKP ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CKP มีการลงทุนในบริษัท
เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ร้อยละ 56 บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด ร้อยละ 30 บริษัท เชียงราย โซลาร์
จำกัด ร้อยละ 30 บริษัท บางเขนชัย จำกัด ร้อยละ 100 บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 65 บริษัท
ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ร้อยละ 100 บริษัท วิส โซลิส จำกัด ร้อยละ 100 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 100
บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 100 บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 100 และบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
ร้อยละ 30 ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคือ เงินปันผลจากการลงทุน ปัจจุบัน บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่ง
ผู้ แ ทนบริ ษั ท เข้ า เป็ น กรรมการใน CKP ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษั ท ถื อ หุ้ น ใน CKP ร้ อ ยละ 19.40
ของทุนจดทะเบียน
5. บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”)
บริษัทลงทุนใน XPCL ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการ
ออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังนํา้ ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 29 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคือ เงินปันผลจากการลงทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทถือหุ้นอยู่ใน
XPCL ร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน โดยหุ้นสามัญของ XPCL ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดได้นำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาวของ XPCL บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน XPCL
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