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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขายลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตอง
ศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถ
ขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือบริษัทหรือดาวนโหลดแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ
หนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ไดที่
เว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ขอมูลสรุปการเสนอขายหุนทีอ่ อกใหมตอ ประชาชน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่[•])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย:

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทธุรกิจ:

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ
นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจในลักษณะการเขาถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและ
ตางประเทศ

จํานวนหุนทีเ่ สนอขาย:

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 374,575,200 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุน
สามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดสวนการเสนอขายหุน:

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 365,265,200 หุนตอบุคคลทั่วไป นักลงทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูมีอุปการคุณของบริษัท(ถามี)และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ไมเกิน 9,310,000 หุนตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ หากมีหุนที่
เหลือจากการจองซื้อของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ใหนําหุนสวนที่เหลือ
จากการจองซื้อดังกลาวไปเสนอขายใหแกประชาชน

เงื่อนไขในการจัดจําหนาย:  รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
 ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort)
ราคาที่เสนอขายตอประชาชน:

[•] บาทตอหุน

ราคาที่เสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน:

[•] บาทตอหุน

มูลคาการเสนอขาย:

[•] บาท

การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา :  ไมมี  มี
10.00 บาทตอหุน

มูลคาทีต่ ราไว (Par Value):
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มูลคาตามราคาบัญชี (Book value): [•] บาทตอหุนกรณีคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุนณวันที่ [•] ซึ่งเทากับ [•]
ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญปจจุบันที่เรียกชําระแลว จํานวน [•] หุนและ [•] บาทตอหุน กรณีคํานวณจากมูลคา
สวนของผูถือหุนภายหลังการเพิ่มทุนชําระแลวหารดวยจํานวนหุนสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจํานวน [•] หุน
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย:
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้จะกระทําโดยการสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (Bookbuilding)
ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา
แลว เปด โอกาสใหนัก ลงทุ นสถาบัน แจง ราคาและจํา นวนหุนที่ ประสงค จะจองซื้ อมายังผู จัดการการจั ดจํา หนา ยและ
รับประกันการจําหนาย โดยชวงราคาที่ใชทํา Bookbuilding อยูที่ระหวางราคา [•] บาทตอหุน ทั้งนี้บริษัทรวมกับผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดราคาเสนอขายสุดทาย โดยพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่นัก
ลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา โดยเปนราคาที่จะทําใหบริษัทไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการและยังมีความ
ตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง
หากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ไดกําหนดราคาเสนอขายสุดทายเทากับ [•] บาทตอหุนเมื่อเปรียบเทียบกับ
กําไรสุทธิตอหุน (Earnings Per Share : EPS) ของบริษัทที่เทากับ [•] บาทตอหุน จะไดอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอ
หุน (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ [•] เทาอยางไรก็ดีกําไรดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดย
ที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน
ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลประกอบราคาหุนที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเฉลี่ยในชวงระยะเวลา
[•] เดือนตั้งแตวันที่ [•] ถึง [•] ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงกันหรือใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทดังนี้
บริษัท

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

ตลาดรองที่จดทะเบียน/
หมวดธุรกิจ
[•]
[•]
[•]

P/E เฉลี่ย
(เทา)
[•]
[•]
[•]

ที่มา : www.setsmart.com
สัดสวนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร”ที่ไมติด Silent Period:
จํานวน [•] หุน คิดเปนรอยละ [•] ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิม่
ทุนในครั้งนี้
ตลาดรอง :

 SET

หมวดธุรกิจ :

พลังงานและสาธารณูปโภค

เกณฑเขาจดทะเบียน :  Profit test

 MAI
 Market capitalization test
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วัตถุประสงคการใชเงิน
วัตถุประสงคการใชเงิน
1. เงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศ
2. เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัท
รวมทั้งสิน้
5

5

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ลานบาท)
[•]
[•]
[•]

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ
[•]
[•]
[•]

นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษี
ทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนของการใชเงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการ
บริษัท มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการ
จายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดและใหรายงานฯใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบในการประชุมคราวตอไป
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด (“IRPCCP”)
นโยบายการจายเงินปนผลของ IRPCCP จะเทากับรอยละ 100 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักสํารองตามที่
กฎหมายกําหนด ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู และเงินลงทุนตามแผนการลงทุนที่ผานการอนุมัติโดย
คณะกรรมการ ทั้งนี้ IRPCCP จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อ ดังตอไปนี้
ครบถวนแลว
(1)

สามารถดํารงอัตราสวน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไมต่ํากวาอัตรา 1.15:1

(2)

ไมมีกรณีผิดสัญญาเกิดขึ้น และการจายเงินปนผลจะไมเปนผลใหเกิดกรณีผิดสัญญาและไมมีเหตุ
สุดวิสัย (Force Majeure) เกิดขึ้นในขณะที่มีการจายปนผล

(3)

ไดสํารองเงินไวในบัญชีสํารองเพื่อการชําระหนี้ (Debt Service Reserve Account) ครบถวนแลว

(4)

การจายเงินปนผลจะตอง (1) ไมมีการจายมากกวาปละ 2 ครั้ง หรือ (2) หากมีการจายมากกวาปละ 2
ครั้ง ตองไดรับการเห็นชอบจากตัวแทนสินเชื่อ ทั้งนี้ เมื่อมีการจายเงินปนผลจะตองมีการชําระเงินกูกอน
กําหนดในอัตรารอยละ 50 ของเงินปนผลที่มีการจายในแตละคราว

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (“CHPP”)
นโยบายการจายเงินปนผลของ CHPP จะเทากับรอยละ 20 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักสํารองตามที่
กฎหมายกําหนด
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นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด (“NSC”)
นโยบายการจายเงินปนผลของ NSC จะเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนของ NSC และคณะกรรมการอาจ
จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อปรากฏแกคณะกรรมการวา NSC มีกําไรพอสมควรที่จะ
กระทําเชนนั้นได ซึ่งหาก NSC ขาดทุนหามมิใหจายเงินปนผลจนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุนแลว
ทั้งนี้คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมใหญผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่นตามที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนในการดําเนินกิจการของ NSC อีกดวยก็ได
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (“XPCL”)
XPCL จะสามารถจายเงินปนผลไดก็ตอเมือ่ XPCL สามารถปฏิบัติตามเงือ่ นไขของสัญญาเงินกู ไดครบถวนแลว
เชน การดํารงอัตราสวน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) การสํารองเงินไวในบัญชีสํารองเพื่อการชําระหนี้
(Debt Service Reserve Account) ตามที่กําหนดไว การจายเงินปนผลจะไมเปนผลใหเกิดกรณีผิดสัญญา และไมมี
เหตุสุดวิสัย (Force Majeure) เกิดขึ้นในขณะที่มีการจายปนผล เปนตน
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการระหวาง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (“PTTUT”) และบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ
(ประเทศไทย) จํากัด (“IPT”) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อเปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท. (PTT
Group’s Power Flagship) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 14,983,008,000 บาท และทุน
ชําระแลวจํานวน 11,237,256,000 บาท
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากนี้ บริษัทยัง
ดําเนินธุรกิจในลักษณะการเขาถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ
รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศเชนการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อเปนระบบกักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของกลุม ปตท. เปนตน
เมื่อโรงไฟฟาที่บริษัทเขาไปลงทุนเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย บริษัทจะมีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนจาก
การผลิตไฟฟารวมประมาณ 1,851 เมกะวัตต (ประกอบดวยกําลังการผลิตไฟฟาในประเทศประมาณ 1,512 เมกะวัตต
หรือประมาณรอยละ 81.2 ของกําลังการผลิตไฟฟารวม และกําลังการผลิตไฟฟาในตางประเทศประมาณ 347 เมกะวัตต
หรือประมาณรอยละ 18.8 ของกําลังการผลิตไฟฟารวม) ไอน้ํารวมประมาณ 1,507 ตันตอชั่วโมง น้ําเย็นรวมประมาณ
12,000 ตันความเย็น และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
ทั้งนี้ บริษัทมีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนของโรงไฟฟาที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลว จากการผลิตไฟฟา
รวมประมาณ 1,315 เมกะวัตต ไอน้ํารวมประมาณ 1,345 ตันตอชั่วโมง น้ําเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และ
น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ในขณะที่มีกําลังการผลิตของโรงไฟฟาที่อยูระหวาง
กอสราง จากการผลิตไฟฟารวมประมาณ 536 เมกะวัตต และไอน้ํารวมประมาณ 167 ตันตอชั่วโมง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทในกลุมมีกําลังการผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น ดังนี้
สวนที่ 1 หนา 4

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
กําลังการผลิต
ไฟฟา
ไอน้ํา(3)
น้ําเย็น
น้ําเพื่ออุตสาหกรรม
(เมกะวัตต)
(ตัน/ชม.)
(ตันความเย็น)
(ลบ.ม./ชม.)
บริษัท/
เริ่มดําเนินการ
ที่ตั้ง
กําลังการ
กําลังการ
กําลังการ
กําลังการ
โครงการ
เชิงพาณิชย(1)
กําลังการ
ผลิตตาม กําลังการ ผลิตตาม กําลังการ ผลิตตาม กําลังการ ผลิตตาม
ผลิตติดตั้ง
สัดสวนการ ผลิตสูงสุด สัดสวนการ ผลิตสูงสุด สัดสวนการ ผลิตสูงสุด สัดสวนการ
สูงสุด(2)
ถือหุน
ถือหุน
ถือหุน
ถือหุน
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม / โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
GPSC
อําเภอศรีราชา ชลบุรี
700
700
80
80
ป 2543
GPSC
CUP-1 นิคมอุตสาหกรรมเหม
226
226
890
890
720
720
ป 2549
ราชตะวันออก (มาบตาพุด)
CUP-2อยูใกลบริเวณนิคม
113
113
170
170
510
500
ป 2551
อุตสาหกรรมอารไอแอล
CUP-3 นิคมอุตสาหกรรมเหม
280
280
770
770
ป 2552
ราชตะวันออก (มาบตาพุด)
RPCL
CHPP
BIC

NNEG
IRPCCP

ราชบุรี
ศูนยราชการ กรุงเทพฯ
โครงการ 1 – นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน
โครงการ 2 - นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม
นวนคร
ระยอง

รวม

1,400
5
117

210
5
29

20

5

12,000
-

12,000
-

-

-

117

29

20

5

-

-

-

-

125

38

30

9

-

-

-

240

122

300

153

-

-

-

3,043

1,472

1,710

1,512

12,000

12,000

2,080

80

32

-

-

-

-

-

-

ป 2551
ป 2552
ป 2556

กําลังกอสราง
แลวเสร็จป 2560
- กําลังกอสราง
แลวเสร็จป 2559
- กําลังกอสราง
แลวเสร็จป 2560
2,080

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
SSE1
กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี
โรงไฟฟาพลังน้ํา
XPCL

สปป.ลาว

1,285

321

-

-

-

-

-

NL1PC

สปป.ลาว

65

26

-

-

-

-

-

1,350
4,473

347
1,851

1,710

1,512

12,000

12,000

2,080

รวม
รวมทั้งหมด

ป 2556 - 2557

กําลังกอสราง
แลวเสร็จป 2562
- กําลังกอสราง
แลวเสร็จป 2560
2,080

ที่มา:
บริษัท
หมายเหตุ: (1) เปนวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟา ซึ่งวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตไฟฟาอาจจะไมตรงกับวันเริ่ม
ดําเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟา
(2) สําหรับโรงไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. กฟภ. หรือ กฟน. เพียงรายเดียว จะแสดงกําลังการผลิตไฟฟาตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา
ดังกลาว
(3) กําลังการผลิตสูงสุดของไอน้ําเปนกําลังการผลิตที่รวมกําลังการผลิตสํารองที่เตรียมไวรองรับกรณีที่ลูกคามีความตองการใชไอน้ําในปริมาณสูงสุด
แตกตางจากปริมาณการใชปกติ

บริษัทมีการถือหุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สวนที่ 1 หนา 5

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

สรุปไดดังนี้
ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ชื่อบริษัท

บริษัทยอย
บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด

สัดสวนการ
ถือหุน
(ทางตรง+
ทางออม)
(รอยละ)

ธุรกิจหลัก

CHPP

500,000,000

100

NSC
XPCL

4,200,000,000
26,861,000,000

100
25

IRPCCP

3,362,300,000

51

โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant)

583,333,400
1,800,000,000

40
40

บริษัทลงทุนใน SSE1
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

37,200,000(4)
1,002,000,000

40
30

โรงไฟฟาพลังน้ํา
โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant)

BIC

1,370,000,000

25

เงินลงทุน
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด(3) BSA

โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant)

2,000,000

25

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กลุม ปตท.
บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม ปตท.

บริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด(1)
(บริษัทรวมทางออม)
บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด
TSR
(2)
บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี่ 1 จํากัด SSE1
(กิจการที่ควบคุมรวมกันทางออม)
บริษัท ไฟฟาน้ําลิก 1 จํากัด
NL1PC
บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด
NNEG
บริษัทรวม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

บริษัท สปอรต เซอรวิสเซล อัลไลแอนซ จํากัด
(เงินลงทุนทางออม)
24M Technologies, Inc.

SSA

5,000,000

25

24M

50,118,000(4)

17

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด

RPCL

7,325,000,000

15

หมายเหตุ :

(1)
(2)
(3)
(4)

โรงไฟฟาพลังงานรวมกับความเย็น
(Combined Heat and Power with
District Cooling Power Plant)
บริษัทลงทุนใน XPCL
โรงไฟฟาพลังน้ํา

วิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อเปน
ระบบกักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
(Combined Cycle Power Plant)

XPCL เปนบริษัทรวมทางออมที่จัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาว ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 25 ผาน NSC
SSE1 เปนกิจการที่ควบคุมรวมกันทางออม ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 40 ผาน TSR
บริษัทถือหุนบุริมสิทธิ์ใน BSA โดยมีสิทธิออกเสียงเทากับ 4 หุน ตอ 1 เสียง
ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

โครงสรางรายได

สวนที่ 1 หนา 6

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ/
บริการ

ไฟฟา
ไอน้ํา
น้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
น้ําเย็น
สัญญาเชา
การเงิน(2)
ไนโตรเจน
อื่นๆ(3)
รวมรายได

รอยละ
ดําเนิน
การถือ
การ
หุนของ
โดย
บริษัท

บริษัท
บริษัท
บริษัท
CHPP
บริษัท
บริษัท
กลุม
บริษัท

100

งบการเงิน
ขอมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
ขอมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ
เสมือนรวม
สําหรับปสิ้นสุด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31 ธันวาคม(1)
ธันวาคม
2555
2556
2557
2556
ลาน
ลาน
ลาน
รอยละ
รอยละ
รอยละ ลานบาท รอยละ
บาท
บาท
บาท
17,936 71.93 19,370
73.05 15,828 66.43 19,370 73.05
5,596 22.44 5,806
21.90 6,644 27.89
5,806 21.90
276
1.11
270
1.02
280
1.18
270
1.02

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ลาน
รอยละ
บาท
15,828 66.25
6,644 27.81
280
1.17

817

3.28

774

2.92

730

3.06

1
774

0.00
2.92

173
730

0.72
3.06

94
218

0.38
0.87

107
191

0.40
0.72

101
243

0.42
1.02

107
189

0.40
0.71

101
135

0.42
0.57

24,937

100.00

26,517

100.00 23,826 100.00

26,517

100.00

23,891

100.00

ที่มา:
บริษัท
หมายเหตุ: (1) ขอมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยเสมือนวาบริษัทไดเกิดการควบ
รวมกิจการระหวาง PTTUT และ IPT ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 และเสมือนวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
เนื่องจากกลุมบริษัทกอนและหลังการควบรวมกิจการอยูภายใตการควบคุมของบริษัทใหญลําดับสูงสุดแหงหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได
รวมงบการเงินของ PTTUT และ IPT สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2556 และงบการเงิน
ของบริษัทสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงเปนงบการเงินเสมือนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(2)
รายไดจากสัญญาเชาการเงิน เปนรายไดในสวนของคา APR1 ซึ่งเปนคาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกบริษัท สําหรับคากอสราง
โรงงาน รวมถึงภาระเงินกูและผลตอบแทนของบริษัท (Capacity Cost) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภท IPP ของโรงไฟฟาศรี
ราชา จากเดิมซึ่งบันทึกอยูในรายไดจากการขายสินคาและใหบริการ เปลี่ยนเปนรายไดจากสั ญญาเชา การเงิน ซึ่งเป นไปตาม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (TFRIC4) ที่กําหนดใหประเมินขอตกลงซึ่งไมไดมีรูปแบบของสัญญาเชา
ทางกฎหมายแตมีการใหสิทธิในการใชสินทรัพยตามระยะเวลาที่กําหนดและมีการใหผลตอบแทนในลักษณะของการจายคืน
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ซึ่งโรงไฟฟาศรีราชามีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.ที่เขาเงื่อนไขวาเปนขอตกลงที่ประกอบไปดวย
สัญญาเชาการเงิน
(3)
รายไดจากธุรกิจอื่นๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ รายไดคาเช าโครงสรา งสําหรับวางทอผลิตภัณ ฑ(Pipe Rack) รายไดจากการส ง
พนักงานไปปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทในเครือ (Secondment) และคาใบรับรองคุณภาพน้ํา

นโยบายการลงทุนในบริษทั ยอยบริษัทรวมและบริษทั ที่เกี่ยวของ
บริษัทมุงเนนการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต สอดคลองกับเปาหมาย และแผนกลยุทธในการขยาย
ธุรกิจ รวมทั้งสรางผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นที่มิใชธุรกิจหลักของบริษัทใน
ปจจุบัน ทั้งนี้การลงทุนจะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย ทิศทางการเติบโตของ
ธุรกิจ และแผนกลยุทธของบริษัท
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้ง
ปจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน และนําเสนอแผนการลงทุนใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงใหคําแนะนําการลด
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ความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีขั้นตอนการวิเคราะหการลงทุนดวยหลักการของ Strategic Investment
Management (“SIM”) ที่ประกอบดวย ตัวแทนจากหลายหนวยงานของบริษัท เชน ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายแผนงานองคกร
ฝายสายงานการเงินและบัญชี และฝายบริหารศักยภาพองคกร เปนตน เพื่อใหการพิจารณากลั่นกรองการลงทุนมีความ
สอดคลองกับเปาหมายและแผนกลยุทธของบริษัท รวมถึงการสงบุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกํากับ
ดูแลสอดคลองกับความคาดหวังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกิจการ เพื่อใหไดผลตอบแทนการ
ลงทุนตามความคาดหวัง และมีแผนการใชจายงบประมาณการลงทุนสอดคลองกับแผนการจัดสรรเงิน เมื่อผานการ
กลั่นกรองนี้แลว จึงจะเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับขั้นตอนตอไป
ทั้งนี้การขออนุมัติการลงทุนในบริษัทยอยบริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ จะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน และเรื่องหลักเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และ
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

ผูถือหุน
โครงสรางการถือหุนของบริษัทกอนและภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนรวมทั้งเสนอ
ขายใหแกกรรมการผูบริหารและพนักงานของบริษัท สรุปไดดังนี้

รายชื่อผูถือหุน
PTTGC
PTT
TP
TOP
ประชาชน
กรรมการผูบริหารและ
พนักงานของบริษัท
รวม

โครงสรางการถือหุนกอน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
(รอยละ)
340,565,223
30.31
338,266,861
30.10
311,425,457
27.71
133,468,059
11.88
-

-

1,123,725,600

100.00

โครงสรางการถือหุนภายหลัง
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
(รอยละ)
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 คนประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายสุรงค บูลกุล
ประธานกรรมการ
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2.
3.

นายณอคุณ สิทธิพงศ
นายจุลสิงห วสันตสิงห

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน
พล.อ.ท.สุทธิพงษ อินทรียงค
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว
นายอธิคม เติบศิริ
นายปฏิภาณ สุคนธมาน
นายสมชัย วงศวัฒนศานต
นายนพดล ปนสุภา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /
กรรมการผูจดั การใหญ

สรุปปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทมีดังตอไปนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจจากโรงไฟฟา
1.1 การใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งพึ่งพิงผูขายหลักรายเดียวคือ ปตท.
1.2 ผลประกอบการของบริษัทอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากความผันผวนของราคากาซธรรมชาติ
เนื่องจากบริษัทสามารถผลักภาระตนทุนกาซธรรมชาติใหกับลูกคาไดเพียงบางสวน
1.3 ปริมาณการผลิตไฟฟา และผลประกอบการของบริษัทอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากความผันผวน
ของสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลตอการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาของบริษัท
1.4 การกําหนดราคาจําหนายไฟฟาให แกลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทอ างอิงจากราคาของการไฟฟาสว น
ภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งอาจไมสอดคลองกับตนทุนการผลิตของบริษัท เนื่องจากโครงสรางตนทุนของบริษัทมี
ลักษณะที่แตกตางออกไปจากโครงสรางตนทุนของ กฟภ.
1.5 ลูกคารายใหญและสําคัญที่สุดของบริษัท คือ การไฟฟาฝายผลิต (“กฟผ.”) บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพาลูกคารายใหญ
1.6 รายไดของบริษัทขึ้นอยูกับลูกคาอุตสาหกรรมจํานวนนอยราย และสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมปโตรเคมีหรือ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับปโตรเคมีซึ่งมีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจซึ่งลูกคาดังกลาวจะทําการวาง
แผนการผลิตและซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรใหสอดคลองกัน ทําใหบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงโดยออมจาก
แผนการผลิตและซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรของลูกคาดังกลาว
1.7 หากโรงไฟฟาไมสามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตได หรือหยุดการผลิตอยางกะทันหันเนื่องจากขาด
ความมั่นคงของระบบ อาจสงผลกระทบตอรายได อัตราการทํากําไรลดลงและมีผลกระทบในทางลบตอ
ความนาเชื่อถือและผลประกอบการของบริษัท
1.8 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพของการผลิต และ
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มาตรการจัดการที่ไมเพียงพอซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน หรือชุมชนใน
บริเวณใกลเคียง รวมถึงการที่บริษัทอาจถูกดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
1.9 บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายอื่นที่เกี่ยวของกับ
การผลิตไฟฟาซึ่งการคุมครองของการประกันภัยของบริษัทอาจไมคุมครองเพียงพอตอความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น
2. การบริหารโครงการที่อยูระหวางกอสรางไมเปนไปตามแผนการเชนความลาชาในการกอสรางและติดตั้งเครื่องจักร
และเงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost overrun) เปนตนซึ่งจะมีผลกระทบทําใหบริษัทไม
สามารถรับรูรายไดตามแผนการ และไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณไว
3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาหรือลงทุนในโครงการใหมหรือการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนและผูรวมทุน
4. แนวทางการกํากับดูแลผูผลิตไฟฟาในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญและการฝาฝนกฎระเบียบ
ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจไฟฟา อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและชื่อเสียง
ของบริษัทได
5. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
5.1 บริษัทอาจไมสามารถควบคุมสิทธิออกเสียงในที่ประชุมกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทที่บริษัทเขา
ไปลงทุน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับบริษัทได
5.2 ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุมและเงินปนผลจากบริษัทในกลุมไมเปนไปตามเปาหมาย
5.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร เนื่องจากโรงไฟฟาแตละประเภทจะตองพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญของไฟฟาเฉพาะดานนั้นๆ
5.4 หากการกอสราง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริหารจัดการโรงไฟฟาของบริษัทกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชน อาจนํามาซึ่งการตอตานจากชุมชนในการดําเนินงานโรงไฟฟาของบริษัท สงผลกระทบ
ตอชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท และอาจกระทบตอความเชื่อถือและการยอมรับของผูรวมทุน ผูถือหุน
และสังคม
6. ความเสี่ยงดานการเงิน
6.1 ตามลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมากเงินทุนที่บริษัทนํามาใชสวนใหญจะ
เปนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
6.2 บริ ษั ท มี ก ารลงทุ น ในโครงการต า งประเทศหลายโครงการ และมี แ ผนธุ ร กิ จ ที่ จ ะขยายการลงทุ น ไปยั ง
ตางประเทศมากขึ้น ขณะที่ยังไมมีรายไดในรูปเงินสกุลตางประเทศรองรับ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามี
ความผันผวนสูง อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ
6.3 การขยายกิจการของบริษัทในอนาคตตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก โดยแหลงเงินทุนจะมาจากเงินกูยืมเปน
หลัก หากบริษัทมีผลประกอบการไมดี หรือไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกลาวได บริษัทอาจมี
ความเสี่ยงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามที่กําหนด หรืออาจถูกเรียกใหชําระหนี้คืนทั้งจํานวนทันที
7. บริ ษั ท ยั ง มี ค วามไม แ น น อนที่ จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ ห เ ป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เนื่องจากยังขาดคุณสมบัตกิ ารกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอย
จํานวนไมต่ํากวา 1,000 ราย
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ขอมูลทางการเงิน
เสมือนเฉพาะกิจการ
สรุปฐานะทางการเงิน
ณ
31 ธ.ค. 55

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 56

ณ

ณ 31 ธ.ค. 56

ณ

(ปรับปรุงใหม)

31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม)

31 ธ.ค. 57

สินทรัพยรวม

ลานบาท

36,013

43,086

40,557

43,344

42,932

หนี้สินรวม

ลานบาท

18,165

18,067

14,265

18,983

16,914

สวนของผูถือหุน

ลานบาท

17,848

25,018

26,292

24,361

26,018

ขอมูลทางการเงินเสมือน
งบการเงิน
งบการเงิน งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ เสมือนรวม
สําหรับปสิ้นสุด
สําหรับปสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด สําหรับปส้นิ สุด

สรุปผลการดําเนินงาน

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

รายไดรวม

ลานบาท

24,937

26,518

23,826

26,517

23,891

กําไรขั้นตน

ลานบาท

1,953

1,985

2,028

1,985

2,083

กําไรสุทธิสว นของบริษัทใหญ

ลานบาท

1,241

1,171

1,386

1,166

1,581

กําไรสุทธิขั้นพื้นฐานตอหุน (EPS)

บาทตอหุน

1.44

1.34

1.23

1.33

1.41

เทา

1.02

0.72

0.54

0.78

0.65

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)

รอยละ

3.45

2.96

3.31

2.68

3.66

อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE)

รอยละ

6.95

5.46

5.40

4.77

6.26

อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน (D/E)

แนวทางการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
เนื่องจากบริษัทไดเริ่มจัดทํางบการเงินเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ซึ่งเปนวันที่บริษัทเกิดจากการควบรวมกิจการ
ระหวาง PTTUT และ IPT รวมทั้งเริ่มดําเนินการเขาซื้อหุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากบริษัทตางๆ ภายในกลุม
ปตท. ในเดือนธันวาคม 2556 ทําใหมีการเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตไตรมาส 4 ป 2556 และเริ่มใชมาตรฐานบัญชีใหม
ดังนี้
(1) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทตองถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(TFRIC 4) วาดวยการประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม ซึ่งเมื่อไดทบทวนขอตกลงของบริษัทแลว พบวา
สัญญาซื้อขายไฟฟาของโรงไฟฟาของบริษัทที่ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (“โรงไฟฟาศรีราชา”) ซึ่งเปนโรงไฟฟาตาม
โครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) เขาเงื่อนไขวาเปนขอตกลงที่ประกอบดวยสัญญาเชาการเงิน
บริษัทจึงทําการปรับปรุงผลกระทบจากรายการดังกลาวในขอมูลทางการเงินยอนหลังประหนึ่งไดเริ่มใชมาตรฐานบัญชี
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ดังกลาวนับแตวันเริ่มแรก โดยเมื่อมีการนํา TFRIC 4 มาถือปฏิบัติ สินทรัพยหลักของโรงไฟฟาศรีราชาซึ่งเดิมบันทึกเปน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จะถูกบันทึกเปนลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน และรายไดในสวนของ APR1(คาตอบแทนที่
กฟผ. จายใหแกบริษัท สําหรับคากอสรางโรงงาน รวมถึงภาระเงินกูและผลตอบแทนของบริษัท (Capacity Cost)) ของ
โรงไฟฟาศรีราชา ที่จะไดรับจากการมีความพรอมจายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. จากเดิมบันทึกอยูในรายได
จากการขายสินคาและใหบริการทั้งจํานวน จะเปลี่ยนเปนบางสวนรับรูเปนรายไดจากสัญญาเชาการเงิน และบางสวน
นําไปปรับลดยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินดังกลาว
(2) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไปบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่
ประกาศโดยสภาวิช าชีพ บั ญชี เ มื่ อวั น ที่ 24 ธั นวาคม 2557 ที่ จ ะมี ผ ลบั ง คับ สํ าหรั บงบการเงิน ที่ เริ่ ม ในหรือ หลัง วั น ที่
1 มกราคม 2558 เปนตนไป มาถือปฏิบัติ และเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีดังกลาวบางฉบับสงผลกระทบตอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจึงไดจัดทํางบการเงินเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินจํานวน 5 ฉบับ ไดแก มาตรฐาน
บัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุ ง 2557) มาตรฐานบั ญชี ฉบั บที่ 28 (ปรับ ปรุ ง 2557) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (รวมเรียกวา
“Pack 5”) มาถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 และไดทําการปรับปรุงงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันได โดยการปฏิบัติตาม Pack 5 มีผลทํา
ใหการควบรวมกิจการและการไดมาซึ่งบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ถือเปนการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน เนื่องจากกลุมบริษัทกอนและหลังการควบรวมกิจการอยูภายใตการควบคุมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด
แหงหนึ่ง
ดังนั้น เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอและครบถวนตอการตัดสินใจของนักลงทุนสําหรับการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ยอนหลัง บริษัทจึงไดจัดทํางบการเงินเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และขอมูลทาง
การเงินเสมือนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 รวมทั้งปรับปรุงผลกระทบจาก TFRIC 4 และ Pack 5
ในขอมูลทางการเงินดังกลาวยอนหลังประหนึ่งไดเริ่มใชมาตรฐานดังกลาว นับแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ทั้งนี้บริษัทได
จัดทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินดังนี้
-

ในการวิเคราะหฐานะทางการเงิน บริษัทจะใชขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการเสมือน ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557
-

ในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน บริษัทจะใชขอมูลจากงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการเสมือน สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนรวมเสมือนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบ
กําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- ในการวิเคราะหกระแสเงินสด บริษัทจะใชขอมูลจากงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการเสมือนสําหรับป 2555
งบกระแสเงินสดรวมเสมือนสําหรับป 2556 และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับป 2557
ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผา นมา
ปจจุบันรายไดหลักของกลุมบริษัทมาจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ ใหแกลูกคาหลัก 2
กลุม คือ (1) กฟผ. กฟภ. และกฟน. ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐ และ (2) ลูกคาอุตสาหกรรม โดยรายไดจากการจําหนาย
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ไฟฟาใหแก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. นั้นจะเปนรายไดที่คอนขางมีความแนนอน เนื่องจากเปนการซื้อขายภายใตสัญญาซื้อ
ขายระยะยาวที่มีการกําหนดปริมาณและสูตรราคารับซื้อที่แนนอน อยางไรก็ดี ในสวนของรายไดจากการจําหนายไฟฟา
ไอน้ํา และสาธารณูปโภค ใหแกลูกคาอุตสาหกรรม ถึงแมวาจะมีการทําสัญญาระยะยาวที่มีการกําหนดปริมาณรับซื้อขั้น
ต่ําและสูตรราคาที่แน นอน แตร ายไดจากลูกค าอุตสาหกรรมบางสว นอาจแปรผันไปตามการผลิตและการหยุ ดซอ ม
บํารุงรักษาเครื่องจักรของลูกคาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทมีการขยายธุรกิจโดยการเขาลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จําหนายไฟฟาตางๆ โดยในป 2556 บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาทั้งในและตางประเทศจาก
บริษัทตางๆ ภายในกลุม ปตท. ซึ่งโรงไฟฟาภายใตบริษัทตางๆ ดังกลาวบางสวนไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลวและ
บางสวนอยูระหวางกอสราง สงผลใหรายไดของกลุมบริษัทในอนาคตจะเติบโตขึ้นอยางเปนลําดับตามการทยอยรับรูรายได
จากบริษัทตางๆ ที่บริษัทไดเขาลงทุนอยางตอเนื่อง
ในป 2556 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 26,517 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.34 จาก 24,937 ลานบาท ในป 2555 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายไฟฟาเปนสําคัญ ซึ่งสงผลใหบริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ 1,985 ลาน
บาทเพิ่มขึ้นรอยละ 1.64 จาก 1,953 ลานบาท ในป 2555 อยางไรก็ตามแมวากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นและตนทุนทางการเงิน
ลดลงจากการชําระคืนเงินกู แตเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลเสียหายจากคดีความรวมทั้งมี
คาใชจายทางภาษีเพิ่มขึ้นสงผลใหป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 1,166 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.03 จาก 1,241 ลาน
บาท ในป 2555
ในป 2557 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 23,891 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.92 จาก 26,517 ลานบาท ในป 2556 โดย
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดคาพลังงานไฟฟาตามสัญญา IPP เนื่องจาก กฟผ. สั่งใหโรงไฟฟาศรีราชาจาย
ไฟฟาในปริมาณที่ต่ํากวาปริมาณตามสัญญาหรือสั่งใหหยุดผลิตไฟฟาเปนบางชวง อยางไรก็ตามจากการที่โรงผลิต
สาธารณูปการระยองมีสัดสวนการขายไอน้ําเพิ่มขึ้น สงผลใหกําไรขั้นตนในป 2557 เทากับ 2,083 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
4.96 เมื่อเทียบกับ 1,985 ลานบาท ในป 2556 ประกอบกับมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่
ควบคุมรวมกันเพิ่มขึ้น รวมทั้งตนทุนทางการเงินที่ลดลงจากการชําระคืนเงินกู สงผลใหกําไรสุทธิสวนของบริษัทใหญ ในป
2557 เทากับ 1,581 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 35.58 เมื่อเทียบกับ 1,166 ลานบาท ในป 2556
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทพบวา ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 43,344 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 20.36 จาก 36,013 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณของ
บริษัทยอยเขางบการเงินรวมของบริษัท และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนซึ่งเกิดจากการลงทุนตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท
ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเงินสดคงเหลือจากการเพิ่มทุน ซึ่งเตรียมไวสําหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา
รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท โดย ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 42,932 ลานบาท
ซึ่งใกลเคียงกับ 43,344 ลานบาท ณ สิ้นป 2556
ณ สิ้นป 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 18,165 ลานบาท 18,983 ลานบาท และ 16,914 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยหนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.50 จาก ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาของบริษัท ในขณะที่ ณ สิ้นป 2557 ลดลงรอยละ 10.90 จาก ณ สิ้นป 2556 สาเหตุหลักมา
จากการชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และจากการลดลงของเจาหนี้การคาของบริษัท
ณ สิ้นป 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน จํานวน 17,848 ลานบาท 24,361 ลานบาท และ
26,018 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 36.50 จากสิ้นป 2555 และเพิ่มขึ้นรอยละ 6.80 จาก
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สิ้นป 2556 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นสวนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของกลุมบริษัทจากผลประกอบการที่ดีขึ้น
ในแตละป ทั้งนี้ สําหรับป 2556 มีการเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการเพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2556 ประมาณ 6,000 ลานบาท
ซึ่งประกอบดวย ทุนชําระแลวประมาณ 2,607 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวนประมาณ 3,393 ลานบาท
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