บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยถาวร

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากนี้ บริษัทยัง
ดําเนินธุรกิจในลักษณะการเขา ถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ
รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและตางประเทศ ดวยเหตุนี้ สินทรัพยถาวรที่แสดงในตารางดานลางจึงประกอบดวยสินทรัพย
ถาวรของบริษัท และสินทรัพยถาวรของบริษัทยอย อันไดแก CHPP NSC และ IRPCCP ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100
รอยละ 100 และรอยละ 51 ตามลําดับ โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและสํารองการดอยคาตางๆ
ตามทีแ่ สดงในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ
18,177.72 ลานบาท และ 20,047.74 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
ลําดับ

รายการ

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

31 ธ.ค. 2556
1,117.74

31 ธ.ค. 2557
1,117.74

เปนเจาของ

1

ที่ดิน

2

อาคารและสวนปรับปรุง
อาคาร

700.28

694.22

เปนเจาของ

3

เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณโรงงาน

14,824.74

14,163.92

เปนเจาของ

4

เครื่องตกแตง ติดตั้ง และ
เครื่องใชสํานักงานอื่นๆ
ยานพาหนะ
สินทรัพยระหวางกอสราง

28.90

40.93

เปนเจาของ

0.38
1,505.68

0.29
4,030.64

เปนเจาของ
เปนเจาของ

18,177.72

20,047.74

5
6

รวม

ภาระผูกพัน
นําที่ดินบางสวนไปค้ําประกันเงินกู
ระยะยาวของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยกับสถาบันการเงิน
นําอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
บางสวนไปค้ําประกันเงินกูระยะ
ยาวของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
กับสถาบันการเงิน
นําเครื่องจักรหลักไปค้ําประกัน
เงินกูระยะยาวของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยกับสถาบันการเงิน
ไมมีภาระผูกพัน
ไมมีภาระผูกพัน
นําเครื่องจักรและอุปกรณที่อยู
ระหวางกอสรางบางสวนของ
บริษัทยอยไปค้ําประกันเงินกู
ระยะยาวของบริษัทยอยกับ
สถาบันการเงิน

ทั้งนี้ รายการสินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอยตามที่แสดงขางตนสามารถแสดงรายละเอียดจําแนกตามประเภท
ของสินทรัพยและจําแนกตามบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1.1

ที่ดิน

สวนที่ 2.2.5 หนา 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคาตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของ
บริษัท และบริษัทยอยมีดังนี้
ชื่อ
บริษัท

ที่ตั้ง

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2556
2557
250.20
250.20

พื้นที่
(ไร-งาน-วา)

บริษัท

ต . ม า บ ต า พุ ด
และ ต.ห ว ยโป ง
อ.เมือง จ.ระยอง

88-0-87

IRPCCP

Zone 4 IRPC
Eco Industrial
Zone อ.เมื อ ง
จ.ระยอง

118-2-92.2

867.54(1)

867.54

49-0-5.5

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
บริษัทเปน
เจาของ

ค้ําประกันเงินกู
ระยะยาวของ
บริษัทกับ
สถาบันการเงิน

IRPCCP เปน
เจาของ

ค้ําประกันเงินกู
ระยะยาวของ
IRPCCP กับ
สถาบันการเงิน
ตองโอนให
กฟผ. หลัง
กอสรางแลว
เสร็จ

IRPCCP เปน
เจาของ

รวม

1,117.74

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงคการ
ถือครอง
เพื่อใชเปนที่ตั้งโรง
ผลิตสาธารณูปการ
(CUP 1-CUP 3)
ของบริษัทที่
จ.ระยอง
เปนที่ตั้งโรงไฟฟา
ของ IRPCCP

เปนที่ตั้งสถานี
ไฟฟายอยของ
IRPCCP

1,117.74

(1) ราคาทุนดังกลาว คํานวณจากราคาซื้อที่ดิน ทั้งที่เปนเงินสดและจํานวนเทียบเทาเงินสด รวมถึงคาใชจายทีเ่ กิดขึ้นในการทําใหสินทรัพยนั้น มาอยู
ในสถานที่และสภาพที่พรอมใชงานไดตามประสงค

5.1.2

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคาตามบัญชีของอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมีดังนี้
ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัท

ต.มาบตาพุ ด และ
ต.หว ยโป ง อ.เมื อ ง
จ.ระยอง

532.49

533.75

บริษัทเปนเจาของอาคารเพื่อ
ใชเปนโรงผลิตสาธารณูปการ
ของบริษัทที่ จ.ระยอง

ค้ําประกันเงินกูระยะยาว
ของบริษัทกับสถาบัน
การเงิน

บริษัท

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

5.84

5.23

บริษัทสรางอาคารบนทีด่ ินที่
เชาชวง เพื่อใชเปนโรงไฟฟา
ของบริษัทที่ จ.ชลบุรี โดยเมื่อ
หมดอายุสัญญาเชาชวงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสรางจะตก

ไมมีภาระผูกพัน

สวนที่ 2.2.5 หนา 2

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2556

ลักษณะกรรมสิทธิ์

31 ธ.ค. 2557

ภาระผูกพัน

เปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาชวง
CHPP

5.1.3

อ า ค า ร พ ลั ง ง า น
ศู น ย ร าชการเฉลิ ม
พระเกียรติ ถนนแจง
วัฒนะ จ. กรุงเทพฯ

161.95

155.24

รวม

700.28

694.22

CHPP สรางอาคารบนทีด่ ินที่
เชาชวง เพื่อใชเปนโรงไฟฟา
โดยเมื่อหมดอายุสัญญาเชา
ชวงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูก
สรางจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
ผูใหเชาชวง

ไมมีภาระผูกพัน

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณโรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคาตามบัญชีของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ
โรงงาน ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมีดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท

ต .มา บ ต า พุ ด แ ล ะ
ต.ห ว ยโป ง อ.เมื อ ง
จ.ระยอง
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

บริษัท

CHPP

5.1.4

ที่ตั้ง

อาคารพลั งงาน ศู น ย
ร า ช ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ ถนนแจงวัฒนะ
จ. กรุงเทพฯ
รวม

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557
14,539.17
13,904.91

126.91

158.66

14,824.74

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัทเปนเจาของเพื่อใช นําเครื่องจักรหลักไปค้ําประกัน
ในโรงผลิตสาธารณูปการ เงินกูระยะยาวของบริษัทกับ
ของบริษัทที่ จ.ระยอง
สถาบันการเงิน
114.13 บริษัทเปนเจาของเพื่อใช นําเครื่องจักรหลักไปค้ําประกัน
ในโรงไฟฟาของบริษัทที่
เงินกูระยะยาวของบริษัทกับ
จ.ชลบุรี
สถาบันการเงิน
144.89 CHPP เปนเจาของเพื่อใช
ไมมีภาระผูกพัน
ในโรงไฟฟา

14,163.93

เครื่องตกแตง ติดตั้ง และ เครื่องใชสํานักงานอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคาตามบัญชีของเครื่องตกแตง ติดตั้ง และ
เครื่องใชสํานักงานอื่นๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมีดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท

ที่ตั้ง
ต .มา บ ต า พุ ด แ ล ะ
ต.ห ว ยโป ง อ.เมื อ ง
จ.ระยอง

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

26.86

38.78

สวนที่ 2.2.5 หนา 3

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัทเปนเจาของ

ไมมีภาระผูกพัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัท

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

1.42

1.56

บริษัทเปนเจาของ

ไมมีภาระผูกพัน

CHPP

อาคารพลั งงาน ศู น ย
ร า ช ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ ถนนแจงวัฒนะ
จ. กรุงเทพฯ

0.62

0.57

CHPP เปนเจาของ

ไมมีภาระผูกพัน

IRPCCP

ต.เชิงเนิน อ.เมือง

-

0.02

IRPCCP เปนเจาของ

ไมมีภาระผูกพัน

28.90

40.93

จ.ระยอง
รวม

5.1.5

ยานพาหนะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคาตามบัญชีของยานพาหนะ ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอยมีดังนี้
ชื่อ

ที่ตั้ง

บริษัท

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

0.38

0.29

0.38

0.29

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
รวม

5.1.6

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัทเปนเจาของ

ไมมีภาระผูกพัน

สินทรัพยระหวางกอสราง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยระหวางกอสรางตามงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมีดังนี้
บริษัท
บริษัท

ที่ตั้ง
ต .มา บ ต า พุ ด แ ล ะ
ต.ห ว ยโป ง อ.เมื อ ง

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

697.00

1,067.16

สวนที่ 2.2.5 หนา 4

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัทเปนเจาของ

ไมมีภาระผูกพัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท

ที่ตั้ง

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

จ.ระยอง
บริษัท

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

-

8.06

บริษัทเปนเจาของ

ไมมีภาระผูกพัน

CHPP

อาคารพลั งงาน ศู น ย
ร า ช ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ ถนนแจงวัฒนะ
จ. กรุงเทพฯ

-

3.66

CHPP เปนเจาของ

ไมมีภาระผูกพัน

IRPCCP

ต.เชิงเนิน อ.เมือง

808.68

2,951.76

IRPCCP เปนเจาของ

นําเครื่องจักรและอุปกรณที่อยู
ระหวางกอสรางไปค้ําประกัน
เงินกูระยะยาวของ IRPCCP
กับสถาบันการเงิน

1,505.68

4,030.64

จ.ระยอง

รวม

5.2

เงินลงทุน

นอกจากการประกอบธุรกิจหลักแลว บริษัทยังมีการลงทุนในกิจการอื่นๆ โดยมีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่
ควบคุมรวมกัน กิจการที่ควบคุมรวมกันทางออม บริษัทรวม บริษัทรวมทางออม และบริษัทอื่นที่บันทึกเงินลงทุนในรูปแบบ
เงินลงทุนระยะยาว รวม 12 บริษัท
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทตางๆ จํานวน 10 บริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
มูลค่ าเงินลงทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

1

CHPP(1)

210.00

210.00

สัดสวนการ
ลงทุนในแต
ละบริษัท
(รอยละ)
100

2

NSC(1)

517.49

2,677.61

100

2,442.38

บริษัทยอย

โรงไฟฟาพลังงานรวมกับ
ความเย็น (Combined
Heat and Power with
District Cooling Power
Plant)
บริษัทลงทุนใน XPCL

3

IRPCCP

709.00

1,022.94

51

1,515.58

บริษัทยอย

โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น

ชื่อบริษัท

มูลคาตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
(ลานบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ทุนชําระแลว
ณ
31 ธ.ค. 57
(ลานบาท)
316.22

บริษัทยอย
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ประเภท
ของเงิน
ลงทุน

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
มูลคาตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
(ลานบาท)

ชื่อบริษัท

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

สัดสวนการ
ลงทุนในแต
ละบริษัท
(รอยละ)

ทุนชําระแลว
ณ
31 ธ.ค. 57
(ลานบาท)

ประเภท
ของเงิน
ลงทุน

(Cogeneration Power
Plant)
บริษัทลงทุนใน SSE1

4

TSR

1,377.00

1,697.00

40

583.33

กิจการที่
ควบคุม
รวมกัน

5

NNEG

-

324.00

30

1,002.00

6

NL1PC

-

116.95

40

8.85
(ลานเหรียญฯ)

7

BIC

590.00

590.00

25

1,370.00

กิจการที่
ควบคุม
รวมกัน
กิจการที่
ควบคุม
รวมกัน
บริษัทรวม

8

RPCL(2)

-

2,207.00

15

7,325.00

เงินลงทุน
ระยะยาว
อื่น

9

BSA

0.50

0.50

25

2.00

10

24M(3)

-

479.38

17

50.12
(ลานเหรียญฯ)

เงินลงทุน
ระยะยาว
อื่น
เงินลงทุน
ระยะยาว
อื่น

หมายเหตุ :

(1)
(2)

(3)

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power
Plant)
โรงไฟฟาพลังน้ํา

โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power
Plant)
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
(Combined Cycle Power
Plant)
บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของกลุม ปตท.
วิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่
เพื่อเปนระบบกักเก็บไฟฟา
สํารองสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม

ราคาทุนเปนมูลคาสุทธิจากเงินกูระหวางกันกอนการซื้อกิจการ
มูลคาเงินลงทุนตามสัญญาซื้อขายเทากับ 2,417 ลานบาท ปรับดวยเงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบระยะเวลา 6 หกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (the interim dividend payment for the first half year 2014) จํานวน 210 ลานบาท ซึ่งประกาศ
จาย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (ในขณะที่บริษัทเขาลงทุนใน RPCL ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557)
เปนบริษัทที่จดทะเบียนใน เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2553

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวมทางออมและบริษัทที่ควบคุมรวมกันทางออม ซึ่งลงทุนโดยบริษัท
ยอยและบริษัทรวมของบริษัท มีดังนี้
ชื่อบริษัท

สัดสวนการลงทุน
ในแตละบริษัท

ทุนชําระแลว ณ
31 ธ.ค. 2557

(รอยละ)

(ลานบาท)

ประเภทของเงินลงทุน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

สัดสวนการลงทุน
ในแตละบริษัท

ทุนชําระแลว ณ
31 ธ.ค. 2557

(รอยละ)

(ลานบาท)

ประเภทของเงินลงทุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1

XPCL

25

9,324.50

บริษัทรวมทางออม

2

SSE1

40

1,800.00

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
ทางออม

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

3

SSA

25

5.00

เงินลงทุน

บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม
ปตท.
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โรงไฟฟาพลังน้ํา

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

5.3

สินทรัพยไมมีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ตามงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมีดังนี้
ชื่อบริษัท

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)

รายละเอียดสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

บริษัท

ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ค อมพิ ว เตอร ซ อฟต แ วร และพั ฒ นาระบบ
สําหรับโรงไฟฟาของบริษัทที่ จ.ระยอง

24.19

68.98

บริษัท

ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ค อมพิ ว เตอร ซ อฟต แ วร และพั ฒ นาระบบ
สําหรับโรงไฟฟาของบริษัทที่ จ.ชลบุรี

2.14

1.98

CHPP

คาลิขสิทธิ์คอมพิวเตอรซอฟตแวร และพัฒนาระบบ

0.44

2.34

IRPCCP

สินทรัพยไมมีตัวตนจากสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ

-

-

26.77

73.30

รวม

5.4

สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไมไดใชในการ
ดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมีดังนี้
ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2556

CHPP

อาคารพลังงาน ศูนยราชการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ถนนแจ ง
วัฒนะ จ. กรุงเทพฯ
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

31 ธ.ค. 2557

137.85

137.85 ยังไมไดรับมอบจากบริษัทผูรับเหมา โดยเปน
สินทรัพยที่เกี่ยวของกับขอพิพาทกับบริษัท
ผูรับเหมาแหงหนึ่ง

137.85

137.85
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

5.5

สัญญาที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.5.1

สัญญาเชาระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของแตละบริษัทโดยมี
รายละเอียดสําคัญสรุปไดดังนี้
ผูเชา
บริษัท

CHPP

ผูใหเชา/ เชาชวง
TOP

ที่ดินราชพัสดุ โดย
บริษัท ธนารักษ
พัฒนาสินทรัพย
จํากัด (ธพส.) เปน
ผูใหเชาชวง

สัญญา
สัญญาเชาชวงที่ดิน
เพื่อใชเปนที่ตั้ง
โรงไฟฟา IPP ของ
บริษัทที่ จ.ชลบุรี
ปจจุบันอยูระหวาง
นําสิทธิการเชาชวง
ไปค้ําประกันเงินกู
ระยะยาวของบริษัท
กับสถาบันการเงิน
สัญญาเชาชวงที่ดิน
ราชพัสดุเพื่อ
ดําเนินการภายใต
สัญญาซื้อขาย
พลังงานความเย็น
โครงการศูนย
ราชการฯ เลขที่
35/3551

พื้นที่
ไร-งานตรว.
37-2-27

คาเชา/คาบริการ
•

•

1-2-2

•

•

สวนที่ 1 : 5,773,099
บาท/ปจนถึง 10 ก.ย.
2560 จากนั้นปรับเปน
6,639,063 บาท/ป จน
หมดอายุสัญญา
สวนที่ 2 (สวนเพิ่ม) :
124,009 บาท/ปจนถึง 10
ก.ย. 2560 จากนั้นปรับ
เปน 142,611 บาท/ป จน
หมดอายุสัญญา
คาเชาชวงระยะที่ 1 รวม
76,050 บาท (ระยะเวลา
16 เดือน ตั้งแต 1 มี.ค.
2550 – 30 มิ.ย. 2551)
คาเชาชวงระยะที่ 2
เฉลี่ย 162,480 บาท/ป
(ระยะเวลา 30 ป ตั้งแต 1
ก.ค. 2551 – 30 มิ.ย.
2581)
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อายุ
สัญญา

เริ่มตน

สิ้นสุด

25 ป 10
เดือน

11 ธ.ค.
2539

10 ก.ย.
2565

31 ป 4
เดือน

1 มี.ค.
2550

30 มิ.ย.
2581

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

5.6

นโยบายการลงทุน

นอกจากประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ แลวนั้น บริษัทมี
เปาหมายที่จะเปนผูนําดานธุรกิจไฟฟาในภูมิภาคเอเชีย โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ควบคูกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพดังนี้
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทมุงเนนการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต สอดคลองกับเปาหมาย และแผนกลยุทธในการขยาย
ธุรกิจ รวมทั้งสรางผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นที่มิใชธุรกิจหลักของบริษัทใน
ปจจุบัน ทั้งนี้การลงทุนจะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย ทิศทางการเติบโตของ
ธุรกิจ และแผนกลยุทธของบริษัท
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้ง
ปจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน และนําเสนอแผนการลงทุนใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงใหคําแนะนําการลด
ความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหการลงทุนดวยหลักการของ Strategic Investment
Management (“SIM”) ที่ประกอบดวย ตัวแทนจากหลายหนวยงานของบริษัท เชน ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายแผนงานองคกร
ฝายสายงานการเงินและบัญชี และฝายบริหารศักยภาพองคกร เปนตน เพื่อใหการพิจารณากลั่นกรองการลงทุนมีความ
สอดคลองกับเปาหมายและแผนกลยุทธของบริษัท รวมถึงการสงบุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกํากับ
ดูแลสอดคลองกับความคาดหวังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกิจการ เพื่อใหไดผลตอบแทนการลงทุน
ตามความคาดหวัง และมีแผนการใชจายงบประมาณการลงทุนสอดคลองกับแผนการจัดสรรเงิน เมื่อผานการกลั่นกรองนี้
แลว จึงจะเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับขั้นตอนตอไป
ทั้งนี้การขออนุมัติการลงทุนในบริษัทยอยบริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ จะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน และเรื่องหลักเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และ
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
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