บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน)
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุปนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับการเสนอขายลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ อง
ศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถ
ขอได้ จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัท หรื อดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
หนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ ที่
เว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้ อมูลสรุ ปการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ 8, 11 และ 12 พฤษภาคม 2558)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย:

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

ประเภทธุรกิจ:

บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดาเนินธุรกิจในลักษณะการเข้ าถือหุ้นในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจาหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิ จเกี่ ยวเนื่องทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

จานวนหุ้นที่เสนอขาย:

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 374,575,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้น
สามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น:

ประเภทผู้ลงทุน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

สัดส่ วนที่เสนอขาย

ไม่เกิน 9,310,000 หุ้น

ไม่เกินร้ อยละ 2.49

บุคคลทัว่ ไป

ประมาณ 266,550,200 หุ้น ประมาณร้ อยละ 71.16

นักลงทุนสถาบัน

ประมาณ 74,920,000 หุ้น ประมาณร้ อยละ 20.00

ผู้มีอปุ การคุณของบริษัท

ประมาณ 23,795,000 หุ้น

ประมาณร้ อยละ 6.35

ทังนี
้ ้ หากมีห้ นุ ที่เหลือจากการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท จะ
มีการนาหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวไปเสนอขายให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป
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วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ บุคคลทั่วไป:

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลทัว่ ไปให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ โดยจะทาการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลใดในจานวนมากน้ อย
เท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหาก
ยอดการจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้จองซื ้อบุคคลทัว่ ไปครบตามจานวนที่กาหนด
แล้ ว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญของ
บุคคลทัว่ ไปก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย:

 รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best Effort)

ราคาที่เสนอขายต่ อประชาชน:

27.00 บาทต่อหุ้น

ราคาที่เสนอขายต่ อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน:

18.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่ าการเสนอขาย:

ประมาณ 10,029,740,400 บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า :  ไม่มี  มี
10.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้ (Par Value):

มูลค่ าตามราคาบัญชี (Book value): 23.63 บาทต่อหุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558 ซึง่ เท่ากับ 26,552.06 ล้ านบาท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญปั จจุบนั ที่เรี ยกชาระแล้ ว จานวน 1,123,725,600 หุ้น และ
ประมาณ 24.42 บาทต่อหุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้ ว ซึ่งอยู่ที่ประมาณ
36,581.80 ล้ านบาท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจานวน 1,498,300,800 หุ้น
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย:
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้จะกระทาโดยการสารวจความต้ องการซื ้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding)
ซึง่ เป็ นวิธีการสอบถามปริ มาณความต้ องการซื ้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตังช่
้ วงราคา
แล้ ว เปิ ดโอกาสให้ นัก ลงทุนสถาบัน แจ้ ง ราคาและจานวนหุ้นที่ ประสงค์ จะจองซื อ้ มายังผู้จัดการการจัดจาหน่า ยและ
รับประกันการจาหน่าย โดยช่วงราคาที่ใช้ ทา Bookbuilding อยู่ที่ระหว่างราคา 27.00 – 28.00 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้บริ ษัท
ร่วมกับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะกาหนดราคาเสนอขายสุดท้ าย โดยพิจารณาจากราคาและ
จานวนหุ้นที่นกั ลงทุนสถาบันเสนอความต้ องการซื ้อเข้ ามา โดยเป็ นราคาที่จะทาให้ บริ ษัทได้ รับเงินตามจ านวนที่ต้องการ
และยังมีความต้ องการซื ้อหุ้นเหลืออยูม่ ากพอในระดับที่คาดว่าจะทาให้ ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง
การเสนอขายหลักทรัพย์ ในครัง้ นี ้ ได้ กาหนดราคาเสนอขายสุดท้ ายเท่ากับ 27.00 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earnings Per Share : EPS) 4 ไตรมาสล่าสุด (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) ของ
บริ ษัทที่เท่ากับ 1.34 บาท (Fully Diluted EPS) ซึง่ คานวณมาจากกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดที่เท่ากับ 2,014.35 ล้ านบาท
หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้รวมจานวน 1,498,300,800 หุ้น จะได้ อตั ราส่วนราคา
หุ้นต่อกาไรสุทธิตอ่ หุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 20.08 เท่า อย่างไรก็ดี กาไรดังกล่าวคานวณจากผลการ
ดาเนินงานในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่งที่นกั ลงทุนควร
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
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ทังนี
้ ้ P/E ที่เสนอขายสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของ P/E ของกลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงาน
และสาธารณูปโภค ที่เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ที่ผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงที่หลากหลาย ซึ่งคัดเลือกแล้ วว่ามีความ
คล้ ายคลึงกันหรื อใกล้ เคียงกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) บริ ษัท โกลว์
พลังงาน จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิเฉลีย่ ในช่วงระยะเวลา
12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ของบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกันหรื อ
ใกล้ เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทดังนี ้
บริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) (EGCO)
บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
(GLOW)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
(RATCH)

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

ตลาดรองที่จดทะเบียน/
หมวดธุรกิจ

P/E เฉลี่ย
(เท่ า)

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคต่างๆ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและ
สาธารณูปโภคต่างๆ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและ
สาธารณูปโภคต่างๆ
ค่ าเฉลี่ย

SET / ทรัพยากร / พลังงาน
และสาธารณูปโภค
SET / ทรัพยากร / พลังงาน
และสาธารณูปโภค
SET / ทรัพยากร / พลังงาน
และสาธารณูปโภค

11.49
14.49
13.06
13.01

ที่มา : www.setsmart.com
สัดส่ วนของ “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริหาร” ที่ไม่ ตดิ Silent Period:
จานวน 301,058,160 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20.09 ของจานวนหุ้นทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ตลาดรอง :

 SET

หมวดธุรกิจ :

พลังงานและสาธารณูปโภค

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน :  Profit test

 MAI
 Market capitalization test

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1. เงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจทังในและต่
้
างประเทศ
2. เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริ ษัท
รวมทัง้ สิน้

จานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)
6,400 – 9,826
0 – 3,426
9,826

ส่วนที่ 1 หน้ า 3

ระยะเวลาที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ
ภายใน 2558 - 2562
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลขันต
้ ่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินของบริ ษัทหลังหักภาษี ทุน
สารองตามที่กฎหมายกาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั
แผนการลงทุน ความจาเป็ นของการใช้ เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริ ษัท มีมติ
เห็นชอบให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี แล้ ว จะต้ องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และให้ รายงานฯให้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด (“IRPC-CP”)
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ IRPC-CP จะเท่ากับร้ อยละ 100 ของกาไรสุทธิ ภายหลังการหักสารองตามที่
กฎหมายก าหนด ภาระผูก พัน ตามเงื่ อนไขของสัญ ญาเงิ น กู้ และเงิ นลงทุน ตามแผนการลงทุน ที่ ผ่านการอนุมัติ โดย
คณะกรรมการ ทังนี
้ ้ IRPC-CP จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อ ดังต่อไปนี ้
ครบถ้ วนแล้ ว
(1)
(2)
(3)
(4)

สามารถดารงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไม่ต่ากว่าอัตรา 1.15:1
ไม่มีกรณีผิดสัญญาเกิดขึ ้น และการจ่ายเงินปั นผลจะไม่เป็ นผลให้ เกิดกรณีผิดสัญญาและไม่มีเหตุสดุ วิสยั
(Force Majeure) เกิดขึ ้นในขณะที่มีการจ่ายปั นผล
ได้ สารองเงินไว้ ในบัญชีสารองเพื่อการชาระหนี ้ (Debt Service Reserve Account) ครบถ้ วนแล้ ว
การจ่ายเงินปั นผลจะต้ อง (1) ไม่มีการจ่ายมากกว่าปี ละ 2 ครัง้ หรื อ (2) หากมีการจ่ายมากกว่าปี ละ 2 ครัง้
ต้ องได้ รับการเห็นชอบจากตัวแทนสินเชื่อ ทังนี
้ ้ เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องมีการชาระเงินกู้ก่อนกาหนด
ในอัตราร้ อยละ 50 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายในแต่ละคราว

นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่วม จากัด (“CHPP”)
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ CHPP จะเท่ากับร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิภายหลังการหักสารองตามที่กฎหมาย
กาหนด
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท นที ซินเนอร์ ยี่ จากัด (“NSC”)
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ NSC จะเป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NSC และคณะกรรมการอาจจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า NSC มีกาไรพอสมควรที่จะกระทาเช่นนัน้
ได้ ซึง่ หาก NSC ขาดทุนห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจนกว่าจะได้ แก้ ไขให้ หายขาดทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่ ผ้ ูถือหุ้นลงมติให้ จัดสรรเงิ นทุนสารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของ NSC อีกด้ วยก็ได้
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด (“XPCL”)
XPCL จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ก็ตอ่ เมื่อ XPCL สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ได้ ครบถ้ วนแล้ วเช่น การ
ดารงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) การสารองเงินไว้ ในบัญชีสารองเพื่อการชาระหนี ้ (Debt Service
Reserve Account) ตามที่กาหนดไว้ การจ่ายเงินปั นผลจะไม่เป็ นผลให้ เกิดกรณีผดิ สัญญาและไม่มีเหตุสดุ วิสยั (Force
Majeure) เกิดขึ ้นในขณะที่มกี ารจ่ายปั นผล เป็ นต้ น
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริ ษัทเกิดขึ ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด (“PTTUT”) และบริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าอิสระ
(ประเทศไทย) จากัด (“IPT”) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อเป็ นแกนนาในการดาเนินธุรกิจไฟฟ้ าของกลุม่ ปตท. (PTT
Group’s Power Flagship) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 14,983,008,000 บาท และทุน
ชาระแล้ วจานวน 11,237,256,000 บาท
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,039 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน ้ารวมประมาณ 1,340 ตันต่อชัว่ โมง และ
กาลังการผลิตนา้ เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมงจากโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม
(Combined Cycle Power Plant) จานวน 1 แห่ง ที่อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี และจากโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตไอน ้าภายใต้ ชื่อโรงผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Plant: CUP)
จานวน 3 แห่ง ในจังหวัดระยอง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดาเนินธุรกิจในลักษณะการเข้ าร่วมลงทุนในกิจการอื่นๆ ดังนี ้
(1) บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ รวม 8
บริ ษัทประกอบด้ วย
- โรงไฟฟ้ าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ได้ แก่ RPCL CHPP BIC NNEG และ IRPC-CP
- โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ แก่ TSR ที่ถือหุ้นใน SSE1
- โรงไฟฟ้ าพลังน ้า ได้ แก่ NSC ที่ถือหุ้นใน XPCL และ NL1PC
เมื่อโรงไฟฟ้ าที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุนทังหมดเริ
้
่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ บริ ษัทจะมีกาลังการผลิตรวมตามสัดส่วน
การถือหุ้น จากการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,851 เมกะวัตต์ ไอน ้ารวมประมาณ 1,512 ตันต่อชัว่ โมง น ้าเย็นรวมประมาณ
12,000 ตันความเย็น และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้ าที่เริ่ มดาเนินการเชิง
พาณิ ชย์ แล้ ว จากการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,315 เมกะวัตต์ ไอนา้ รวมประมาณ 1,345 ตันต่อชั่วโมง นา้ เย็นรวม
ประมาณ 12,000 ตันความเย็น และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่มี
กาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้ าที่อยู่ระหว่างก่อสร้ าง จากการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 536 เมกะวัตต์
และไอน ้ารวมประมาณ 167 ตันต่อชัว่ โมง
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์

ที่ตัง้

ไฟฟ้า

ในประเทศ

ดาเนินการเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
ดาเนินการเชิงพาณิขย์

ต่างประเทศ
ไอน ้า

ในประเทศ

น ้าเย็น
น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

ในประเทศ
ในประเทศ

กาลังการผลิต
ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
1,315 เมกะวัตต์
189 เมกะวัตต์
347 เมกะวัตต์
1,345 ตัน/ชม.
167 ตัน/ชม.
12,000 ตันความเย็น
2,080 ลบ.ม./ชม.

สถานะ

(2) บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ทังในและต่
้
างประเทศ เช่น การวิจยั และพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อเป็ นระบบ
กักเก็บไฟฟ้ าสารองสาหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริ มสร้ างความมัน่ คงในระบบจ่ายไฟฟ้ าและระบบ
เชื่อมโยง และการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็ นการ Outsourcing ของกลุม่ ปตท.
เป็ นต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคอื่น ดังนี ้
กาลังการผลิต
บริ ษัท/
โครงการ

ที่ตงั ้

น ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม
(ลบ.ม./ชม.)
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม
การผลิต
การผลิต
การผลิต
สัดส่วน
สัดส่วน
สัดส่วน
สัดส่วน
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
ไอน ้า(3)
(ตัน/ชม.)

ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)
ติดตัง้
สูงสุด(2)

น ้าเย็น
(ตันความเย็น)

ประเภทและ
อายุสญ
ั ญา
ซื ้อขายไฟฟ้ า

เริ่ มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์(1)

โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม / โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น
GPSC

อาเภอศรี ราชา
ชลบุรี

700

700

-

-

-

-

80

GPSC

CUP-1 นิคม
อุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก
(มาบตาพุด)

226

226

890

890

-

-

720

CUP-2 อยูใ่ กล้
บริ เวณนิคม
อุตสาหกรรมอาร์
ไอแอล

113

113

170

170

-

-

510
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80

IPP 700MW
25 ปี
สิ ้นสุด 2568
720 SPP (Non-firm)
40MW
5 ปี และต่ออายุได้
อีก 5 ปี สิ ้นสุดรอบ
แรก 2558
อุตสาหกรรม
124MW สัญญา
10-15 ปี สิ ้นสุด
รอบแรกปี 25602569 และต่ออายุ
ได้ อีก 5 ปี
500 SPP (Non-firm)
60MW
5 ปี และต่ออายุได้
อีก 5 ปี สิ ้นสุดรอบ
แรก 2558

ปี 2543

ปี 2549

ปี 2551

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
กาลังการผลิต
บริ ษัท/
โครงการ

ที่ตงั ้

น ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม
(ลบ.ม./ชม.)
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม
การผลิต
การผลิต
การผลิต
สัดส่วน
สัดส่วน
สัดส่วน
สัดส่วน
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
ไอน ้า(3)
(ตัน/ชม.)

ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)
ติดตัง้
สูงสุด(2)

CUP-3 นิคม
อุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก
(มาบตาพุด)

น ้าเย็น
(ตันความเย็น)

-

-

280

280

-

-

770

770

1,400

210

-

-

-

-

-

-

RPCL

ราชบุรี

CHPP

ศูนย์ราชการ
กรุงเทพฯ

5

5

-

-

12,000

12,000

-

-

BIC

โครงการ 1 –
นิคม
อุตสาหกรรม
บางปะอิน

117

29

20

5

-

-

-

-

โครงการ 2 –
นิคม
อุตสาหกรรม
บางปะอิน

117

29

20

5

-

-

-

-

NNEG

เขตส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม
นวนคร

125

38

30

9

-

-

-

-

IRPCCP

ระยอง

240

122

300

153

-

-

-

-

3,043

1,472

1,710

1,512

รวม

12,000

ส่วนที่ 1 หน้ า 7

12,000

2,080

2,080

ประเภทและ
อายุสญ
ั ญา
ซื ้อขายไฟฟ้ า

เริ่ มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์(1)

อุตสาหกรรม
43MW
15 ปี สิ ้นสุดรอบ
แรกปี 2569 และ
ต่ออายุได้ อีก 5 ปี
อุตสาหกรรม
ปี 2552
56MW 15 ปี
สิ ้นสุดรอบแรกปี
2567-2570 และ
ต่ออายุได้ อีก 5 ปี
IPP 1,400MW
ปี 2551
25 ปี สิ ้นสุด 2576
VSPP 6.4MW
ปี 2552
5 ปี ต่ออัตโนมัติ
5 ปี สิ ้นสุดรอบ
แรก 2558
SPP (Firm)
ปี 2556
90MW
25 ปี สิ ้นสุด 2581
อุตสาหกรรม
15 ปี สิ ้นสุด
2568-2572
SPP (Firm)
กาลังก่อสร้ าง
90MW
โดยเริ่ ม
25 ปี สิ ้นสุด 2585 ก่อสร้ าง ก.พ.
58 คาดว่าจะ
แล้ วเสร็ จปี
2560
SPP (Firm)
กาลังก่อสร้ าง
90MW
คืบหน้ าร้ อยละ
25 ปี สิ ้นสุด 2584 30(4) และจะ
แล้ วเสร็ จปี
อุตสาหกรรม
2559
25 ปี สิ ้นสุด 2584
SPP (Firm)
180MW
25 ปี สิ ้นสุด 2585
อุตสาหกรรม
60MW
27 ปี สิ ้นสุด 2585

กาลังก่อสร้ าง
เฟส 1 คืบหน้ า
ร้ อยละ 92(4)
และจะแล้ ว
เสร็ จปี 2560
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กาลังการผลิต
บริ ษัท/
โครงการ

ที่ตงั ้

น ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม
(ลบ.ม./ชม.)
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม
การผลิต
การผลิต
การผลิต
สัดส่วน
สัดส่วน
สัดส่วน
สัดส่วน
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
ไอน ้า(3)
(ตัน/ชม.)

ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)
ติดตัง้
สูงสุด(2)

น ้าเย็น
(ตันความเย็น)

ประเภทและ
อายุสญ
ั ญา
ซื ้อขายไฟฟ้ า

เริ่ มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์(1)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
SSE1

กาญจนบุรี/
สุพรรณบุรี

80

32

-

-

-

-

-

-

-

VSPP 80MW
5 ปี ต่ออัตโนมัติ
5 ปี สิ ้นสุดรอบ
แรก 2561-2562

ปี 2556 2557

โรงไฟฟ้าพลังนา้
XPCL

สปป.ลาว

1,285

321

-

-

-

-

-

NL1PC

สปป.ลาว

65

26

-

-

-

-

-

1,350

347

-

-

-

-

-

4,473

1,851

1,710

1,512

12,000

12,000

2,080

รวม
รวมทัง้ หมด

1,280MW
กาลังก่อสร้ าง
29 ปี สิ ้นสุด 2592 คืบหน้ าร้ อยละ
41(4) และจะแล้ ว
เสร็ จปี 2562
65MW
กาลังก่อสร้ าง
27 ปี สิ ้นสุด 2586 คืบหน้ าร้ อยละ
15(4) และจะแล้ ว
เสร็ จปี 2560
2,080

ที่มา:
บริ ษัท
หมายเหตุ: (1) เป็ นวันเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้ า ซึ่งวันเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการผลิตไฟฟ้ าอาจจะไม่ตรงกับวั นเริ่ ม
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้ า
(2) สาหรับโรงไฟฟ้ าที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. กฟภ. หรื อ กฟน. เพียงรายเดียว จะแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า
ดังกล่าว
(3) กาลังการผลิตสูงสุดของไอนา้ เป็ นกาลังการผลิตที่รวมกาลังการผลิตสารองที่เตรี ยมไว้ รองรับกรณีที่ลกู ค้ ามีความต้ องการใช้ ไอนา้ ในปริ มาณ สูงสุด
แตกต่างจากปริ มาณการใช้ ปกติ
(4) อัตราความคืบหน้ าการก่อสร้ าง ณ เดือนธันวาคม 2557
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บริ ษัทมีการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริ ษัทร่วม และเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุ ป
ได้ ดงั นี ้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ชื่อบริษัท

บริษัทย่ อย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จากัด

บริษัท นที ซินเนอร์ ยี่ จากัด
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด(1)
(บริ ษัทร่วมทางอ้อม)
บริษัท ไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จากัด
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ 1 จากัด(2)
(กิ จการทีค่ วบคุมร่วมกันทางอ้อม)
บริษัท ไฟฟ้าน ้าลิก 1 จากัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จากัด

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ทางตรง+
ทางอ้ อม)
(ร้ อยละ)

ธุรกิจหลัก

CHPP

500,000,000

100

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมกับความเย็น
(Combined Heat and Power with
District Cooling Power Plant)
บริษัทลงทุนใน XPCL
โรงไฟฟ้าพลังน ้า

NSC
XPCL

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

100
25

IRPC-CP

3,362,300,000

51

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power Plant)

TSR
SSE1

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

40
40

บริษัทลงทุนใน SSE1
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

NL1PC
NNEG

USD 37,200,000
1,002,000,000

40
30

โรงไฟฟ้าพลังน ้า
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration
Power Plant)

บริษัทร่ วม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จากัด

BIC

1,370,000,000

25

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration
Power Plant)

เงินลงทุน
บริษัท บิซิเนส เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด(3)

BSA

2,000,000

25

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ลักษณะงานที่เป็ นการ Outsourcing
ของกลุม่ ปตท.
บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม่ ปตท.

บริษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
(เงินลงทุนทางอ้อม)
24M Technologies, Inc.

SSA

5,000,000

25

24M

USD 50,118,000

17

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด

RPCL

7,325,000,000

15

หมายเหตุ :

(1)
(2)
(3)

XPCL เป็ นบริ ษัทร่วมทางอ้ อมที่จดั ตังขึ
้ ้นใน สปป.ลาว ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 25 ผ่าน NSC
SSE1 เป็ นกิจการที่ควบคุมร่วมกันทางอ้ อม ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 40 ผ่าน TSR
บริ ษัทถือหุ้นบุริมสิทธิ์ใน BSA โดยมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 4 หุ้น ต่อ 1 เสียง
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วิจยั และพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อนามา
พัฒนาประยุกต์ใช้ เป็ นระบบกักเก็บไฟฟ้า
สารองสาหรับภาคอุตสาหกรรมและการ
เสริมสร้ างความมัน่ คงในระบบจ่ายไฟฟ้า
และระบบเชื่อมโยง
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม (Combined
Cycle Power Plant)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างรายได้

ร้ อยละ
ดาเนิน
การถือ
การ
หุ้นของ
โดย
บริษัท

ผลิตภัณฑ์ /
บริการ

ไฟฟ้า
ไอน ้า
น ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
น ้าเย็น
สัญญาเช่า
การเงิน(2)
ไนโตรเจน
อื่นๆ(3)

บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
CHPP
บริ ษัท
บริ ษัท
กลุม่
บริ ษัท

รวมรายได้
ที่มา:

บริ ษัท

หมายเหตุ:

(1)

100

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม(1)

2555
ล้ าน
ร้ อยละ
บาท
17,936 71.93
5,596 22.44
276
1.11

2556
ล้ าน
ร้ อยละ
บาท
19,370
73.05
5,806
21.90
270
1.02

งบการเงิน
เฉพาะกิจการเพื่อ ข้ อมูลทางการเงิน งบการเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
เสมือนรวม
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
สาหรั บปี สิน้ สุด
สาหรั บปี สิน้ สุด
สาหรั บปี สิน้ สุด
(1)
วันที่ 31
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
ธันวาคม
2557
2556
2557
ล้ าน
ล้ าน
ล้ าน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บาท
บาท
บาท
15,828 66.43 19,370
73.05 15,828
66.25
6,644 27.89
5,806
21.90 6,644
27.81
280
1.18
270
1.02
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

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทาขึ ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทโดยเสมือนว่าบริ ษัทได้ เกิดการควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT
และ IPT ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 และเสมือนว่าเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทก่อนและหลังการควบรวมกิจการ
อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของ ปตท. ทัง้ นีเ้ สมือนว่าบริ ษัทได้ รวมงบการเงินของ PTTUT และ IPT สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 9
มกราคม 2556 และงบการเงินของบริ ษัทสาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงเป็ นงบการเงินเสมือน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(2)
รายได้ จากสัญญาเช่าการเงิน เป็ นรายได้ ในส่วนของค่า APR1 ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้ แก่บริ ษัท สาหรับค่าก่อสร้ างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้
และผลตอบแทนของบริ ษัท (Capacity Cost) ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าประเภท IPP ของโรงไฟฟ้ าศรี ราชาจากเดิมซึ่งบันทึกอยู่ในรายได้ จากการขาย
สินค้ าและให้ บริ การ เปลี่ยนเป็ นรายได้ จากสัญญาเช่าการเงิ น ซึ่งเป็ นไปตามการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 4 (TFRIC4) ที่
กาหนดให้ ประเมินข้ อตกลงซึ่งไม่ได้ มีรูปแบบของสัญญาเช่าทางกฎหมายแต่มีการให้ สิทธิ ในการใช้ สินทรั พย์ตามระยะเวลาที่ กาหนดและมีการให้
ผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคื นครั ง้ เดี ยวหรื อหลายครั ง้ ซึ่งโรงไฟฟ้ าศรี ราชามีสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. ที่ เข้ าเงื่ อนไขว่าเป็ นข้ อตกลงที่
ประกอบไปด้ วยสัญญาเช่าการเงิน
(3)
รายได้ จากธุรกิจอื่นๆ ได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ รายได้ ค่าเช่าโครงสร้ างสาหรับวางท่อผลิตภัณฑ์ (Pipe Rack) รายได้ จากการส่งพนักงานไปปฏิบตั ิงานสมทบที่
บริ ษัทในเครื อ (Secondment) และค่าใบรับรองคุณภาพน ้า

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยบริษัทร่ วมและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทมุง่ เน้ นการลงทุนในกิจการที่มีศกั ยภาพในการเติบโต สอดคล้ องกับเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ ในการขยาย
ธุรกิจ รวมทังสร้
้ างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และบริ ษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัทใน
ปั จจุบนั ทังนี
้ ้การลงทุนจะต้ องมีความสอดคล้ องเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของ
ธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริ ษัทจะทาการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ข องโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทัง้
ปั จจัยความเสีย่ งจากการลงทุน และนาเสนอแผนการลงทุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา รวมถึงให้ คาแนะนาการลด
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ความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ ้นโดยมีขนตอนการวิ
ั้
เคราะห์การลงทุนด้ วยหลักการของ Strategic Investment
Management (“SIM”) ที่ประกอบด้ วย ตัวแทนจากหลายหน่วยงานของบริ ษัท เช่น ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายแผนงานองค์กร
ฝ่ ายสายงานการเงินและบัญชี และฝ่ ายบริ หารศักยภาพองค์กร เป็ นต้ น เพื่อให้ การพิจารณากลัน่ กรองการลงทุนมีความ
สอดคล้ องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท รวมถึงการส่งบุคลากรเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและกากับ
ดูแลสอดคล้ องกับความคาดหวังในด้ านประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการดาเนินกิจการ เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนการ
ลงทุนตามความคาดหวัง และมีแผนการใช้ จ่ายงบประมาณการลงทุนสอดคล้ องกับแผนการจัดสรรเงิน เมื่อผ่านการ
กลัน่ กรองนี ้แล้ ว จึงจะเสนอขอความเห็นชอบตามลาดับขันตอนต่
้
อไป
ทังนี
้ ้ การขออนุมตั ิการลงทุนในบริ ษัทย่อยบริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง จะต้ องสอดคล้ องเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ และเรื่ องหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ผู้ถอื หุ้น
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทก่อนและภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนรวมทังเสนอ
้
ขายให้ แก่กรรมการผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
โครงสร้ างการถือหุ้นก่ อน
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลัง
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
สัดส่ วนการถือ
สัดส่ วนการถือ
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
หุ้น (ร้ อยละ)
หุ้น (ร้ อยละ)
PTTGC
340,565,223
30.31
340,565,223
22.73
PTT
338,266,861
30.10
338,266,861
22.58
TP
311,425,457
27.71
311,425,457
20.79
TOP
133,468,059
11.88
133,468,059
8.91
ประมาณ
ประมาณ
ประชาชน
365,265,200
24.38
กรรมการ ผู้บริ หารและ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
พนักงานของบริ ษัท
9,310,000
0.62
รวม
1,123,725,600
100.00
1,498,300,800
100.00
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 12 คน ประกอบด้ วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อ
นายสุรงค์ บูลกุล
นายณอคุณ สิทธิพงศ์
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
พล.อ.ท.สุทธิพงษ์ อินทรี ยงค์
นายราฆพ ศรี ศภุ อรรถ
นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล
นายสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์
นายอธิคม เติบศิริ
นายปฏิภาณ สุคนธมาน
นายสมชัย วงศ์วฒ
ั นศานต์
นายนพดล ปิ่ นสุภา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการผู้จดั การใหญ่

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
1. ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจจากโรงไฟฟ้ า
1.1 การใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึง่ พึง่ พิงผู้ขายหลักรายเดียวคือ ปตท.
1.2 ผลประกอบการของบริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากความผันผวนของราคาก๊ าซธรรมชาติ
เนื่องจากบริ ษัทสามารถผลักภาระต้ นทุนก๊ าซธรรมชาติให้ กบั ลูกค้ าได้ เพียงบางส่วน
1.3 ปริ มาณการผลิตไฟฟ้ า และผลประกอบการของบริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากความผันผวน
ของสภาพภูมิอากาศซึง่ มีผลต่อการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท
1.4 การกาหนดราคาจาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่ลูกค้ า อุตสาหกรรมของบริ ษัทอ้ างอิ งจากราคาของการไฟฟ้ าส่ว น
ภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งอาจไม่สอดคล้ องกับต้ นทุนการผลิตของบริ ษัท เนื่องจากโครงสร้ างต้ นทุนของบริ ษัทมี
ลักษณะที่แตกต่างออกไปจากโครงสร้ างต้ นทุนของ กฟภ.
1.5 ลูกค้ ารายใหญ่และสาคัญที่สดุ ของบริ ษัท คือ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) บริ ษัทจึงมีความ
เสีย่ งจากการพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่
1.6 โรงไฟฟ้ าศรี ราชาทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าตามโครงการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดย
ให้ สทิ ธิแก่ กฟผ. ในการเปลีย่ นแปลงปริ มาณไฟฟ้ าที่จะรับซื ้อจากบริ ษัทได้ หาก กฟผ. สัง่ ลดปริ มาณหรื อไม่
รับซื ้อไฟฟ้ าจากบริ ษัท อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
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1.7 รายได้ ของบริ ษัทขึ ้นอยูก่ บั ลูกค้ าอุตสาหกรรมจานวนน้ อยราย และส่วนใหญ่อยูใ่ นอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีหรื อ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับปิ โตรเคมีซงึ่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ปตท. เป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความผันผวนตามวัฏจักร
ธุรกิจซึง่ ลูกค้ าดังกล่าวจะทาการวางแผนการผลิตและซ่อมบารุงรักษาเครื่ องจักรให้ สอดคล้ องกัน ทาให้ บริ ษัท
อาจได้ รับความเสีย่ งโดยอ้ อมจากแผนการผลิตและซ่อมบารุงรักษาเครื่ องจักรของลูกค้ าดังกล่าว
1.8 หากโรงไฟฟ้ าไม่สามารถรักษาประสิทธิ ภาพในการผลิตได้ หรื อหยุดการผลิตอย่างกะทันหันเนื่องจากขาด
ความมัน่ คงของระบบ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ อัตราการทากาไรลดลงและมีผลกระทบในทางลบต่อ
ความน่าเชื่อถือและผลประกอบการของบริ ษัท
1.9 ความเสีย่ งด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพของการผลิต และ
มาตรการจัดการที่ไม่เพียงพอซึง่ อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน หรื อชุมชนใน
บริ เวณใกล้ เคียง รวมถึงการที่บริ ษัทอาจถูกดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม
1.10 บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงาน และอาจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
การผลิตไฟฟ้ าซึ่งการคุ้มครองของการประกันภัยของบริ ษัทอาจไม่ค้ มุ ครองเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ ้น
2. การบริ หารโครงการที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามแผนการเช่นความล่าช้ าในการก่อสร้ างและติดตังเครื
้ ่ องจักร
และเงินทุนในการดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost overrun) เป็ นต้ น ซึ่งจะมีผลกระทบทาให้ บริ ษัทไม่
สามารถรับรู้รายได้ ตามแผนการ และไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้
3. ความเสีย่ งจากการพัฒนาหรื อลงทุนในโครงการใหม่หรื อการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนและผู้ร่วมทุน
4. แนวทางการกากับดูแลผู้ผลิตไฟฟ้ าในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญและการฝ่ าฝื นกฎระเบียบ
ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจไฟฟ้ า อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและชื่อเสียง
ของบริ ษัทได้
5. ความเสีย่ งด้ านการบริ หารจัดการ
5.1 บริ ษัทอาจไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงในที่ประชุมกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่บริ ษัทเข้ า
ไปลงทุน ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับบริ ษัทได้
5.2 ความเสีย่ งจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในกลุม่ และเงินปั นผลจากบริ ษัทในกลุม่ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
5.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร เนื่องจากโรงไฟฟ้ าแต่ละประเภทจะต้ องพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของไฟฟ้ าเฉพาะด้ านนันๆ
้
5.4 หากการก่อสร้ าง หรื อกระบวนการผลิต หรื อการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมและชุมชน อาจนามาซึง่ การต่อต้ านจากชุมชนในการดาเนินงานโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท ส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริ ษัท และอาจกระทบต่อความเชื่อถือและการยอมรับของผู้ร่วมทุน ผู้ถือหุ้น
และสังคม
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6. ความเสีย่ งด้ านการเงิน
6.1 ตามลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าที่ต้องใช้ เงินลงทุนจานวนมากเงินทุนที่บริ ษัทนามาใช้ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย
6.2 บริ ษั ท มี ก ารลงทุน ในโครงการต่า งประเทศหลายโครงการ และมี แ ผนธุ ร กิ จ ที่ จ ะขยายการลงทุน ไปยัง
ต่างประเทศมากขึ ้น ขณะที่ยงั ไม่มีรายได้ ในรู ปเงินสกุลต่างประเทศรองรับ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามี
ความผันผวนสูง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการประกอบธุรกิจ
6.3 การขยายกิจการของบริ ษัทในอนาคตต้ องใช้ เงินลงทุนจานวนมาก โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากเงินกู้ยืมเป็ น
หลัก หากบริ ษัทมีผลประกอบการไม่ดี หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวได้ บริ ษัทอาจมี
ความเสีย่ งที่จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตามที่กาหนด หรื ออาจถูกเรี ยกให้ ชาระหนี ้คืนทังจ
้ านวนทันที
6.4 จากการที่โรงไฟฟ้ าบางส่วนอยู่ระหว่างก่อสร้ างและบริ ษัทมีภาระผูกพันที่จะต้ องใส่เงินทุนเพิ่มเติม หากมี
ความล่าช้ าในการก่อสร้ าง ปั ญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม หรื อข้ อจากัดใดๆ อาจส่งผลให้ บริ ษัทมีภาระผูกพันที่
ต้ องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ เพื่อนามาพัฒนาโรงไฟฟ้ าให้ แล้ วเสร็ จ
7. ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ มีการเสนอขายหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทใน
ราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป ประชาชนทัว่ ไปที่จองซื ้อหุ้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากการ
ลดลงของราคาหุ้นภายหลังหุ้นเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. บริ ษัท ยัง มี ความไม่แ น่น อนที่ จะได้ รั บอนุญ าตจากตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ให้ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากยังขาดคุณสมบัติการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจานวนไม่ต่ากว่า 1,000 ราย

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุ ปฐานะทางการเงิน

ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือนเฉพาะกิจการ
ณ
31 ธ.ค. 55

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ 31 ธ.ค. 56
ณ
(ปรับปรุ งใหม่ )
31 ธ.ค. 57

งบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ 31 ธ.ค. 56
ณ
(ปรับปรุ งใหม่ )
31 ธ.ค. 57

สินทรัพย์รวม

ล้ านบาท

36,013

43,086

40,557

43,344

42,932

หนี ้สินรวม

ล้ านบาท

18,165

18,067

14,265

18,983

16,914

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้ านบาท

17,848

25,018

26,292

24,361

26,018
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งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ งบการเงิน
เพื่อ
เพื่อ
เสมือนรวม วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
สาหรับปี
เฉพาะ
เฉพาะสาหรับ
สิน้ สุด
สาหรับปี
ปี สิน้ สุด
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค.57
31 ธ.ค.56
31 ธ.ค.57
24,937
26,518
23,826
26,517
23,891
ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือน
เฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุด

สรุ ปผลการดาเนินงาน

รายได้ รวม

ล้ านบาท

กาไรขันต้
้ น

ล้ านบาท

1,953

1,985

2,028

1,985

2,083

กาไรสุทธิสว่ นของบริษัทใหญ่

ล้ านบาท

1,241

1,171

1,386

1,166

1,581

กาไรสุทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่อหุ้น (EPS)

บาทต่อหุ้น

1.44

1.34

1.23

1.33

1.41

เท่า

1.02

0.72

0.54

0.78

0.65

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)

ร้ อยละ

3.45

2.96

3.31

2.68

3.66

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)

ร้ อยละ

6.95

5.46

5.40

4.77

6.26

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)

แนวทางการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
เนื่องจากบริ ษัทได้ เริ่ มจัดทางบการเงินเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษัทเกิดจากการควบรวมกิจการ
ระหว่าง PTTUT และ IPT รวมทังเริ
้ ่ มดาเนินการเข้ าซื ้อหุ้นในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากบริ ษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม
ปตท. ในเดือนธันวาคม 2556 ทาให้ มีการเริ่ มจัดทางบการเงินรวมตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2556 และเริ่ มใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่
ดังนี ้
(1) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 บริ ษัทต้ องถือปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(TFRIC 4) ว่าด้ วยการประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่ ซึง่ เมื่อได้ ทบทวนข้ อตกลงของบริ ษัทแล้ ว พบว่า
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทที่ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี (“โรงไฟฟ้ าศรี ราชา”) ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้ าตาม
โครงการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เข้ าเงื่อนไขว่าเป็ นข้ อตกลงที่ประกอบด้ วยสัญญาเช่าการเงิน
โดยเมื่อมีการนา TFRIC 4 มาถือปฏิบตั ิ สินทรัพย์หลักของโรงไฟฟ้ าศรี ราชาซึง่ เดิมบันทึกเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะ
ถูกบันทึกเป็ นลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน และรายได้ ในส่วนของ APR1(ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้ แก่บริ ษัท สาหรับค่า
ก่อสร้ างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทนของบริ ษัท (Capacity Cost)) ของโรงไฟฟ้ าศรี ราชา ที่จะได้ รับจากการมี
ความพร้ อมจ่ายไฟฟ้ าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. จากเดิมบันทึกอยู่ในรายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริ การทัง้
จานวน จะเปลีย่ นเป็ นบางส่วนรับรู้เป็ นรายได้ จากสัญญาเช่าการเงิน และบางส่วนนาไปปรับลดยอดลูกหนี ้ตามสัญญาเช่า
การเงินดังกล่าว
(2) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไปบริ ษัทได้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่
ประกาศโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี เ มื่ อ วัน ที่ 24 ธัน วาคม 2557 ที่ จ ะมี ผลบัง คับ สาหรั บ งบการเงิ น ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป มาถือปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ งบการเงินตามกฎหมาย (Statutory Account) ในปั จจุบนั ของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาตังแต่
้ 10 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 และงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นงบ
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การเงินที่เริ่ มจัดทาตังแต่
้ วนั ควบบริ ษัทและได้ นา TFRIC 4 มาถือปฏิบตั ิแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่จะมีผลบังคับสาหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป มาถือปฏิบตั ิ
เนื่องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิ นและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยจากการตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ องงบ
การเงินรวม มีผลทาให้ บริ ษัทเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ ปตท. ดังนัน้ การควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2556 และการได้ มาซึ่งบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ของบริ ษัท ตังแต่
้ เดือน
ธัน วาคม 2556 จนถึ ง ปั จ จุ บัน ถื อ เป็ นการรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารควบคุม เดี ย วกัน บริ ษั ท จึ ง ได้ จัด ท างบการเงิ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินจานวน 5 ฉบับ
(“Pack 5”) ดังต่อไปนี ้ มาถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 และได้ ทาการปรับปรุ งงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
ตังแต่
้ วนั ที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบกันได้






มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12

เรื่ องงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
เรื่ องงบการเงินรวม
เรื่ องการร่วมการงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น

นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ ษัทเกิดขึ ้นจากการควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อให้ มีข้อมูลเพียงพอและ
ครบถ้ วนต่อการตัดสินใจของนักลงทุนสาหรับการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานย้ อนหลัง บริ ษัทจึงได้ จดั ทาข้ อมูลทางการเงิน
เสมือนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 โดยถือเสมือนว่าบริ ษัทได้ เกิดขึ ้นจากการควบรวมกิจการ
ระหว่าง PTTUT และ IPT ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 และเสมือนว่าเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทก่อนและหลังการควบรวมกิจการอยู่ภายใต้ การควบคุมของ ปตท. รวมทังปรั
้ บปรุ งผลกระทบจาก
TFRIC 4 และ Pack 5 ในข้ อมูลทางการเงินดังกล่าวย้ อนหลังประหนึ่งได้ เริ่ มใช้ มาตรฐานดังกล่าวนับแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2555 ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จดั ทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินดังนี ้
- ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน บริ ษัทจะใช้ ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการเสมือน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบกับ งบแสดงฐานะการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
31 ธันวาคม 2557
- ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน บริ ษัทจะใช้ ข้อมูลจากงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการเสมือน สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบกับงบกาไรขาดทุนรวมเสมือนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบ
กาไรขาดทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- ในการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริ ษัทจะใช้ ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการเสมือนสาหรับปี 2555
งบกระแสเงินสดรวมเสมือนสาหรับปี 2556 และงบกระแสเงินสดรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปี 2557
ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลทางการเงินเสมือนและงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ของบริ ษัทที่แนบไว้ ในเอกสาร
แนบของเอกสารฉบับนี ้ประกอบการอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ผู้ลงทุน
ควรอ่านหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือนและหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษัท
ซึ่งมีการอธิ บายถึงความเป็ นมาในการจัดทาและสมมติฐานที่สาคัญในการจัดทาเอกสารดังกล่าว ซึ่งในบางกรณีฝ่าย
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จัดการของบริ ษัทจะต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและการตัดสินใจในการประมาณการข้ อสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนันๆ
้ เพื่อให้
การทาเอกสารดังกล่าวถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป ทังนี
้ ้ข้ อสมมติฐานและรายการดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริ ษัท
ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
ปั จจุบนั รายได้ หลักของกลุ่มบริ ษัทมาจากการจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ แก่ลูกค้ าหลัก
2 กลุม่ คือ (1) กฟผ. กฟภ. และกฟน. ซึ่งเป็ นหน่วยงานภาครัฐ และ (2) ลูกค้ าอุตสาหกรรม โดยรายได้ จากการจาหน่าย
ไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ. กฟภ. และกฟน. นันจะเป็
้
นรายได้ ที่ค่อนข้ างมีความแน่นอน เนื่องจากเป็ นการซื ้อขายภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อ
ขายระยะยาวที่มีการกาหนดปริ มาณและสูตรราคารับซื ้อที่แน่นอน อย่างไรก็ดี ในส่วนของรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้ า
ไอน ้า และสาธารณูปโภค ให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมถึงแม้ วา่ จะมีการทาสัญญาระยะยาวที่มีการกาหนดปริ มาณรับซื ้อขันต
้ ่า
และสูตรราคาที่แน่นอน แต่รายได้ จากลูกค้ าอุตสาหกรรมบางส่วนอาจแปรผันไปตามการผลิตและการหยุดซ่อมบารุงรักษา
เครื่ องจักรของลูกค้ าอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการขยายธุรกิจโดยการเข้ าลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ต่างๆ โดยในปี 2556 บริ ษัทได้ ดาเนินการซื ้อหุ้นในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าทังในและต่
้
างประเทศจากบริ ษัทต่างๆ
ภายในกลุ่ม ปตท. ซึ่งโรงไฟฟ้ าภายใต้ บริ ษัทต่างๆ ดังกล่าวบางส่วนได้ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ วและบางส่วนอยู่
ระหว่างก่อสร้ าง ส่งผลให้ รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทในอนาคตจะเติบโตขึ ้นอย่างเป็ นลาดับตามการทยอยรับรู้ รายได้ จากบริ ษัท
ต่างๆ ที่บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวมเท่ากับ 26,517 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.34 จาก 24,937 ล้ านบาทในปี 2555 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายไฟฟ้ าเป็ นสาคัญ ซึง่ ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 1,985 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.64 จาก 1,953 ล้ านบาทในปี 2555 อย่างไรก็ตามแม้ ว่ากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นและต้ นทุนทางการเงิน
ลดลงจากการชาระคืนเงินกู้ แต่เนื่องจากบริ ษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลเสียหายจากคดีความ ระหว่าง
บริ ษัทและ กฟผ. ที่เกิดจากการตีความตามสัญญาที่ไม่ตรงกัน ซึ่งอนุญาโตตุลาการได้ มีคาชี ้ขาดแล้ วในปี 2556 รวมทังมี
้
ค่าใช้ จ่ายทางภาษี เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ ปี 2556 บริ ษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 1,166 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6.03 จาก 1,241 ล้ าน
บาท ในปี 2555
ในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ รวมเท่ากับ 23,891 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 9.92 จาก 26,517 ล้ านบาทในปี 2556 โดย
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ ค่าพลังงานไฟฟ้ าตามสัญญา IPP เนื่องจาก กฟผ. สัง่ ให้ โรงไฟฟ้ าศรี ราชาจ่าย
ไฟฟ้ าในปริ มาณที่ต่ากว่าปริ มาณตามสัญญาหรื อสัง่ ให้ หยุดผลิตไฟฟ้ าเป็ นบางช่วงอย่างไรก็ตามจากการสัง่ ลดปริ มาณ
การผลิต หรื อ สั่ง หยุด ผลิต ไฟฟ้ าดัง กล่า ว ส่ง ผลให้ ต้ น ทุน ค่า ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ขึน้ อยู่กับ ปริ ม าณการผลิต และค่า ซ่อ ม
บารุงรักษาเครื่ องจักรตามสัญญาซ่อมบารุงรักษาระยะยาวซึง่ จ่ายตามชัว่ โมงการเดินเครื่ อง ลดลงเช่นเดียวกัน ดังนันจึ
้ งไม่
ส่งผลกระทบในทางลบต่อกาไรของบริ ษัท ประกอบกับการที่โรงผลิตสาธารณูปการระยองมีสดั ส่วนการขายไอน ้าเพิ่มขึ ้น
ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นในปี 2557 เท่ากับ 2,083 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.96 เมื่อเทียบกับ 1,985 ล้ านบาท ในปี 2556
ประกอบกับมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเพิ่มขึ น้ รวมทังต้
้ นทุนทางการเงินที่
ลดลงจากการชาระคืนเงินกู้ ส่งผลให้ กาไรสุทธิส่วนของบริ ษัทใหญ่ ในปี 2557 เท่ากับ 1,581 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
35.58 เมื่อเทียบกับ 1,166 ล้ านบาท ในปี 2556
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สาหรับงวดสามเดือนปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ รวมเท่ากับ 6,473 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.04 จาก 4,978 ล้ าน
บาท สาหรับงวดสามเดือนปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ. ของ
โรงไฟฟ้ าศรี ราชาประกอบกับค่าบารุ งรักษาที่ลดลงของโรงไฟฟ้ าศรี ราชาจากการที่งวดเดียวกันของปี ก่อนมีการหยุดซ่อม
บารุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่ถึงกาหนด ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 673 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 220.24 จาก
210 ล้ านบาท สาหรับงวดสามเดือนปี 2557 รวมทังการรั
้
บรู้ สว่ นแบ่งกาไรที่เพิ่มขึ ้น และต้ นทุนทางการเงินที่ลดลงทาให้
งวดสามเดือนปี 2558 บริ ษัทมีกาไรสุทธิสว่ นของบริ ษัทใหญ่เท่ากับ 531 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 444.6 จาก 98 ล้ านบาท
สาหรับงวดสามเดือนปี 2557
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทพบว่า ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 43,344 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.36 จาก 36,013 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
บริ ษัทย่อยเข้ างบการเงินรวมของบริ ษัท และการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนซึง่ เกิดจากการลงทุนตามแผนขยายธุรกิจของบริ ษัท
ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของเงินสดคงเหลือจากการเพิ่มทุน ซึ่งเตรี ยมไว้ สาหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
รวมทังธุ
้ รกิจเกี่ยวเนื่องตามแผนขยายธุรกิจของบริ ษัท โดย ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 42,932 ล้ านบาท
ซึง่ ใกล้ เคียงกับ 43,344 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2556
ณ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 43,949 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.37 จาก 42,932 ล้ านบาท ณ
สิ ้นปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ ้นจากงานระหว่างก่อสร้ างที่เพิ่มขึ ้นของ IRPC-CP
ณ สิ ้นปี 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมจานวน 18,165 ล้ านบาท 18,983 ล้ านบาท และ 16,914 ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยหนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.50 จาก ณ สิ ้นปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัทในขณะที่ ณ สิ ้นปี 2557 ลดลงร้ อยละ 10.90 จาก ณ สิ ้นปี 2556 สาเหตุหลักมา
จากการชาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และจากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัท
ณ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมจานวน 17,397 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.86 จาก 16,914 ล้ านบาท ณ
สิ ้นปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้งานก่อสร้ างโครงการยูทิลติ ี ้
ณ สิ ้นปี 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 17,848 ล้ านบาท 24,361 ล้ านบาท และ 26,018
ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36.50 จากสิ ้นปี 2555 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.80 จากสิ ้นปี
2556 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ ้นส่วนหนึง่ เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัทจากผลประกอบการที่ดีขึ ้นในแต่
ละปี ทังนี
้ ้สาหรับปี 2556 มีการเพิ่มขึ ้นมากเนื่องจากการเพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2556 ประมาณ 6,000 ล้ านบาท ซึ่ง
ประกอบด้ วย ทุนชาระแล้ วประมาณ 2,607 ล้ านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจานวนประมาณ 3,393 ล้ านบาท
ณ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น จานวน 26,552 ล้ านบาท คิดเป็ นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
2.05 จากสิ ้นปี 2557 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ ้นส่วนหนึ่งเกิ ดจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยจาก
ผลประกอบการที่ดีขึ ้นในแต่ละปี
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