บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

5.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพย์ ถาวร

บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก ในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
ดาเนินธุรกิจในลักษณะการเข้ า ถือหุ้นในบริ ษัท ที่ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ
รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทังในและต่
้
างประเทศ ด้ วยเหตุนี ้ สินทรัพย์ถาวรที่แสดงในตารางด้ านล่างจึงประกอบด้ วยสินทรัพย์
ถาวรของบริ ษัท และสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัทย่อย อันได้ แก่ CHPP NSC และ IRPC-CP ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
ร้ อยละ 100 และร้ อยละ 51 ตามลาดับ โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและสารองการด้ อยค่าต่างๆ
ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ
18,177.72 ล้ านบาท และ 20,047.74 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
ลาดับ

รายการ

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

31 ธ.ค. 2556
1,117.74

31 ธ.ค. 2557
1,117.74

เป็ นเจ้ าของ

1

ที่ดิน

2

อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร

700.28

694.22

เป็ นเจ้ าของ

3

เครื่องจักร เครื่ องมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน

14,824.74

14,163.92

เป็ นเจ้ าของ

4

เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และ
เครื่องใช้ สานักงานอื่นๆ
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง

28.90

40.93

เป็ นเจ้ าของ

0.38
1,505.68

0.29
4,030.64

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

18,177.72

20,047.74

5
6

รวม

ภาระผูกพัน
นาที่ดินบางส่วนไปค ้าประกันเงินกู้
ระยะยาวของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยกับสถาบันการเงิน
นาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
บางส่วนไปค ้าประกันเงินกู้ระยะ
ยาวของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
กับสถาบันการเงิน
นาเครื่องจักรหลักไปค ้าประกัน
เงินกู้ระยะยาวของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยกับสถาบันการเงิน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
นาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่
ระหว่างก่อสร้ างบางส่วนของ
บริษัทย่อยไปค ้าประกันเงินกู้
ระยะยาวของบริษัทย่อยกับ
สถาบันการเงิน

ทังนี
้ ้ รายการสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยตามที่แสดงข้ างต้ นสามารถแสดงรายละเอียดจาแนกตามประเภท
ของสินทรัพย์และจาแนกตามบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

5.1.1

ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีดงั นี ้
ชื่อ
บริษัท

พืน้ ที่
(ไร่ -งาน-วา)

ที่ตัง้

บริษัท

ต.มาบตาพุ ด
แ ล ะ ต . ห้ ว ย
โ ป่ ง อ . เ มื อ ง
จ.ระยอง

IRPC-CP Zone 4 IRPC
Eco Industrial
Zone อ.เมือง
จ.ระยอง

88-0-87

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2556
2557
250.20
250.20

118-2-92.2

867.54*

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

867.54*

49-0-5.5

บริษัทเป็ น
เจ้ าของ

ค ้าประกันเงินกู้
ระยะยาวของ
บริษัทกับ
สถาบันการเงิน

IRPC-CP เป็ น
เจ้ าของ

ค ้าประกันเงินกู้
ระยะยาวของ
IRPC-CP กับ
สถาบันการเงิน
ต้ องโอนให้
กฟผ. หลัง
ก่อสร้ างแล้ ว
เสร็จ

IRPC-CP เป็ น
เจ้ าของ

รวม

1,117.74

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง
เพื่อใช้ เป็ นที่ตงโรง
ั้
ผลิตสาธารณูปการ
(CUP 1-CUP 3)
ของบริษัทที่
จ.ระยอง
เป็ นที่ตงโรงไฟฟ
ั้
้า
ของ IRPC-CP

เป็ นที่ตงสถานี
ั้
ไฟฟ้า
ย่อยของ IRPC-CP

1,117.74

* ราคาทุนดังกล่าว คานวณจากราคาซื ้อที่ดนิ ทังที
้ ่เป็ นเงินสดและจานวนเทียบเท่าเงินสด รวมถึงค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้นในการทาให้ สนิ ทรัพย์นนั ้ มาอยู่ในสถานที่
และสภาพที่พร้ อมใช้ งานได้ ตามประสงค์

5.1.2

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีของอาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ที่ตัง้

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัท

ต.มาบตาพุด และ
ต.ห้ ว ยโป่ ง อ.เมื อ ง
จ.ระยอง

532.49

533.75

บริษัทเป็ นเจ้ าของอาคารเพื่อ
ใช้ เป็ นโรงผลิตสาธารณูปการ
ของบริษัทที่ จ.ระยอง

ค ้าประกันเงินกู้ระยะยาว
ของบริษัทกับสถาบัน
การเงิน

บริษัท

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

5.84

5.23

บริษัทสร้ างอาคารบนทีด่ ินที่
เช่าช่วง เพื่อใช้ เป็ นโรงไฟฟ้า
ของบริษัทที่ จ.ชลบุรี โดยเมื่อ
หมดอายุสญ
ั ญาเช่าช่วงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างจะตก
เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่าช่วง

ไม่มีภาระผูกพัน

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 2

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
CHPP

5.1.3

ที่ตัง้

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

อ า ค า ร พ ลั ง ง า น
ศูน ย์ ร าชการเฉลิ ม
พระเกียรติ ถนนแจ้ ง
วัฒนะ จ. กรุงเทพฯ

161.95

155.24

รวม

700.28

694.22

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

CHPP สร้ างอาคารบนทีด่ ินที่
เช่าช่วง เพื่อใช้ เป็ นโรงไฟฟ้า
โดยเมื่อหมดอายุสญ
ั ญาเช่า
ช่วงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูก
สร้ างจะตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ให้ เช่าช่วง

ไม่มีภาระผูกพัน

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ โรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีของเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์
โรงงาน ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีดงั นี ้
ชื่อบริษัท
บริษัท

บริษัท

CHPP

ที่ตัง้
ต .มา บ ต า พุ ด แ ล ะ
ต.ห้ วยโป่ ง อ.เมื อ ง
จ.ระยอง
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

อาคารพลังงาน ศูน ย์
ร า ช ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ ถนนแจ้ งวัฒนะ
จ. กรุงเทพฯ
รวม

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557
14,539.17
13,904.91

126.91*

158.66

14,824.74

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัทเป็ นเจ้ าของเพื่อใช้ นาเครื่องจักรหลักไปค ้าประกัน
ในโรงผลิตสาธารณูปการ เงินกู้ระยะยาวของบริษัทกับ
ของบริษัทที่ จ.ระยอง
สถาบันการเงิน
114.13* บริษัทเป็ นเจ้ าของเพื่อใช้ นาเครื่องจักรหลักไปค ้าประกัน
ในโรงไฟฟ้าของบริษัทที่
เงินกู้ระยะยาวของบริษัทกับ
จ.ชลบุรี
สถาบันการเงิน
144.89 CHPP เป็ นเจ้ าของเพื่อใช้
ไม่มีภาระผูกพัน
ในโรงไฟฟ้า

14,163.93

* เมื่อมีการนา TFRIC 4 มาถือปฏิบตั ิ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึง่ เดิมบันทึกเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จะ
ถูกบันทึกเป็ นลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน มูลค่าตามบัญชีของเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ที่แสดงในตารางด้ านบน เป็ นเพียงมูลค่า
ตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าเท่านัน้

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 3

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

5.1.4

เครื่องตกแต่ ง ติดตัง้ และ เครื่องใช้ สานักงานอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชี ของเครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และ
เครื่ องใช้ สานักงานอื่นๆ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ที่ตัง้

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

38.78

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

26.86

บริษัท

ต .มา บ ต า พุ ด แ ล ะ
ต.ห้ วยโป่ ง อ.เมื อ ง
จ.ระยอง

บริษัท

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

1.42

1.56

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

CHPP

อาคารพลังงาน ศูน ย์
ร า ช ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ ถนนแจ้ งวัฒนะ
จ. กรุงเทพฯ

0.62

0.57

CHPP เป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

IRPC-CP

ต.เชิงเนิน อ.เมือง

-

0.02

IRPC-CP เป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

28.90

40.93

จ.ระยอง
รวม

5.1.5

ยานพาหนะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีของยานพาหนะ ตามงบการเงินรวม
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีดงั นี ้
ชื่อ
บริษัท

ที่ตัง้
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
รวม

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

0.38

0.29

0.38

0.29

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 4

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

5.1.6

สินทรัพย์ ระหว่ างก่ อสร้ าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างตามงบ
การเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีดงั นี ้
บริษัท

ที่ตัง้

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

1,067.16

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

697.00

บริษัท

ต .มา บ ต า พุ ด แ ล ะ
ต.ห้ วยโป่ ง อ.เมื อ ง
จ.ระยอง

บริษัท

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

-

8.06

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

CHPP

อาคารพลังงาน ศูน ย์
ร า ช ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ ถนนแจ้ งวัฒนะ
จ. กรุงเทพฯ

-

3.66

CHPP เป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

IRPC-CP

ต.เชิงเนิน อ.เมือง

808.68

2,951.76

IRPC-CP เป็ นเจ้ าของ

นาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่
ระหว่างก่อสร้ างไปค ้าประกัน
เงินกู้ระยะยาวของ IRPC-CP
กับสถาบันการเงิน

1,505.68

4,030.64

จ.ระยอง

รวม

5.2

เงินลงทุน

นอกจากการประกอบธุรกิจหลักแล้ ว บริ ษัทยังมีการลงทุนในกิจการอื่นๆ โดยมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย กิจการที่
ควบคุมร่วมกัน กิจการที่ควบคุมร่ วมกันทางอ้ อม บริ ษัทร่ วม บริ ษัทร่ วมทางอ้ อม และบริ ษัทอื่นที่บนั ทึกเงินลงทุนในรู ปแบบ
เงินลงทุนระยะยาว รวม 12 บริ ษัท
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษัทต่างๆ จานวน 10 บริ ษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี ้
มูลค่ าเงินลงทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท
1

CHPP(1)

มูลค่ าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
(ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

210.00

210.00

สัดส่ วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท
(ร้ อยละ)
100

ทุนชาระแล้ ว
ณ
31 ธ.ค. 57
(ล้ านบาท)
316.22

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 5

ประเภท
ของเงิน
ลงทุน
บริษัทย่อย

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมกับ
ความเย็น (Combined
Heat and Power with
District Cooling Power
Plant)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

2

NSC(1)

517.49

2,677.61

สัดส่ วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท
(ร้ อยละ)
100

3

IRPC-CP

709.00

1,022.94

51

1,515.58

บริษัทย่อย

4

TSR

1,377.00

1,697.00

40

583.33

กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน

5

NNEG

-

324.00

30

1,002.00

6

NL1PC

-

116.95

40

8.85
(ล้ านเหรียญฯ)

7

BIC

590.00

590.00

25

1,370.00

กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน
กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน
บริษัทร่วม

8

RPCL(2)

-

2,207.00

15

7,325.00

9

BSA

0.50

0.50

25

2.00

10

24M(3)

-

479.38

17

50.12
(ล้ านเหรียญฯ)

มูลค่ าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
(ล้ านบาท)

ชื่อบริษัท

หมายเหตุ :

(1)
(2)

(3)

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ทุนชาระแล้ ว
ณ
31 ธ.ค. 57
(ล้ านบาท)
2,442.38

บริษัทย่อย

บริษัทลงทุนใน XPCL
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power
Plant)
บริษัทลงทุนใน SSE1

ประเภท
ของเงิน
ลงทุน

เงินลงทุน
ระยะยาว
อื่น
เงินลงทุน
ระยะยาว
อื่น
เงินลงทุน
ระยะยาว
อื่น

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power
Plant)
โรงไฟฟ้าพลังน ้า

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power
Plant)
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม
(Combined Cycle Power
Plant)
บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลในลักษณะงานที่เป็ น
การ Outsourcing ของกลุม่
ปตท.
วิจยั และพัฒนาแบตเตอรี่
เพื่อเป็ นระบบกักเก็บไฟฟ้า
สารองสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม

ราคาทุนเป็ นมูลค่าสุทธิจากเงินกู้ระหว่างกันก่อนการซื ้อกิจการ
มูลค่าเงินลงทุนตามสัญญาซือ้ ขายเท่ากับ 2,417 ล้ านบาท ปรับด้ วยเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับรอบระยะเวลา 6 หกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 (the interim dividend payment for the first half year 2014) จานวน 210 ล้ านบาท ซึ่งประกาศ
จ่าย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (ในขณะที่บริษัทเข้ าลงทุนใน RPCL ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2557)
เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนใน เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มดาเนินการตังแต่
้ ปี 2553

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 6

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมทางอ้ อมและบริ ษัทที่ควบคุมร่ วมกันทางอ้ อม ซึ่งลงทุนโดยบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วมของบริ ษัท มีดงั นี ้

1
2

XPCL
SSE1

สัดส่ วนการลงทุน
ในแต่ ละบริษัท
(ร้ อยละ)
25
40

3

SSA

25

5.3

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ชื่อบริษัท

ทุนชาระแล้ ว ณ
31 ธ.ค. 2557
(ล้ านบาท)
9,324.50
1,800.00
5.00

ประเภทของเงินลงทุน
บริษัทร่วมทางอ้ อม
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ทางอ้ อม
เงินลงทุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังน ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม่
ปตท.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตวั ตน ตามงบ
การเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ค่า ลิ ข สิ ท ธิ์ ค อมพิ ว เตอร์ ซ อฟต์ แ วร์ และพัฒ นาระบบ
สาหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทที่ จ.ระยอง
ค่า ลิ ข สิ ท ธิ์ ค อมพิ ว เตอร์ ซ อฟต์ แ วร์ และพัฒ นาระบบ
สาหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทที่ จ.ชลบุรี
ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และพัฒนาระบบ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากสัญญาซื ้อขายผลิตภัณฑ์
รวม

บริษัท
บริษัท
CHPP
IRPC-CP

5.4

รายละเอียดสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
24.19
68.98
2.14

1.98

0.44
26.77

2.34
73.30

สินทรัพย์ ท่ ไี ม่ ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน

CHPP ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มีข้อพิพาทกับบริ ษัทผู้รับเหมาเกี่ยวกับการใช้ งานของเครื่ องจักรตามสัญญา
ก่อสร้ าง จึงยังไม่ได้ รับมอบเครื่ องจักร ซึ่งประกอบด้ วย เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากังหันก๊ าซ (Gas Turbine Generator) จานวน 2
ชุด เครื่ องเพิ่มความดันก๊ าซธรรมชาติ (Fuel Gas Compressor) จานวน 2 ชุด และเครื่ องทาความเย็นแบบดูดซึม
(Absorption Chiller) จานวน 2 ชุด จึงบันทึกเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ งาน โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงานตามงบการเงินรวม
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีดงั นี ้
ชื่อบริษัท
CHPP

ที่ตัง้
อาคารพลังงาน ศูนย์ราชการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ถนนแจ้ ง
วัฒนะ จ. กรุงเทพฯ
รวม

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557
137.85
137.85 ยังไม่ได้ รับมอบจากบริษัทผู้รับเหมา โดยเป็ น
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาทกับบริษัท
ผู้รับเหมาแห่งหนึ่ง
137.85
137.85

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 7

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

5.5

สัญญาที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

5.5.1

สัญญาเช่ าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสญ
ั ญาที่สาคัญที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษัทโดยมี
รายละเอียดสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้เช่ า
บริษัท

CHPP

5.6

ผู้ให้ เช่ า/ เช่ าช่ วง
TOP

ที่ดินราชพัสดุ โดย
บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์
จากัด (ธพส.) เป็ น
ผู้ให้ เช่าช่วง

สัญญา
สัญญาเช่าช่วงที่ดิน
เพื่อใช้ เป็ นที่ตงั ้
โรงไฟฟ้า IPP ของ
บริษัทที่ จ.ชลบุรี
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง
นาสิทธิการเช่าช่วง
ไปค ้าประกันเงินกู้
ระยะยาวของบริษัท
กับสถาบันการเงิน
สัญญาเช่าช่วงที่ดิน
ราชพัสดุเพื่อ
ดาเนินการภายใต้
สัญญาซื ้อขาย
พลังงานความเย็น
โครงการศูนย์
ราชการฯ เลขที่
35/3551

พืน้ ที่
(ไร่ -งานตรว.)
37-2-27

ค่ าเช่ า/ค่ าบริการ




1-2-2





ส่วนที่ 1 : 5,773,099 บาท/
ปี จนถึง 10 ก.ย. 2560
จากนันปรั
้ บเป็ น 6,639,063
บาท/ปี จนหมดอายุ
สัญญา
ส่วนที่ 2 (ส่วนเพิ่ม) :
124,009 บาท/ปี จนถึง 10
ก.ย. 2560 จากนันปรั
้ บเป็ น
142,611 บาท/ปี จน
หมดอายุสญ
ั ญา
ค่าเช่าช่วงระยะที่ 1 รวม
76,050 บาท (ระยะเวลา
16 เดือน ตังแต่
้ 1 มี.ค.
2550 – 30 มิ.ย. 2551)
ค่าเช่าช่วงระยะที่ 2
เฉลี่ย 162,480 บาท/ปี
(ระยะเวลา 30 ปี ตังแต่
้ 1
ก.ค. 2551 – 30 มิ.ย.
2581)

อายุ
สัญญา

เริ่มต้ น

สิน้ สุด

25 ปี 10
เดือน

11 ธ.ค.
2539

10 ก.ย.
2565

31 ปี 4
เดือน

1 มี.ค.
2550

30 มิ.ย.
2581

นโยบายการลงทุน

นอกจากประกอบธุรกิ จหลักในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ แล้ วนัน้ บริ ษัทมี
เป้าหมายที่จะเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจไฟฟ้ าในภูมิภาคเอเชีย โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าประเภทต่างๆ ทังในและ
้
ต่างประเทศ รวมทังธุ
้ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มีผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ควบคู่กบั การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้ อมที่
ยัง่ ยืน รวมทังมี
้ นโยบายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพดังนี ้
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทมุง่ เน้ นการลงทุนในกิจการที่มีศกั ยภาพในการเติบโต สอดคล้ องกับเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ ในการขยาย
ธุรกิจ รวมทังสร้
้ างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และบริ ษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่ นที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัท ใน
ปั จจุบนั ทังนี
้ ้การลงทุนจะต้ องมีความสอดคล้ องเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของ
ธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 8

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริ ษัทจะทาการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทัง้
ปั จจัยความเสี่ยงจากการลงทุน และนาเสนอแผนการลงทุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา รวมถึงให้ คาแนะนาการลด
ความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ ้น โดยมีขนตอนการวิ
ั้
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 องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ ของบริ ษัท รวมถึงการส่งบุคลากรเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการบริ หารจัดการและกากับ
ดูแลสอดคล้ องกับความคาดหวังในด้ านประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในการดาเนินกิจการ เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนการลงทุน
ตามความคาดหวัง และมีแผนการใช้ จ่ายงบประมาณการลงทุนสอดคล้ องกับแผนการจัดสรรเงิน เมื่อผ่านการกลัน่ กรองนี ้
แล้ ว จึงจะเสนอขอความเห็นชอบตามลาดับขันตอนต่
้
อไป
ทังนี
้ ้การขออนุมตั ิการลงทุนในบริ ษัทย่อยบริ ษัท ร่ วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง จะต้ องสอดคล้ องเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน 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
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