คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฝ่ายจัดการ
สํ าหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

ที่ TPCH-SC-001-11/2560
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง คําอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดําเนิ นงานจากงบการเงินของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั อื่นที่ประกอบธุ รกิจโรงไฟฟ้ า
จากพลังงานหมุนเวียนเป็ นหลัก บริ ษทั ฯ มีพนั ธกิจที่จะมุ่งเน้นพัฒนาประเทศโดยการลงทุน และดําเนินงานด้าน
ธุ รกิ จพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นภาคส่ วนสําคัญในการสนับสนุ นแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกของประเทศ และมุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีความมัน่ คง
และเต็มประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ของประเทศเป็ นหลัก
บทสรุปผู้บริ หารของรายงานคําอธิบายและการวิเคราะห์ ฝ่ายจัดการ
สํ าหรั บงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
เหตุการณ์ สําคัญในไตรมาส 3 ปี 2560
 การจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าเข้ าระบบเชิ งพาณิชย์
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลพัทลุง กรี น เพาเวอร์ (PGP) กําลังการผลิตเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ได้จาํ หน่าย
ไฟฟ้ าเข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีประสิ ทธิ ภาพในการเดินเครื่ องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
แม้จะอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นดําเนินโครงการ
 ความคืบหน้ าของโครงการทีอ่ ยู่ระหว่ างการก่ อสร้ าง
บริ ษทั ฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้
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1. โครงการโรงไฟฟ้ า ชี ว มวลสตู ล กรี น เพาเวอร์ (SGP) กํา ลัง การผลิ ต เสนอขาย 9.2 เมกะวัต ต์
ดําเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็ จประมาณร้อยละ 85 โดยมีการกําหนดการจําหน่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ในไตร
มาส 4/2560
2. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ปั ตตานี กรี น (PTG) กําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้ นขนาด
23 เมกะวัตต์ จําหน่ายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตในระบบ Adder โดยขณะนี้ได้ทาํ การถมที่ และปรับหน้าดิน
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
3. โครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวล TPCH 1 กําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้ นขนาด 9.9 เมกะวัตต์ โดยจําหน่าย
ไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคในระบบ Feed-in Tariff (FiT)
4. โครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวล TPCH 2 กําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้ นขนาด 9.9 เมกะวัตต์ โดยจําหน่าย
ไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคในระบบ Feed-in Tariff (FiT)
5. โครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวล TPCH 5 กําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้ นขนาด 6.3 เมกะวัตต์ โดยจําหน่าย
ไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคในระบบ Feed-in Tariff (FiT)
 โครงการโรงไฟฟ้ าทีอ่ ยู่ระหว่ างการพัฒนา
บริ ษทั ฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างการพัฒนาทั้งหมด 1 โครงการ ดังนี้
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน สยาม พาวเวอร์ (SP) กําลังการผลิตติดตั้งขนาด 9.5 เมกะวัตต์ โดย
จําหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้านครหลวงในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่ งทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ
ราชกิจจานุ เบกษา เรื่ อง การจัดการมูลฝอย ออกมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยเนื้อหาได้แสดงถึงการให้
ราชการส่ วนท้องถิ่นส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่ วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการ
กําจัดมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด โดยให้ดาํ เนินการตามวิธีการหนึ่งหรื อหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการแปรสภาพมูล
ฝอยเป็ นเชื้อเพลิงหรื อพลังงาน
 โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ได้ยนื่ ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ในพื้นที่ภาคใต้
เป็ นจํานวน 20 เมกะวัตต์ ตามกําหนดเวลา โดยจะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับคัดเลือกในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และ
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2563
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ภาพรวมผลการดําเนินงานสํ าหรั บไตรมาส 3 ปี 2560 ของบริ ษทั ฯ และบริษัทย่ อย
 ผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในไตรมาส 3 ปี 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)

สํ าหรับงวด 3 เดือน
Q3-2560

Q2-2560

Q1-2560

31.95

44.62

52.28

รายได้อื่น

3.81

5.27

รวมรายได้

35.76

สํ าหรับงวด 9 เดือน
QoQ

9M-2560

9M-2559

YoY

(28.4%)

128.85

40.12

>100%

5.75

(27.7%)

14.83

15.85

(6.4%)

49.89

58.03

(28.3%)

143.68

55.97

>100%

17.87

14.62

13.39

22.2%

45.88

42.53

7.9%

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

10.79

0.00

0.00

>100%

10.79

0.00

>100%

เงินลงทุนชัว่ คราว

29.72

19.82

0.00

49.9%

49.54

0.00

>100%

0.06

0.07

0.05

(12.3%)

0.17

0.05

>100%

58.44

34.51

13.44

69.4%

106.38

42.58

>100%

กําไรสุ ทธิ

(22.68)

15.39

44.59

> (100%)

37.30

13.39

>100%

กําไรต่ อหุ้น

(0.06)

0.04

0.11

> (100%)

0.09

0.03

>100%

รายได้
รายได้เงินปั นผล

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสูญ

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ มีผลการดําเนิ นงาน
สําหรับงวดขาดทุนจํานวน 22.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2560 มีกาํ ไร 15.39 ล้านบาท ลดลงจํานวน
38.07 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สงสัยจะสู ญของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และเงินลงทุนชัว่ คราว
- รายได้จากเงิ นปั นผล สําหรับงวด 3 เดือน ได้รับจากบริ ษทั ย่อย CRB จํานวน 14.63 ล้านบาท บริ ษทั
ย่อย TSG จํานวน 13.00 ล้านบาท และบริ ษทั MGP จํานวน 4.32 ล้านบาท รวมรายได้เงินปั นผล จํานวน 31.95
ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร สําหรับงวด 3 เดื อน เป็ นจํานวน 17.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด 3
เดื อน ในไตรมาส 2/2560 จํา นวน 14.62 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้ นจํา นวน 3.25 ล้า นบาท เนื่ องจากมี ค่า ใช้จ่า ยอื่ น ๆ
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เกี่ ย วกับ ค่ า ใช้จ่ า ยโครงการต่ า งประเทศ ค่า ใช้จ่ า ยที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ นอิ ส ระ ค่ า ใช้จ่า ยที่ ป รึ ก ษาทางด้า น
วิศวกรรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั เพื่อพัฒนาและรองรับการเติบโตของบริ ษทั
- ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จํานวน 10.79 ล้านบาท เป็ นค่าเผื่อของภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชี ที่รับรู ้ จากผลขาดทุ นทางภาษี ในปี 2555 ถึงปี 2558 โดยบริ ษทั มี รายได้หลักจากเงิ นปั นผลของ
บริ ษทั ย่อย ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่ วนหนี้สงสัยจะสู ญของเงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นส่ วนเงินลงทุน
ในตัว๋ แลกเงินมูลค่าต้นทุนทั้งสิ้ น จํานวน 49.54 ล้านบาท ทําให้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญครบตามมูลค่าใน
ตัว๋ แลกเงิ น ในไตรมาส 3/2560 จํานวน 29.72 ล้านบาท และไตรมาส 2/2560 จํานวน 19.82 ล้านบาท ซึ่ งครบ
กําหนดชําระหนี้วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
- เงิ นลงทุ นชั่วคราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามมู ล ค่ายุติธ รรมจํา นวน 211.00 ล้านบาท เป็ นเงิ น
ลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อค้ากองทุ นรวมตลาดเงิ นที่ ลงทุ นในตราสารหนี้ ของรัฐบาลเป็ นส่ วนใหญ่ในราคาทุ น
จํานวน 210.52 ล้านบาท รับรู ้ส่วนต่างเป็ นรายได้อื่น จํานวน 0.50 ล้านบาท
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 ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทในไตรมาส 3 ปี 2560

งบการเงินรวม (ล้ านบาท)
รายได้จากการขายไฟฟ้า
ต้นทุนขาย*
กําไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร*
หนี้สงสัยจะสู ญ
รายได้อื่น
กําไรเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
EBITDA
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่ อหุ้น

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สํ าหรับงวด 3 เดือน
Q3-2560

Q2-2560

Q1-2560

295.45
(131.67)
163.78

239.90
(114.35)
125.55
(18.84)
(19.82)
4.44
8.32
99.64

235.83
(99.35)
136.48

(24.41)
(40.52)
2.41
3.95
105.22
(29.37)

(16.92)
0.00
4.42
0.11
124.10
(20.65)

สํ าหรับงวด 9 เดือน
QoQ

Q3-2560

Q3-2559

23.2%
15.2%
30.4%
29.5%
>100%
(45.7%)
(52.5%)
5.6%

771.19
(345.37)
425.81
(60.18)
(60.33)
11.27
12.38
328.95

438.24

39.9%
34.7%
0.0%
(11.5%)
(35.4%)

(71.01)
(46.20)
0.00
211.74
0.33

(18.25)
0.00
57.60

(20.99)
(13.55)
0.00
65.10

0.07

0.10

26.22

40.56

63.92 (36.5%)

31.37
57.60

24.54
65.10

25.13 (2.4%)
89.05 (26.9%)

(14.40)
0.00
89.05
0.16

(183.14)
255.10
(53.03)
0.00
11.87
24.07
238.01
(41.29)

YoY
76.0%
88.6%
66.9%
13.5%
>100%
(5.1%)
(48.6%)
38.2%

0.33

72.0%
53.2%
0.0%
27.1%
(0.2%)

130.70

130.99

(0.2%)

81.04
211.74

35.56
166.56

>100%
27.1%

(30.16)
0.00
166.56

หมายเหตุ * ไม่ รวมค่ าเสื่ อมราคา

[AUTHOR NAME]

6

 รายได้ จากการขายไฟฟ้ า
รายได้จากการขายไฟฟ้าสําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จํานวนทั้งสิ้ น
771.19 ล้านบาท และจํานวน 438.24 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 332.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าที่สามารถจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ 5 โครงการคือ CRB,
MWE, TSG, PGP และ MGP ซึ่ งเป็ นกิจการร่ วมค้า รับรู ้รายได้จากการขายไฟฟ้าตามสัดส่ วนการถือหุ น้ โดยแต่
ละโรงไฟฟ้ามีรายได้ดงั ต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า MGP สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ
2559 จํานวนทั้งสิ้ น 218.15 ล้านบาท และจํานวน 94.46 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 123.69 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน่วย: ล้านบาท
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 ต้ นทุนจากการขายไฟฟ้ า
ต้นทุนขายไฟฟ้าของบริ ษทั ฯ (รวมค่าเสื่ อมราคา) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าจ้างเดินเครื่ อง/ค่า
บริ หารจัดการเดินเครื่ อง ค่าเสื่ อมราคา และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักร และทรัพย์สิน
ภายในโรงไฟฟ้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่งมีผดู ้ าํ เนินการโรงไฟฟ้าดังต่อไปนี้
- บริ ษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จํากัด (“VSPP”) (เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ ร้อยละ 16.87 ใน CRB) ทําการ
เดินเครื่ อง และบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า CRB และโรงไฟฟ้า TSG
- บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด (เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ร้อยละ 10 ใน MWE) ทําการเดินเครื่ อง และ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า MWE
- บริ ษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ ยี่ แมเนจเมนท์ จํากัด ทําการเดินเครื่ อง และบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า PGP
โดยมีตน้ ทุนจากการขายไฟฟ้ าดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

ต้นทุนการขายไฟฟ้าของบริ ษทั ย่อย สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มี
จํานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าได้ดาํ เนินการจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์เพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ คือ
โรงไฟฟ้า PGP รวมเป็ น 4 โครงการ
ต้นทุนการขายไฟฟ้ารวม สําหรับงวด 9 เดือน จํานวน 413.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน จํานวน 222.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 190.85 ล้านบาท โดยเปรี ยบเทียบกับรายได้จากการขายไฟฟ้า
สําหรับงวด 9 เดือน มีจาํ นวนร้อยละ 53.66 และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวนร้อยละ 50.88
เนื่องจากค่าจ้างเดินเครื่ องของโรงไฟฟ้า CRB และโรงไฟฟ้า MWE เพิม่ ขึ้น
สําหรับโครงการ PGP ซึ่ งเริ่ มจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีอตั รา
ค่าจ้างเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าในช่วงทดสอบการรับประกันประสิ ทธิ ภาพ หน่วยละ 2.00 บาท
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 รายได้ อื่นๆ
รายได้อื่นของบริ ษทั ฯ สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จํานวนทั้งสิ้ น
11.27 ล้านบาท และจํานวน 11.87 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 0.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน เป็ นรายได้มาจากดอกเบี้ยรับ ผลตอบแทนจากเงินลงทุนชัว่ คราว
 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ (รวมค่าเสื่ อมราคา) สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560 และ 2559 เป็ นจํานวน 62.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 54.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 8.24 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาพัฒนาธุ รกิจต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ ค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาทางด้านวิศวกรรม ที่เข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์การลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการ PTG, TPCH 1, TPCH 2 และ TPCH5
 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2560 และ 2559 เป็ นจํานวน
46.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 30.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 16.04 ล้านบาท
เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วของโรงไฟฟ้ า PGP
 กําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า รับรู ้ผลการดําเนินงานของกิจการร่ วมค้าตามสัดส่ วนการ
ลงทุน สําหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2560 และ 2559 ได้กาํ ไรจํานวน 12.38 ล้านบาท และจํานวน
24.07 ล้านบาท ตามลําดับ ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าลดลงจํานวน 11.69 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่อน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โรงไฟฟ้า MGP สัดส่ วนร้อยละ 46 มีส่วนแบ่งกําไรในไตรมาส 3/2560 เป็ นจํานวนเงิน 20.80 ล้านบาท
และส่ วนแบ่งกําไรในไตรมาส 3/2559 จํานวน 22.63 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งกําไรลดลง จํานวน 1.83 ล้านบาท
บริ ษทั พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์ จี จํากัด (PA) สัดส่ วนร้อยละ 45 มีส่วนแบ่งขาดทุนสําหรับงวดเป็ น
จํานวนเงิน 0.1 ล้านบาท
บริ ษทั สยาม พาวเวอร์ จํากัด (SP) สัดส่ วนร้อยละ 50 มีส่วนแบ่งขาดทุนสําหรับงวดเป็ นจํานวนเงิน
8.32 ล้านบาท
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 กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม และกําไรในส่ วน
ของบริ ษทั ใหญ่ จํานวน 211.74 ล้านบาท และจํานวน 130.70 ล้านบาท ตามลําดับ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนจํานวน 166.56 ล้านบาท และจํานวน 130.99 ล้านบาท โดยมีกาํ ไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมเพิ่มขึ้น 45.18
ล้านบาท และกําไรส่ วนของบริ ษทั ใหญ่ลดลง 0.29 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งค่าเผือ่ สิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี และเงินลงทุนจากการลงทุนในตัว๋ แลกเงิน และค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ค่าใช้จ่าย
ที่ปรึ กษาทางด้านวิศวกรรม ในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการ PTG, TPCH 1, TPCH 2 และ
TPCH5
หน่วย: ล้านบาท
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ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่ อย ทีม่ ีการดําเนินการจําหน่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิชย์
การดําเนิ นการจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์มีท้งั สิ้ นจํานวน 5 โครงการดังต่อไปนี้
โรงไฟฟ้ าช้ างแรก (CRB) เริ่ มดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
มีปริ มาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.2 เมกะวัตต์ รายได้จากการขายไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff
(FiT) ราคารับซื้ อไฟฟ้าสุ ทธิ 4.45 บาทต่อหน่วยขาย ในไตรมาส 3/2560 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจําหน่าย
เป็ นจํานวน 17,689,263 หน่วย ซึ่งในเดือนกรกฎาคมทําการหยุดซ่อมบํารุ งโรงไฟฟ้าตามแผนซ่อมบํารุ งประจําปี
ครั้งเดียวเป็ นเวลา 11 วัน ซึ่งแสดงปริ มาณหน่วยไฟฟ้าที่จาํ หน่ายดังภาพด้านล่าง

โรงไฟฟ้ าแม่ วงศ์ (MWE) เริ่ มดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
มีปริ มาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ รายได้จากการขายไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff
(FiT) ราคารับซื้ อไฟฟ้าสุ ทธิ 4.45 บาทต่อหน่วยขาย ในไตรมาส 3/2560 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจําหน่าย
เป็ นจํานวน 16,846,341 หน่วย และทําการหยุดซ่อมบํารุ งโรงไฟฟ้าเป็ นเวลา 1 วัน ในเดือนกรกฎาคม ซึ่ งแสดง
ปริ มาณหน่วยไฟฟ้าที่จาํ หน่าย ดังภาพด้านล่าง
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โรงไฟฟ้ ามหาชั ย (MGP) เริ่ มดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
มีปริ มาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ รายได้จากการขายไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff
(FiT) ราคารับซื้ อไฟฟ้าสุ ทธิ 4.45 บาทต่อหน่วยขาย ในไตรมาส 3/2560 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจําหน่าย
เป็ นจํานวน 16,458,249 หน่วย บันทึกรับรู ้ผลการดําเนินงานตามสัดส่ วนการถือหุ น้ และในเดือนกรกฎาคมทํา
การหยุดซ่อมบํารุ งโรงไฟฟ้าเป็ นเวลา 5 วัน ซึ่ งแสดงปริ มาณหน่วยไฟฟ้าที่จาํ หน่ายดังภาพด้านล่าง

โรงไฟฟ้ าทุ่งสั ง (TSG) เริ่ มดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
มีปริ มาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.2 เมกะวัตต์ รายได้จากการขายไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff
(FiT) ราคารับซื้ อไฟฟ้าสุ ทธิ 4.45 บาทต่อหน่วยขาย ในไตรมาส 3/2560 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจําหน่าย
เป็ นจํานวน 19,915,937 หน่วย สําหรับไตรมาสนี้ไม่มีการหยุดซ่อมบํารุ งโรงไฟฟ้า ซึ่ งแสดงปริ มาณหน่วย
ไฟฟ้าที่จาํ หน่ายดังภาพด้านล่าง
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โรงไฟฟ้ าพัทลุง (PGP) เริ่ มดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
มีปริ มาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.2 เมกะวัตต์ รายได้จากการขายไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff
(FiT) ราคารับซื้ อไฟฟ้าสุ ทธิ 4.45 บาทต่อหน่วยขาย ในไตรมาส 3/2560 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจําหน่าย
เป็ นจํานวน 11,950,288 หน่วย และมีการหยุดเดินเครื่ องในบางช่วง เพื่อทดสอบและปรับปรุ งระบบ ทําให้การ
เดินเครื่ องมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งแสดงปริ มาณหน่วยไฟฟ้าที่จาํ หน่ายดังภาพด้านล่าง
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แนวโน้ มสถานการณ์ ธุรกิจใน ปี พ.ศ. 2560
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ได้ยนื่ ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ในพื้นที่ภาคใต้
เป็ นจํานวน 20 เมกะวัตต์ ตามกําหนดเวลา โดยจะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับคัดเลือกในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และ
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 กําหนดวัน SCOD วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิ ชย์ในช่วงเวลา วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยมีประเภทพลังงานหมุนเวียนที่นาํ มาผลิต
ไฟฟ้าหนึ่งประเภทหรื อมากกว่า และมีขอ้ กําหนดให้บริ ษทั ที่ยนื่ ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในประเภทชีวมวลมี
แผนพัฒนาเชื้อเพลิงเพิ่มเติมร้อยละ 20 ของปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้ท้งั หมดสําหรับโรงไฟฟ้า โดยบริ ษทั ได้มี
การศึกษาและพัฒนาพืชพลังงานเพื่อนํามาเป็ นเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าที่ดาํ เนินการในปั จจุบนั เพิ่มทางเลือก
การใช้เชื้อเพลิงและประสิ ทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละโครงการ
ขณะนี้ บริ ษทั ได้อยูร่ ะหว่างเตรี ยมความพร้อมเข้าร่ วมประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในแบบ VSPP Semi-Firm สําหรับประเภทพลังงานหมุนเวียน Biomass และ Biogas เท่านั้น โดยคาดว่าจะมีการ
เปิ ดให้เข้าร่ วมประมูลโครงการทัว่ ประเทศอีกประมาณ 300 เมกะวัตต์ในต้นปี 2561 ซึ่งเป็ นการเปิ ดรับประมูล
การรับซื้ อไฟฟ้าประเภทชีวมวล จากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่ งเป็ นขนาดที่ทาง
บริ ษทั มีความชํานาญในการลงทุนและดําเนินการอยูแ่ ล้ว โดยบริ ษทั มีการวางเป้ าหมายที่จะมีกาํ ลังการผลิตติดตั้ง
สําหรับโครงการชีวมวลให้ถึง 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2563

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล)
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