ที่ TPCH-SC-002-02/2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ขอเรียนชีแ้ จงผลการดาเนินงานจากงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ลงทุนในบริษทั อื่นทีป่ ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเป็ นหลัก จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ผลักดันการพัฒนาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนให้เต็มประสิทธิภาพในแต่ละพืน้ ที่ และคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ
เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วมค้า
ในช่วงไตรมาส 3/2559 บริษทั ฯ ได้ลงทุนในบริษทั ร่วมเพิม่ 2 บริษทั เป็ นบริษทั ทีด่ าเนินกิจการด้านพลังงานทดแทน
เพื่อผลิตไฟฟ้าจากขยะRDF และขยะ RDF โดยลงทุนใน บริษทั สยามพาวเวอร์ จากัด มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 45 ภายหลัง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ได้ลงทุนเพิม่ เป็ น ร้อยละ 50 และได้ลงทุนในบริษทั พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จากัด สัดส่วนการถือ
หุน้ ร้อยละ 45 ทัง้ 2 บริษทั ร่วม รับรูผ้ ลการดาเนินการตามสัดส่วนการถือหุน้
ในวันที่ 8 เมษายน 2559 บริษทั มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จากัด ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าโดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 46
ได้เริม่ ต้นจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในระบบการรับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed in Tariff (FiT) รับรู้
ผลการดาเนินงานตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 46
เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 บริษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จากัด ได้ขอ้ ตกลงแก้ไขเพิม่ เติม สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า การ
รับ ซื้อ ไฟฟ้ าจากผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าขนาดเล็ก มาก เปลี่ย นจากแบบ Adder เป็ น Feed-in Tariff โดยมีผลนับ ตัง้ แต่ ว ัน ที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มมี ติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จากัด รับรูร้ ายได้ใน
ระบบการรับซือ้ ไฟฟ้า แบบ Feed-in-Tariff (FiT)
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษทั ทุ่งสัง กรีน จากัด เป็ นบริษทั ย่อยโดยมีสดั ส่ว นการถือหุน้ ร้อยละ 65 ได้จาหน่ าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าภูมภิ าค ในระบบการรับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed in Tariff (FiT)
บริษทั ฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทีอ่ ยู่ในระหว่างการก่อสร้างและสามารถจาหน่ ายไฟฟ้าได้ตามการคาดการณ์
อีก 2 โครงการ คือ PGP และ SGP ซึง่ รายได้ทงั ้ 2 โครงการ ได้รบั การสนับสนุ นราคารับซือ้ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
แบบ Feed in Tariff (FiT) จะทาให้บริษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตรวมเป็ น 6 โครงการใน
ระบบแบบ Feed in Tariff (FiT) และมีโรงไฟฟ้าอยู่ในระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ คือ โรงไฟฟ้า PTG มีขนาด 46 MW โดย
จาหน่ ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในระบบ Adder และ คณะกรรมการผูช้ านาญการมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ
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วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ มีผลทาให้การดาเนินงานของบริษทั ดี
ขึน้ ในอนาคต
บริษทั ฯได้รบั คัดเลือกสาหรับการรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ประเภทเชือ้ เพลิงชีวมวล โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ.2559 (ระยะที่ 1 สาหรับพืน้ ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดปตั ตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอ
เทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี)) โดยบริษทั ได้รบั การคัดเลือกทัง้ หมด 3 โครงการซึง่ มีกาลังการผลิตติดตัง้ รวมทัง้ สิน้
26.1 เมกะวัตต์ คือ TPCH 1 , TPCH 2, TPCH 5 ได้ลงนามแบบสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าสาหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน(ไม่รวมโครงการแสงอาทิตย์)ในแบบ Feed-in Tarriff พ.ศ.2559 (PPA) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 กาหนดวันจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(SCOD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 รายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในระบบ Adder และ Feed in Tariff (FiT)ในไตรมาส 1/2559 ส่วน ตัง้ แต่ไตรมาส 2/2559 โรงไฟฟ้าชีวมวล
ทัง้ หมด 4 แห่ง CRB MWE MGP และ TSG จาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในระบบ Feed in Tariff (FiT)
งบการเงิ นรวม (ล้านบาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 59

31 ธันวาคม 58

จานวน
รายได้หลัก
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิม่
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า
รวมรายได้หลัก

CRB

MWE

294.69 289.99
14.23

0.00

308.93 289.99

TSG

รวม

73.48 658.16
0.00

14.23

ร้อยละ

จานวน
CRB

MWE

รวม

97.88 219.14 63.62 282.76
2.12

22.13

0.00

22.13

ร้อยละ
92.74
7.26

73.48 672.40 100.00 241.28 63.62 304.90 100.00

รายได้จากการขายไฟฟ้าสาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจานวนเพิม่ ขึน้ จานวนมากสาเหตุหลัก
มาจาก ในปลายปี 2559 มีการจาหน่ ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์(COD) เพิม่ ขึน้ 1 แห่งคือ TSG ส่วน MWE รับรูร้ ายได้แบบ FiT
เต็มปี และCRB เปลีย่ นรับรูร้ ายได้ระบบ Adder เป็ นระบบ FiT ซึง่ ในปี 2558 บริษทั ฯ มีโรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ ายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์(COD) 1 โครงการในระบบ Adder ทัง้ ปี 2558 คือ CRB และอีก 1 โครงการคือ MWE รับรูร้ ายได้ระบบ FiT ในปลายปี
2558 ส่วน MGP เป็ นกิจการร่วมค้าจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้วในระบบ FiT รับรูผ้ ลการดาเนินงานตามสัดส่วนการถือหุน้
รายได้ของ บริษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จากัด สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายได้จากการ
ขายไฟฟ้า 308.93 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นจานวนเงิน 67.65 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 28
มีสาเหตุหลักมาจาก ใน ปี 2559 โรงไฟฟ้า CRB บันทึกรับรูร้ ายได้ในระบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มมี ติเมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ราคารับซือ้ ไฟฟ้า 4.54 บาทต่อหน่วย จานวนหน่วย
ทีร่ บั รู้รายได้แบบ Adder เป็ น 15,902,448 หน่ วย แบบFeed-in Tariff เป็ น 58,064,518 หน่ วย รวมมิเตอร์ทงั ้ สิน้ เป็ น
73,966,966 หน่วย
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รายได้ของ บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จากัด สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าใน
ระบบ Feed-in Tariff (FiT) ราคารับซือ้ ไฟฟ้า 4.54 บาทต่อหน่ วยขาย สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจาหน่ ายรวมเป็ นจานวน
65,175,170 หน่วย คิดเป็ นเงินจานวน 289.99 ล้านบาท

โรงไฟฟ้า TSG จาหน่ ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
รายได้จากการขายไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ราคารับซือ้ ไฟฟ้า 4.54 บาทต่อหน่ วยขาย สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่อจาหน่ายรวมเป็ นจานวน 16,513,828 หน่วย คิดเป็ นรายได้จานวน 73.48 ล้านบาท
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โรงไฟฟ้า MGP ซึ่งเป็ นบริษัทร่วม จาหน่ ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ วันที่ 8 เมษายน 2559 สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อจาหน่ ายรวมเป็ น จานวน 38,459,406 หน่ วย คิดเป็ นรายได้สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
171.15 ล้านบาท บันทึกรับรูผ้ ลการดาเนินงานตามสัดส่วนการถือหุน้

โรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ รวม 4 โครงการ กาลังการผลิตเสนอขาย เป็ น 34.40 เมกะวัตต์ และ
อีก 2 โครงการ ได้แก่ PGP และ SGP กาหนดแล้วเสร็จในปี 2560 ทาให้มกี าลังการผลิตเสนอขายรวมเพิม่ ขึน้ อีก 18.40 เมกะ
วัตต์ โดยรายได้จากโครงการทัง้ 2 โครงการ ได้รบั การสนับสนุนราคารับซือ้ ค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคแบบ Feed in
Tariff (FiT) และอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ 1 โครงการคือ โครงการ PTG กาลังการผลิตติดตัง้ 46 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้า
ให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต ซึง่ คณะกรรมการผูช้ านาญการฯมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเชือ้ เพลิงชีวมวลขนาด 46 เมกะวัตต์ ของ PTG เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โครงการโรงไฟฟ้า PTG
แบ่งเป็ น 2 เฟส เฟสละ 23 เมกะวัตต์ โดย PTG 1 ได้รบั ใบตอบรับซือ้ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต( LOI ) เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2558 กาหนดให้บริษทั ฯต้องลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟกับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตภายใน 2 ปี นบั จากวันที่ กฟผ แจ้งผลการ
พิจารณารับซือ้ ไฟฟ้า ( LOI )
 ต้นทุนจากการขายไฟฟ้ า
ต้นทุนขายไฟฟ้าของบริษทั ฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าจ้างเดินเครื่อง/ค่าบริหารจัดการเดินเครื่อง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างเครื่องจักรทรัพย์สนิ หลักให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายของทรัพย์สนิ
หลักทีใ่ ช้ในการดาเนินงานโรงไฟฟ้า โดยค่าจ้างเดินเครื่อง/ค่าบริหารจัดการเดินเครื่อง ของบริษทั ฯ เป็ นค่าจ้างบริษทั วีเอสพีพี
คอนซัลแตนท์ จากัด (“VSPP”) (เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 16.87 ใน CRB) ในการเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า CRB และ
บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด (เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 10 ใน MWE) ในการเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า MWE
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งบการเงิ นรวม (ล้านบาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนการขายไฟฟ้ า
ค่าจ้างเดินเครื่องและบารุงรักษา
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ค่าไฟฟ้าใช้ในโครงการ
รวม
ร้อยละเมือ่ เทียบกับรายได้หลัก

CRB
122.17
26.58
12.09
1.54
162.38

31 ธันวาคม 59
จานวน
ร้อยละ
MWE
TSG
รวม
114.06 33.03 269.26 77.36
26.33
6.64 59.55 17.27
0.00
0.00 12.09 17.27
1.78
1.09
4.41
1.27
142.17 40.76 345.31 100.00
51.35

CRB
110.01
26.49
11.07
1.79
149.36

31 ธันวาคม 58
จานวน
ร้อยละ
MWE
รวม
25.02 135.03 74.48
6.39 32.88 18.14
00 11.07
6.10
2.32
0.53
1.28
31.94 181.30 100.00
59.46

ต้นทุนการขายไฟฟ้า ของบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เพิม่ ขึน้ มากสาเหตุหลักมาจาก
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีโรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 2 โครงการคือ CRB และ MWE ส่วนในปี 2559 มีโรงไฟฟ้าที่
จาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพานิชย์เพิม่ ขึน้ อีก 1 โรงไฟฟ้าคือ โรงไฟฟ้า TSG รวมเป็ น 3 โรงไฟฟ้า เมื่อเทียบกับรายได้หลักต้นทุน
ขายลดลง จากร้อยละ 59.46 เป็ นร้อยละ 51.35 ลดลง ร้อยละ 13.63
CRB สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีต้นทุนขายจานวน 162.38 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน จานวน 149.36 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 13.02 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.11 สาเหตุหลักเกิดจาก ในวันที่ 7
พฤศจิกายน 2559 ได้จดั ทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา จากค่าจ้างเดินเครื่องและบารุงรักษาตามสัญญาบริการในอัตราร้อย
ละ 44.75 เป็ นอัตราค่าจ้างหน่วยละ 1.68 บาทนับตัง้ แต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2559 (ข้อตกลงแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าได้มี
มติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559) เมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลีย่ ต่อหน่ วยมิเตอร์ใน ปี 2559 เป็ น 2.19 บาทต่อหน่ วย ส่วนของปี 2558
เป็ น 2.02 บาทต่อหน่วย โดยมีรายได้ต่อหน่วยเพิม่ ขึน้
MWE สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีต้นทุนขายจานวน 142.17 ล้านบาท โดยค่าจ้างเดินเครื่องและ
บารุงรักษา ตามสัญญาว่าจ้างกับ GPP ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจาหน่ ายรวมจานวน 65,175,170 หน่ วย เป็ นเงินจานวน 114.06
ล้านบาท เฉลีย่ ต้นทุนต่อหน่วย เป็ น 2.18 บาทต่อหน่วย
 กาไร(ขาดทุน)จากเงิ นลงทุนในกิ จการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า รับรูผ้ ลการดาเนินงานของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการลงทุน
โรงไฟฟ้า MGP ในสัดส่วนร้อยละ 46 สาหรับปี สน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีสว่ นแบ่งกาไรในปี 2559 เป็ น
จานวน 30.95 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนในปี 2558 จานวน 2.42 ล้านบาท มีสว่ นแบ่งกาไรเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 33.37 ล้าน
บาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,378
บริษทั พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จากัด สัดส่วนร้อยละ 45 สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีส่วนแบ่ง
ขาดทุน เป็ นจานวน 0.39 ล้านบาท
บริษทั สยาม พาวเวอร์ จากัด สัดส่วนร้อยละ 50 สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีส่วนแบ่งขาดทุน เป็ น
จานวน 2.16 ล้านบาท
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 รายได้อื่น
รายได้อ่นื ของบริษทั ฯ เป็ นรายได้มาจากดอกเบีย้ รับและผลตอบแทนจากเงินลงทุนชัวคราว
่
จากการจัดสรรเงินลงทุนที่
ระหว่างรอพัฒนาตามระยะเวลาของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ เพือ่ ลงทุนในเงินลงทุนชัวคราว-ตราสารหนี
่
้ทใ่ี ห้ผลตอบแทนสูงและ
มีความเสียงต่า
งบการเงิ นรวม (ล้านบาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้อื่น

31 ธันวาคม 59
จานวน

31 ธันวาคม 58

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ดอกเบีย้ รับ

8.40

52.59

10.55

59.91

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนชัวคราว
่

6.62

41.45

7.05

40.03

รายได้อ่นื ๆ
รวม

0.95

5.94

0.01

0.06

15.97

100

17.61

100

ร้อยละเมือ่ เทียบกับรายได้หลัก

2.37

5.78

รายได้อ่นื ๆในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จานวน 1.65 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับรายได้หลักแล้ว สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่
31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 2.37 กับ งวด 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 5.78 เนื่องจากรายได้หลักบริษทั เพิม่ ขึน้
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงิ นรวม(ล้านบาท )

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 59
จานวน
ร้อยละ
31.83 46.31
0.00
0.00
3.18
4.62
33.71 49.05

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน กรรมการ และผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ค่าบริหารจัดการและทีป่ รึกษา
อื่นๆ*
รวม

68.72 100.00

ร้อยละเมือ่ เทียบกับรายได้หลัก

12.00

31 ธันวาคม 58
จานวน
ร้อยละ
27.05
57.12
2.96
6.25
4.47
9.44
12.87
27.18
47.35

100.00
15.53

* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสือ่ มราคา ค่าธรรมเนียมเพิม่ ทุน ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าเบีย้ ประกันภัย
และค่าธรรมเนียมสอบบัญชี เป็นต้น
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สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 68.72 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ของรายได้หลัก ซึง่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับ ปี 2558 จานวน 47.35 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน
21.37 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45.13 โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้เกีย่ วกับพนักงาน กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
ค่าใช้จ่ายในการหาซือ้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและธุรกิจร่วมลงทุนอื่นๆ
การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายพนักงานเพื่อเพิม่
ศักยภาพในการหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆทัง้ ในและต่างประเทศ และรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษทั ทาให้เมื่อเทียบ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกับรายได้หลักทีเ่ พิม่ ขึน้ ของปี 2559 ร้อยละ 12.00 จากส่วนของปี 2558 ร้อยละ 15.53 ลดลงเป็ นร้อยละ
22.73
 ต้นทุนทางการเงิ น
บริษทั ฯมีตน้ ทุนทางการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 44.58 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี 2558 จานวน 27.04 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 17.54 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 64.86 สาเหตุหลัก มีดอกเบีย้
จ่ายจากโรงไฟฟ้า MWE และ TSG เพิม่ ขึน้
 กาไร(ขาดทุน)รวม
งบกาไรขาดทุน
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)รวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)รวมสาหรับงวด

สาหรับปี สิ้ นสุด 59

งบการเงิ นรวม(ล้านบาท )
Q4-59
Q3-59
Q2-59

Q1-59

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
201.17 77.38

70.18 75.12 49.53 75.20

50.17 83.74

31.29

76.75

58.80 22.62

23.24 24.88 16.34 24.80

9.74 16.26

9.48

23.25

40.77

100

259.97

100

93.42

100 65.87

100

59.91

100

สาหรับไตรมาส 4/2559 3/2559 2/2559 และ ไตรมาส 1/2559 บริษทั ฯ มีกาไร(ขาดทุน)รวมสุทธิ ในแต่ละไตรมาส
เท่ากับ 93.42 ล้านบาท 65.87 ล้านบาท 59.91 ล้านบาท และ 40.77 ล้านบาทตามลาดับ และกาไรในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ใหญ่ สาหรับแต่ละไตรมาส มีจานวน 70.18 ล้านบาท 49.53 ล้านบาท 50.17 ล้านบาท และ 31.29 ล้านบาท กาไรส่วนของ
บริษทั ใหญ่ในไตรมาส 4/2559 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 3/2559 จานวน 20.65 ล้านบาทคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ อัตราร้อยละ 41.69 โดยมี
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สาเหตุหลักจาก ในไตรมาส 4 /2559 โรงไฟฟ้า TSG ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ทาให้มี
กาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้าเพิม่ ขึน้
โดยบริษทั มีค่าใช้จ่ายในการหาซือ้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพัฒนาธุรกิจร่วม
ลงทุนอื่นๆทัง้ ในและต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ ในช่วงไตรมาส 3/2559 ส่วนรายได้หลัก โรงไฟฟ้า MWE ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าใน
เชิงพาณิชย์ ในระบบ FiT ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 และ โรงไฟฟ้า MGP ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 8
เมษายน 2559 ส่งผลให้รายได้หลักของกิจการเพิม่ ขึน้
แนวโน้ มสถานการณ์ธรุ กิ จใน ปี พ.ศ. 2560
 การลงทุนภายในประเทศ
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 โครงการโรงผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัทฯ ได้รบั การคัดเลือกทัง้ สิน้ 3 โครงการ
รวมจานวนเมกกะวัตต์กาลังการผลิตติดตัง้ 26.1 เมกกะวัตต์ คือ TPCH 1 TPCH 2 และ TPCH 5 ได้บนั ทึกลงนามสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้าเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยมีกาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ SCOD ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการผู้ชานาญการฯมีมติให้ ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเชือ้ เพลิงชีวมวลขนาด 46 เมกะวัตต์ ของ PTG โดย PTG แบ่งเป็ น 2 เฟส เฟสละ 23 เมกะ
วัตต์ และ PTG 1 ได้รบั ใบตอบรับซือ้ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต( LOI ) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 กาหนดให้บริษทั ฯต้อง
ลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภายใน 2 ปี นับจากวันที่ กฟผ แจ้งผลการพิจารณารับซือ้ ไฟฟ้า ( LOI )โดยมี
กาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ SCOD ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ(กพช) ได้เห็นชอบการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีเป้าหมายการรับซือ้ ไฟฟ้าทัง้ หมด 568 เมกะวัตต์ เป็ นการรับซือ้
ไฟฟ้าจาก SPP Hybrid-Firm และ VSPP Semi-Firm และเห็นชอบแนวทางการสร้างความมันคงด้
่
านไฟฟ้าภาคใต้ตามแผน
PDP 2015 รวมทัง้ สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ โดยโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสาหรับพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการผลิตไฟฟ้าชีวมวล
ไม่เกิน 12 เมกะวัตต์ บริษทั ฯ มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าจากโครงการต่างๆภายในประเทศมากขึน้ และ
ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าต่ อหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างความมันคงในการผลิ
่
ตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงในชุมชนอย่างยังยื
่ น
จากประกาศพระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที2่ )พ.ศ. 2560 ซึง่
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ซึง่ เป็ นข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับคุณสมบัตกิ ารเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้า
จากขยะชุมชนของผู้ย่นื ขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และเพื่อให้การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) มีประสิทธิภาพและเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จึงมีมติให้เลื่อน
กาหนดการซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ออกไปก่อน เปิ ดโอกาส
ให้เพิม่ ศักยภาพในการยื่นคาร้อง พร้อมทัง้ เตรียมความพร้อมและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าสาหรับเชือ้ เพลิงขยะได้เพิม่ ขึน้
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 การลงทุนในต่างประเทศ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษทั ฯและภาครัฐ (Memorandum of
Understanding) ในการอนุญาตให้ดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้าเสบังเหียน 1 แขวง สะหวันนะ
เขต สปป.ลาว ขนาดกาลังการผลิต 52.10 เมกะวัตต์ กับทางรัฐบาล สปป.ลาว
ในสถานการณ์ ก ารพัฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งานทดแทนในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย นซึ่ง ได้แ ก่ สปป.ลาว
ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย เป็ นต้น ซึง่ เอือ้ ให้เกิดโอกาสในการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก
บริษทั ต่างชาติมากขึน้ บริษทั ได้ศกึ ษาทัง้ ในส่วนข้อกฎหมายและศึกษาความเป็ นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ บริษทั มีความสนใจใน
ศักยภาพการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในหลายรูปแบบ เพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตาม
แผนการเข้าซือ้ กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด(มหาชน)

(นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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