บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
และการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 ของบริ ษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท)
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด (พัทลุง) และ บริ ษัท
สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด (สตูล) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (โดยบริ ษัทถือหุ้นในพัทลุงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80
ของทุนจดทะเบียนของพัทลุง และบริ ษัทถือหุ้นในสตูลคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของสตูล) เข้ า
ทําสัญญาว่าจ้ างก่ อสร้ างโครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าชี วมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กํ าลังการผลิตไม่เกิ น 10
เมกะวัตน์ กับบริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)
การเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทํา
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจําหน่ ายไป) โดยเมื่อคํานวณขนาดของรายการแล้ วมีมลู ค่ามากกว่า
ร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัท
นอกจากนี ้ การว่าจ้ า งบริ ษัท ไทยโพลี คอนส์ จํ า กัด (มหาขน) (ไทยโพลี ค อนส์ ) เข้ าข่า ยป็ นการทํ า
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ในการทํา
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน) เนื่องด้ วยไทยโพลีคอนส์
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท (โดยถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 51.39 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท) และ
เมื่อคํานวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท
บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้ างต้ น ดังนี ้
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รายการที่ 1

การเข้ าทําสัญญาว่ าจ้ างก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าชี วมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ของบริ ษัท
พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
พัทลุงจะเข้ าทํ าสัญญาว่าจ้ างก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าชี วมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กํ าลังการผลิตไม่เกิ น 10
เมกะวัต น์ กับ ไทยโพลี ค อนส์ ภ ายหลัง ที่ บริ ษั ทได้ รั บ อนุมัติจ ากที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง จะจัด ขึน้ ในวัน ที่ 24
เมษายน 2558
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้วา่ จ้ าง : บริ ษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด
ผู้รับจ้ าง : บริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท โดยถื อหุ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 51.39 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
พัทลุงจดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจาก ชีว
มวลซึง่ มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ที่ตําบลป่ าบอน อําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
พัทลุงได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แล้ ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และพัทลุงจะว่าจ้ าง
ไทยโพลีคอนส์ซงึ่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกําลัง
การผลิ ต ไม่ เ กิ น 10 เมกกะวัต ต์ แบบจ้ า งเหมาเบ็ ด เสร็ จ (Turnkey) ซึ่ ง งานก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ าดัง กล่ า ว
ประกอบด้ วย งานโยธา งานอาคาร งานระบบ งานติดตังเครื
้ ่ องจักร และทดสอบ โดยมีมูลค่าการก่อสร้ าง
โครงการคิดเป็ นเงินประมาณ 648,000,000 บาท และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าปรับปรุงที่ดิน ค่าที่ปรึกษา
โครงการ เป็ นเงินประมาณ 84.890,000 บาท รวมเป็ นเงินจํ านวน 732,890,000 บาท โดยคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้ างประมาณ 16 เดือน
การก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าวนั้นเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการได้ มา
ซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ตามประกาศฯ เรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป และเมื่อคํานวณขนาดของรายการแล้ ว
จะเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึง่ ขนาดของรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นตํ่าตาม
บัญชี 1 ท้ ายประกาศของประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจําหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้ งสารสนเทศขั้นตํ่าตามบัญชี
2 ท้ ายประกาศของประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจําหน่ายไป ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
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มูลค่าของสิง่ ตอบแทน (มูลค่าตามสัญญา) x 100

=

สินทรัพย์รวมของบริ ษัท (ตามงบการเงินรวมที่ผา่ น
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

732,890,000 x 100
3,082,113,771.42

=

ร้ อยละ 23.78

นอกจากนี ้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวยังเข้ าข่ายเป็ นการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริ ษัท โดย
มีขนาดของรายการดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท
มูลค่าของสิง่ ตอบแทน (มูลค่าตามสัญญา) x 100

=

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท (ตามงบการเงิน
รวมที่ผา่ นการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

648,000,000 x 100
1,699,324,412.10

=

ร้ อยละ 38.13

ดังนั้น บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการตกลงเข้ าทํารายการ ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ บริ ษัทต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมกับความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นระยะเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกําลังการผลิตเสนอขาย 9.2 เมกะวัตน์ โดยมีมลู ค่าตอบแทน
การว่าจ้ างไทยโพลีคอนส์ในครั้งนี ้ ไม่เกิน 648,000,000 บาท รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าปรับปรุงที่ดิน
ค่าที่ ปรึ กษาโครงการ เป็ นเงินประมาณ 84.890,000 บาท ดังนั้น โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะมี มูลค่า
ประมาณ 732,890,000 บาท
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
การดําเนินก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) อยู่ภายใต้ วงเงินรวมไม่เกิน 732,890,000 บาท
โดยจะชําระราคาค่าจ้ างงานโดยการแบ่งชําระตามงวดงานที่สง่ มอบ
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6. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
รวมทั้งสิ ้นไม่เกิน 732,890,000 บาท
7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดราคาว่ าจ้ าง
พิจารณาเปรี ยบเที ยบกับโรงไฟฟ้ าที่ ใช้ เชื อ้ เพลิงชี วมวลและมี ขนาดกํ าลังการผลิตใกล้ เคียงกัน ที่ บริ ษัท
ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั และพิจารณาประกอบกับรายงานการประเมินราคาของที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม
อิสระ
8. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าบริษัทจะได้ รับ
ไทยโพลีคอนส์เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการก่อสร้ าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
เล็กมาก (VSPP) ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกันและมีกําลังการผลิตใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้าของพัทลุง
นอกจากนีก้ ารว่าจ้ างแบบเหมารวมเบ็ดเสร็ จจะส่งผลให้ สามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้ างและ
กําหนดระยะเวลาในการก่อสร้างได้ เป็ นอย่างดี และบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นของ
พัทลุงในรูปของเงินปั นผลจากผลประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าว
บริ ษัทมีแผนการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลจํานวน 7 แห่ง ซึง่ ปั จจุบนั มีโรงไฟฟ้า 1 แห่งที่
ได้ เริ่ มดําเนินการเชิงพาณิขย์แล้ ว (Commercial Operation Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 คือโรงไฟฟ้า
ของบริ ษัท ช้ างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด และอยู่ระหว่างการก่อสร้ างโครงการอีก 3 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้ ว
เสร็ จภายในปี 2558 ได้ แก่ โรงไฟฟ้าของบริ ษัท มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด โรงไฟฟ้าของบริ ษัท ทุ่งสัง กรี น
จํากัด และบริ ษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด ดังนั้น โครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP)
ของพัทลุงจึงเป็ นไปตามแผนงานการดําเนินธุรกิจที่บริ ษัทวางไว้ และเมื่อโรงไฟฟ้าชี วมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) ของพัทลุงแล้ วเสร็ จสามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ แล้ วบริ ษัทก็จะสามารถ
รับรู้รายได้ เพิ่มขึ ้นจากพัทลุงอีกทางหนึง่
9. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการทํารายการ
แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายในของพัทลุงจํานวนประมาณ 250,000,000บาท และจาก
การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จํานวนประมาณ 530,000,000 ซึง่ บริ ษัทคาดว่าการกู้ยืมดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่
มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
10. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท จึงเข้ าข่ายเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับ
บริ ษัท ตามประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยง ทั้งนี ้ เมื่อคํานวณมูลค่าของรายการดังกล่าวตามประกาศฯ
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เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ วขนาดของรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัท ดังนั้น บริ ษัทจึงต้ องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการเข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และขออนุมัติการเข้ าทํารายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทั้ง หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
11. ลักษณะและขอบเขตส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยง
ไทยโพลีคอนส์ถือหุ้นในบริ ษัท จํานวน 205,549,960 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51.39 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท
12. ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท
12.1 ข้ อมูลบริษัทและบริษัทย่ อย และการดําเนินธุรกิจโดยสรุ ป
 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ("บริษัท" หรื อ "TPCH")
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ โดยในปั จจุบนั TPCH ลงทุนในบริ ษัทย่อยและกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกันที่ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล จํานวน 7 แห่ง (ไม่รวม BBRP เนื อ่ งจาก ไม่รวม
BBRP เนือ่ งจาก เมื ่อวันที ่ 31 กรกฏาคม 2557 ทีป่ ระชุมวิ สามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที ่ 2/2557 ของ BBRP ได้มี
มติ ให้ BBRP หยุดดําเนิ นกิ จการ และศึกษาแนวทาง ขัน้ ตอน และผลกระทบของการเลิ กกิ จการ เพือ่ การ
ตัดสิ นใจในการเลิ กกิ จการในอนาคต และเมื ่อวันที ่ 22 สิ งหาคม 2557 ที ่ประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่
3/2557 ของ BBRP
อนุมตั ิ การลดทุนของบริ ษัท โดยการลดจํ านวนหุ้นลง 3 ใน 4 ส่วน จากเดิ ม
1,000,000 หุ้น เหลื อ 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยลดตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
วันที ่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมกรรมการบริ ษัทครั้งที ่ 1/2558 ของ BBRP มี มติ ให้ BBRP เลิ กกิ จการ
โดยจะนํ าเสนอต่อที ่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป) ทังนี
้ ้ TPCH จะทําหน้ าที่ศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนศึกษาถึงโอกาสในการเข้ าร่ วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เจ้ าของโครงการ
เดิมได้ พฒ
ั นาไปแล้ ว
 บริษัท ช้ างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด ("CRB" หรื อ “บริษัทแกน”)
บริ ษัท ช้ างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล ซึง่ มีขนาดกําลังการผลิตเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ตําบลนาโพธิ์
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช CRB ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ซึง่ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมี
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้ เริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้า ("COD") และต่อสัญญาได้ อีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ
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จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาตามสัญญาดังกล่าว กฟภ. ตกลงซื ้อไฟฟ้าในปริ มาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 9.2 เม
กะวัตต์ และจากเอกสารแจ้ งผลการพิจารณารับซื ้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2554 ระบุว่า CRB จะได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า ("Adder") 0.30 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เป็ น
ระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่ได้ เริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้า (วันที่ 15 มีนาคม 2556)
CRB ใช้ ชีวมวลจากต้ นยางพาราเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก และยังสามารถใช้ ชีวมวลจากต้ นปาล์มนํ ้ามันเป็ น
เชื ้อเพลิงทางเลือกในการเผาไหม้ CRB ได้ จดั จ้ าง VSPP ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน CRB สัดส่วนร้ อยละ 16.87
ในการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งขอบเขตรวมไปถึงการจัดหาเชือ้ เพลิงให้ เพียงพอสําหรั บโรงไฟฟ้า
ชีวมวลอีกด้ วย
วันที่ 30 กันยายน 2557 CRB มีทนุ จดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 20,000,000
บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 200,000,000 บาท โดย บริ ษัทฯ ถือหุ้น
อยู่ใน CRB ร้ อยละ 73.12 VSPP และ EnBW ถือหุ้นร้ อยละ 16.88 และ 10.00 ของทุนจดทะเบียน
ตามลําดับ
 บริษัท มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด ("MGP")
บริ ษัท มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ ตั ้งอยู่ที่ ตําบลชัย
มงคล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร MGP ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าดังกล่าวมี
ระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าและต่อสัญญาได้ อีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดังกล่าว กฟภ. ตกลงซื ้อไฟฟ้าในปริ มาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ และ
จากเอกสารแจ้ งผลการพิจารณารับซื ้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ระบุว่า
MGP จะได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า ("Adder") 0.3 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับ
จากวันที่ได้ เริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้า ("COD")
MGP ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ปั จจุบนั MGP อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการก่อสร้ างซึ่งคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 18 เดือน นับจากได้ รับหนังสือแจ้ งให้ เริ่ ม
งาน (Notice to Proceed) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 และคาดว่าจะสามารถเริ่ มผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
ในเชิงพาณิชย์ได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ซึง่ ช้ ากว่ากําหนด SCOD ตาม PPA โดยในเดือน พฤศจิกายน
2557 MGP ได้ ยื่นขอขยายระยะเวลา SCOD กับ กฟภ. แล้ ว และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า
โครงการ MGP จะได้ รับอนุญาตให้ ขยายระยะเวลา SCOD จาก กฟภ. เนื่องจากโครงการ MGP มีความ
พร้ อมทั้ง 4 ด้ าน ตามที่ กฟภ. จะใช้ พิจารณา ได้ แก่ ความพร้ อมด้ านที่ดนิ ความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี ความ
พร้ อมด้ านแหล่งเงินทุน และการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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MGP ใช้ ชีวมวลจากต้ นมะพร้ าวเป็ นเชือ้ เพลิงหลัก และยังสามารถใช้ เศษไม้ และขี ้เลื่อยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในบริ เวณใกล้ เคียงเป็ นเชื ้อเพลิงทางเลือกในการเผาไหม้ ทั้งนี ้บริ ษัทฯ จะใช้ โครงการ MGP
เป็ นโครงการแรกที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อดําเนินการเองแทนการจ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการ โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ จ้างวิศวกร ที่มีประสบการณ์ ในการดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนอื่น ซึง่ ทีมวิศวกรดังกล่าวได้ เข้ ามาร่ วมโครงการตั้งแต่ในช่วงเริ่ มต้ นก่อสร้ างซึง่ จะทําให้ เข้ าใจการ
ดําเนินโครงการตั้งแต่เริ่ มต้ นและมีแผนกําลังคนจํานวน 48 คนซึ่งจะทยอยดําเนินการจัดจ้ างเมื่อการ
ก่อสร้ างใกล้ แล้ วเสร็ จ โดย MGP ทําสัญญาจะซื ้อจะขายเชื ้อเพลิงกับ บริ ษัท โคโค่ บริ หารจัดการเชื ้อเพลิง
ชีวมวล จํากัด ("Coco FMC") ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ เพื่อใช้ ในการผลิตไฟฟ้า
วันที่ 30 กันยายน 2557 MGP มีทนุ จดทะเบียน 210,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 2,100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 124,500,000 บาท โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน
MGP ร้ อยละ 46.0 EnBW GPPG และ NC ถือหุ้นร้ อยละ 46.0 5.0 และ 3.0 ของทุนจดทะเบียน
ตามลําดับ วันที่ 26 มกราคม 2558 MGP มีทนุ จดทะเบียน 210,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
2,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 207,435,000 บาท
 บริษัท ทุ่งสัง กรี น จํากัด ("TSG")
บริ ษัท ทุ่งสัง กรี น จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ตําบลทุ่งสัง
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช TSG ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ซึง่ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมี
ระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าและต่อสัญญาได้ อีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดังกล่าว กฟภ. ตกลงซื ้อไฟฟ้าในปริ มาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 9.2 เมกะวัตต์ และ
จากเอกสารแจ้ งผลการพิจารณารับซื ้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ระบุ
ว่า TSG จะได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า ("Adder") 0.30 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 7 ปี
นับจากวันที่ได้ เริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้า ("COD")
TSG ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แล้ ว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ปั จจุบนั TSG อยู่
ระหว่างดําเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลซึง่ คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 16 เดือน และคาด
ว่าจะสามารถเริ่ มผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ ภายในไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ่งเกินกว่ากําหนด
SCOD ตาม PPA โดยในเดือนพฤศจิกายน 2557 TSG ได้ ยื่นขอขยายระยะเวลา SCOD กับ กฟภ. แล้ ว
และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า โครงการ TSG จะได้ รับอนุญาตให้ ขยายระยะเวลา SCOD จาก
กฟภ. เนื่องจากโครงการ TSG มีความพร้ อมทั้ง 4 ด้ าน ตามที่ กฟภ. จะใช้ พิจารณา ได้ แก่ ความพร้ อมด้ าน
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ที่ดิน ความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี ความพร้ อมด้ านแหล่งเงินทุน และการขออนุญาตตามกฎหมายอื่ นที่
เกี่ยวข้ อง
TSG ใช้ ชีวมวลจากต้ นยางพาราเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก และยังสามารถใช้ ชีวมวลจากต้ นปาล์มนํ ้ามันเป็ น
เชื ้อเพลิงทางเลือกในการเผาไหม้ TSG ทําสัญญาจ้ างเดินเครื่ องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าชีวมวลกับ VSPP
(ไม่เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง) ซึ่งขอบเขตรวมไปถึงการจัดหาเชื ้อเพลิงให้ เพียงพอสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก
ด้ วย
วันที่ 30 กันยายน 2557 TSG มีทนุ จดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 155,000,000 บาท โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อย
ละ 65.0 และ EnBW ถือหุ้นร้ อยละ 35.0 ของทุนจดทะเบียน วันที่ 5 มีนาคม 2558 TSG มีทนุ จดทะเบียน
ชําระแล้ ว 200,000,000 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการก่อสร้ าง ซื ้อเครื่ องจักร และการดําเนินงาน
 บริษัท แม่ วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด ("MWE")
บริ ษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลซึง่ มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ ที่ ตําบลวังซ่าน อําเภอ
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ MWE ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี
นับจากเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าและต่อสัญญาได้ อีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา
ตามสัญญาดังกล่าว กฟภ. ตกลงซื ้อไฟฟ้าในปริ มาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ โดยกําหนดให้ MWE
ต้ องขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 และ MWE ยังมิได้ มีการดําเนินการก่อสร้ าง ดังนั้น
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจึงสิ ้นสุดลง นอกจากนั้น MWE ได้ รับใบอนุญาตโรงงาน (รง. 4) เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2552
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 MWE ได้ ยื่นแบบคําขอจําหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ("กฟภ.") อีกครั้ง โดยปั จจุบนั MWE อยู่ระหว่างรอเอกสารตอบรับซื ้อไฟฟ้าจาก กฟภ. และหนังสือ
แจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบการลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
MWE ใช้ ชีวมวลจากแกลบและไม้ เบญจพรรณเป็ นเชื อ้ เพลิงหลัก และยังสามารถใช้ ชีวมวลจากมัน
สําปะหลังเป็ นเชื ้อเพลิงทางเลือกในการเผาไหม้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 MWE ได้ ลงนามในสัญญา
จ้ างเดินเครื่ องและบํารุงรักษากับ บริ ษัท กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด ("GPP") ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
แห่งหนึง่ เพื่อเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าชีวมวลซึง่ ขอบเขตรวมไปถึงการจัดหาเชื ้อเพลิงให้ เพียงพอสําหรับโรงไฟฟ้า
ชีวมวลอีกด้ วย
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วันที่ 30 กันยายน 2557 MWE มีทนุ จดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 161,000,000 บาท โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่
ใน MWE ร้ อยละ 85.0 GPP และ ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ช. พรหมมารักษ์ ถือหุ้นร้ อยละ 10.0 และ 5.0 ของ
ทุนจดทะเบียนตามลําดับทั้งนี ้ วันที่ 22 มกราคม 2558 MWE มีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 194,150,000
บาท
 บริษัท บางสะพานน้ อย ไบโอแมส จํากัด ("BBRP")
บริ ษัท บางสะพานน้ อย ไบโอแมส จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล ซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่
ตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพานน้ อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ BBRP ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 สัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้าดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าและต่อสัญญาได้ อีกครั้งละ 5 ปี โดย
อัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดังกล่าว กฟภ. ตกลงซื ้อไฟฟ้าในปริ มาณพลังไฟฟ้า
สูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ และจากเอกสารแจ้ งผลการพิจารณารับซื ้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่
10 มิถนุ ายน 2552 ระบุว่า BBRP จะได้ รับส่วนเพิ่มราคารับไฟฟ้า ("Adder") 0.3 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง
เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่ได้ เริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้า ("COD")
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ของ BBRP ได้ มีมติให้
BBRP หยุดดําเนินกิจการ และศึกษาแนวทาง ขั้นตอน และผลกระทบของการเลิกกิจการ เพื่อการตัดสินใจ
ในการเลิกกิจการในอนาคต และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ของ
BBRP อนุมตั ิการลดทุนของบริ ษัท โดยการลดจํานวนหุ้นลง 3 ใน 4 ส่วน จากเดิม 1,000,000 หุ้น เหลือ
250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยลดตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 ของ BBRP มีมติให้ BBRP เลิกกิจการ โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นต่อไป
 บริษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด ("PGP")
บริ ษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ที่ตําบลป่ าบอน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
PGP ได้ ยื่นแบบคําขอจํ าหน่ายไฟฟ้าและเชื่ อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันที่ 13
พฤศจิกายน 2556 โดยในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 PGP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 60,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
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60,000,000 บาท วันที่ 26 ธันวาคม 2557 มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 250,000,000 บาท ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว 107,500,000 บาท บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน PGP ร้ อยละ 80.0 ของทุนจดทะเบียน ส่วน WWE ถือ
หุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 20.0 ของทุนจดทะเบียน ปั จจุบนั TPCH อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ร่วมทุนซึ่งอาจมี
ความเป็ นไปได้ ที่สดั ส่วนการถือหุ้นของ TPCH ใน PGP จะลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม TPCH มี
นโยบายที่จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 PGP ได้ ยื่นยกเลิกการ
ซื ้อขายไฟในระบบ Adder และยื่นการซื ้อขายไฟในระบบใหม่ FIT เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ กบั
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
 บริษัท สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด ("SGP")
บริ ษัท สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลซึง่ มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ที่ ตําบลควนกาหลง
อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
SGP ได้ ยื่นแบบคําขอจํ าหน่ายไฟฟ้าและเชื่ อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันที่ 15
พฤษภาคม 2557 โดยในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 SGP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 250,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท และมี ทุนจดทะเบี ยนชํ าระแล้ ว
77,500,000 บาท บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่ น SGP ร้ อยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียน ส่วน WWE และ GPP ถือหุ้น
อยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 40.0 และ 9.0 ของทุนจดทะเบียน ตามลําดับ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 SGP ได้ ยื่น
ยกเลิกการซื ้อขายไฟในระบบ Adder และยื่นการซื ้อขายไฟในระบบใหม่ FIT เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ให้ กบั สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
 บริษัท ปั ตตานี กรี น จํากัด ("PTG")
บริ ษัท ปั ตตานี กรี น จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล ซึง่ มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขายประมาณ 42.0 เมกะวัตต์ ที่ ตําบลลิปะ
สะโง อําเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี โดย PTG จะได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า ("Adder") 1.30 บาท
ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ซึ่งมากกว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลอื่นของ TPCH เนื่องจากอยู่ในเขต 3 จัดหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยในบริ เวณดังกล่าวจะได้ รับ Adder เพิ่มอีก 1 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง
วันที่ 30 กันยายน 2557 PTG มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 10,000,000 บาท โดยบริ ษัทฯ
ถือหุ้นอยู่ใน PTG ร้ อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียน และบริ ษัท นราพารา จํากัด และบริ ษัท กรี น เพาเวอร์
แพลนท์ จํากัด ถือหุ้นอยูใ่ น PTG ร้ อยละ 25.00 และ 10.00 ของทุนจดทะเบียนตามลําดับ
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PTG ได้ ยื่นแบบคําขอจําหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต ("กฟผ.") เพื่อที่จะ
จําหน่ายไฟฟ้าให้ กับ กฟผ. ในปริ มาณไฟฟ้าสูงสุด 21 เมกะวัตต์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สําหรั บ
โรงไฟฟ้าที่ 1 และอยู่ระหว่างเตรี ยมเอกสารเพื่อยื่นแบบคําขอจําหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบกับ กฟผ.
เพิ่มเติมอีก 21 เมกะวัตต์ สําหรับโรงไฟฟ้าที่ 2 ซึง่ ทั้ง 2 โรงไฟฟ้าจะอยู่ในบริ เวณพื ้นที่เดียวกัน และปั จจุบนั
PTG อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment หรื อ "EIA") ซึง่
PTG ได้ ทํารายงานสรุปการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 แล้ ว ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
PTG จัดทํารายงานสรุปการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนครัง้ ที่ 2 เพื่อใช้ สําหรับการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อม (Environmental Impact Assessment หรื อ "EIA")
12.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
รายชื่อ

จํานวนหุ้น
205,549,960

ร้ อยละ
51.39

39,933,300

9.98

3. นางสาววิชฎา จงวิไลเกษม

20,000,000

5.00

4. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี

8,766,549

2.19

5. นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร

6,800,000

1.70

6. นายไชยณรงค์ จันทร์ พลังศรี

5,583,343

1.40

7. นายนริ ศ จิระวงศ์ประภา
8. นายสถาพร โพธิ์ทอง

5,200,000

1.30

5,127,000

1.28

9. นายทวีภคั รัชต์ วทัญญูศริ ิ ปัญญา

5,000,000

1.25

10. นายวัลลภ แจ่มวุฒิปรี ชา

4,530,000

1.13

1. บริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)
2. นายพงศ์ศกั ดิ์ ธรรมธัชอารี

12.3 รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558
รายชื่อกรรมการ
1. ดร. ธนู กุลชล
2. นางบุญทิพา สิมะสกุล
3. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
4. นายนรชัย ศรี พิมล
5. นายไชยณรงค์ จันทร์ พลังศรี
6. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี
7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
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8. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู
9. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร

กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้บริ หาร
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
2. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู
3. นางสาวสมพิศ แสนเรื อง
4. นางสาวนันท์นภัส สระบงกช

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

12.4 รายการะระหว่ างกัน ปี 2557
รายละเอียดตามเอกสารแนบลําดับที่ 1
12.5 ตารางสรุ ปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา พร้ อมคําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินแล
ผลการดําเนินงานในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดตามเอกสารแนบลําดับที่ 2
12.6 ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน
-ไม่มี12.7 คดีหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่มีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดําเนินการ
-ไม่มี13. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการเข้ าทํารายการบริ ษัทจะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย โดยผู้ถือหุ้น
ที่มีสว่ นได้ เสียไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ งในบริษัท

1. บริ ษั ท ไทยโพลี ค อนส์ จํ า กั ด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
12

จํานวนหุ้นที่ถอื คิดเป็ นสัดส่ วน
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วันที่ 30 มกราคม
2558
205,549,960

51.39
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(มหาชน)
2. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี

ผู้ ถื อ หุ้ น / ก ร ร ม ก า ร /
กรรมการบริ หาร

8,766,549

2.19

3. นายไชยณรงค์ จันทร์ พลังศรี

ผู้ ถื อ หุ้ น / ก ร ร ม ก า ร /
กรรมการบริ หาร

5,583,343

1.40

4. นายสุรชาตัน๊ สถาพรชัย

ผู้ถือหุ้น

444,999

0.11

5. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

ผู้ ถื อ หุ้ น / ก ร ร ม ก า ร /
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /
ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่
บริ หาร

100,079

0.03

6. น า ง ส า ว ว ร ร ณ ว ร า ง ค์
ธนรัฐประยูร

ผู้ถือหุ้น/กรรมการ

69

0.00002

7. นายปฐมพร สาวทรัพย์

ผู้ถือหุ้น

300,000

0.08

8. นายกําจรตะเวทิพงศ์

ผู้ถือหุ้น

30,000

0.008

9. นายจักรกฤษณ พงษ์ ประเสริ ฐ ผู้ถือหุ้น

9,000

0.002

48,000

0.01

10. นางจีรวรรณสุพิทกั ษ์

ผู้ ถื อ หุ้ น/คู่ ส มรสของ
กรรมการของพัทลุง

ทั้งนี ้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียมิได้ เข้ าร่ วมประชุม และไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทํา
สัญญาว่าจ้ างไทยโพลีคอนส์ ได้ แก่
1.
2.
3.
4.

นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี
นายไชยณรงค์ จันทร์ พลังศรี
นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
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14. การประเมินราคาทรั พย์ สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
บริ ษัท อาวล์ เอ็นเนอร์ จี จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรมอิสระ ได้ ทําการประเมินราคาโดยการ
เปรี ยบเทียบราคากับโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทยอีก 3 แห่ง ซึง่ บริ ษัท อาวล์ เอ็นเนอร์ จี จํากัด พิจาณา
แล้ วว่าโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่งดังกล่าวมีกําลังการผลิตใกล้ เคียงกันและมีการติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่
สําคัญที่มี
เทคโนโลยี่ใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้าของพัทลุง
15. ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสําคัญ
-ไม่มี16. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษัทมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการในครั้งนี ้มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่
บริ ษัท เนื่องจากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตน์
เป็ นโครงการที่มีศกั ยภาพและสามารถจะสร้ างกําไรได้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนําไปสู่การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
ผู้ถือหุ้น
17. ไทยโพลีคอนส์เป็ นบริ ษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) และไทย
โพลีคอนส์เคยเป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ให้ กบั บริ ษัท ช้ างแรก
ไบโอเพาเวอร์ จํากัด หรื อบริ ษัท ทุ่งสัง กรี น จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท นอกจากนี ้ เงื่อนไขการว่าจ้ าง
เป็ นไปตามธุรกิจปกติรวมถึงราคาเป็ นเงื่อนไขที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างพัทลุงกับไทยโพลีคอนส์ โดย
ได้ คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของพัทลุงเป็ นสําคัญ และเป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับ
โครงการอื่ นๆ ที่ ผ่านมามี มูลค่าใกล้ เคียงกัน อี กทั้งเงื่อนไขต่างๆ มี ความเป็ นธรรม ไม่ได้ ทําให้ พัทลุงเสีย
ประโยชน์แต่อย่างใดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 16
-ไม่มี18. ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
รายละเอียดตามรายงานความเห็นที่ปรึ กษาการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท แอดไวเซอรี่
พลัส จํากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6)
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รายการที่ 2

การเข้ าทําสั ญญาว่ าจ้ างก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าชี วมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ของบริ ษัท
สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
สตูลจะเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กํ าลังการผลิตไม่เกิน 10
เมกะวัต น์ กับ ไทยโพลี ค อนส์ ภ ายหลัง ที่ บริ ษั ทได้ รั บ อนุมัติจ ากที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง จะจัด ขึน้ ในวัน ที่ 24
เมษายน 2558

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้วา่ จ้ าง : บริ ษัท สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด
ผู้รับจ้ าง : บริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท โดยถื อหุ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 51.39 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
สตูลจดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลซึง่
มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ที่ ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
สตูลได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แล้ ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และสตูลจะว่าจ้ าง
ไทยโพลีคอนส์ซงึ่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกําลังการผลิตไม่
เกิน 10 เมกกะวัตต์ แบบจ้ างเหมาเบ็ดเสร็ จ (Turnkey) ซึ่งงานก่อสร้ างโรงไฟฟ้าดังกล่าวประกอบด้ วยงาน
โยธา งานอาคาร งานระบบ งานติดตั้งเครื่ องจักร และทดสอบ โดยมีมลู ค่าการก่อสร้ างโครงการคิดเป็ นเงิน
ประมาณ 648,000,000 บาท และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าปรับปรุ งที่ดิน ค่าที่ปรึ กษาโครงการ เป็ นเงิน
ประมาณ 76,780,000 บาท รวมเป็ นเงินจํ านวน 724,780,000 บาท โดยคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการ
ก่อสร้ างประมาณ 16 เดือน
การก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าวนั้นเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการได้ มา
ซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ตามประกาศฯ เรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป และเมื่อคํานวณขนาดของรายการแล้ ว
จะเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึง่ ขนาดของรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท
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มูลค่าของสิง่ ตอบแทน (มูลค่าตามสัญญา) x 100

=

สินทรัพย์รวมของบริ ษัท (ตามงบการเงินรวมที่ผา่ น
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

724,780,000 x 100
3,082,113,771.42

=

ร้ อยละ 23.52

ทั้งนี ้ เมื่อคํานวณขนาดของรายการรวมกับรายการข้ างต้ น จะทําให้ ขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 47.30
รายการดังกล่าวจึงมีขนาดของรายการมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทํา
รายงานและเปิ ดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นตํ่าตามบัญชี 1 ท้ ายประกาศของประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อ
จําหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้ งสารสนเทศขั้นตํ่าตามบัญชี 2 ท้ ายประกาศของประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อ
จํ าหน่ายไป ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ บริ ษัทจะจัดส่งสารสนเทศขันตํ
้ ่าตามบัญชี 2 ท้ าย
ประกาศของประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจําหน่ายไป ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้น รวมทั้งจะนําเสนอเรื่ องดังกล่าวเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้ มีขึ ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติการเข้ าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันเนื่ องจากการเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างในคราว
เดียวกัน
นอกจากนี ้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวยังเข้ าข่ายเป็ นการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริ ษัท โดยมี
ขนาดของรายการดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท
มูลค่าของสิง่ ตอบแทน x 100

=

648,000,000 x 100
1,699,324,412.10

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท (ตามงบการเงิน
รวมที่ผา่ นการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
=

ร้ อยละ 38.13

เมื่ อคํานวณขนาดของรายการรวมกับรายการว่าจ้ างรายการที่ 1 ข้ างต้ นตามเกณฑ์ ของประกาศฯ เรื่ อ ง
รายการที่เกี่ ยวโยงกันแล้ วจะทําให้ ขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้ อยละ 38.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัท หรื อมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ดังนั้น บริ ษัทจึงมี
หน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้ มีการ
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ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ารตกลงเข้ าทํารายการ ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ บริ ษัทต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นระยะเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกําลังการผลิตเสนอขาย 9.2 เมกะวัตน์ โดยมีมลู ค่าตอบแทน
การว่าจ้ างไทยโพลีคอนส์ในครั้งนี ้ ไม่เกิน 648,000,000 บาท รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าปรับปรุ งที่ดิน
ค่าที่ ปรึ กษาโครงการ เป็ นเงินประมาณ 76,780,000 บาท ดังนั้น โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะมี มูลค่า
ประมาณ 724,780,000 บาท
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
การดําเนินก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) อยู่ภายใต้ วงเงินรวมไม่เกิน 724,780,000 บาท
โดยจะชําระราคาค่าจ้ างงานโดยการแบ่งชําระตามงวดงานที่สง่ มอบ
6. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
รวมทั้งสิ ้นไม่เกิน 724,780,000 บาท
7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดราคาว่ าจ้ าง
พิจารณาเปรี ยบเที ยบกับโรงไฟฟ้ าที่ ใช้ เชื อ้ เพลิงชี วมวลและมี ขนาดกํ าลังการผลิตใกล้ เคียงกัน ที่ บริ ษัท
ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั และพิจารณาประกอบกับรายงานการประเมินราคาของที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม
อิสระ
8. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าบริษัทจะได้ รับ
ไทยโพลีคอนส์เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการก่อสร้ าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
เล็กมาก (VSPP) ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกันและมีกําลังการผลิตใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้าของสตูล
นอกจากนี ้ การว่าจ้ างแบบเหมารวมเบ็ดเสร็ จจะส่งผลให้ สามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างและ
กําหนดระยะเวลาในการก่อสร้ างได้ เป็ นอย่างดี และบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์ในฐานะผู้ถือหุ้นของสตูลในรู ป
ของเงินปั นผลจากผลประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าว
บริ ษัทมีแผนการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลจํานวน 7 แห่ง ซึง่ ปั จจุบนั มีโรงไฟฟ้า 1 แห่งที่
ได้ เริ่ มดําเนินการเชิงพาณิขย์แล้ ว (Commercial Operation Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 คือโรงไฟฟ้า
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ของบริ ษัท ช้ างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด และอยู่ระหว่างการก่อสร้ างโครงการอีก 3 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้ ว
เสร็ จภายในปี 2558 ได้ แก่ โรงไฟฟ้าของบริ ษัท มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด โรงไฟฟ้าของบริ ษัท ทุ่งสัง กรี น
จํากัด และบริ ษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด ดังนั้น โครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP)
ของสตูลจึงเป็ นไปตามแผนงานการดําเนิ นธุรกิ จที่ บริ ษัทวางไว้ และเมื่ อโรงไฟฟ้าชี วมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) สตูลแล้ วเสร็ จสามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ แล้ วบริ ษัทก็จะสามารถรับรู้
รายได้ เพิ่มขึ ้นจากสตูลอีกทางหนึง่
9. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการทํารายการ
แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายในของสตูล จํานวนประมาณ 250,000,000 บาท และจาก
การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จํานวนประมาณ 520,000,000 บาท ซึ่งบริ ษัทคาดว่าการกู้ยืมดังกล่าวไม่มี
เงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
10. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท จึงเข้ าข่ายเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับ
บริ ษัท ตามประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยง ทั้งนี ้ เมื่อคํานวณมูลค่าของรายการดังกล่าวตามประกาศฯ
เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ วขนาดของรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัท ดังนั ้น บริ ษัทจึงต้ องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการเข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และขออนุมัติการเข้ าทํารายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทั้ง หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
11. ลักษณะและขอบเขตส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยง
ไทยโพลีคอนส์ถือหุ้นในบริ ษัท จํานวน 205,549,960 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51.39 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท
12. ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท
โปรดพิจารณารายละเอียดในข้ อ 12 ของรายการที่ 1 การเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
เล็กมาก (VSPP) ของบริ ษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด (หน้ า 5 - 12 ของเอกสารฉบับนี ้)
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บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

13. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการเข้ าทํารายการบริ ษัทจะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสียงทั ้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย โดยผู้ถือหุ้น
ที่มีสว่ นได้ เสียไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนมีรายละเอียดดังนี ้

รายชื่อ

ตําแหน่ งในบริษัท

1. บริ ษั ท ไทยโพลี ค อนส์ จํ า กั ด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(มหาชน)
2. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี

ผู้ ถื อ หุ้ น / ก ร ร ม ก า ร /
กรรมการบริ หาร
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จํานวนหุ้นที่ถอื คิดเป็ นสัดส่ วน
อยู่ในบริษัท ณ
ร้ อยละ
วันที่ 30 มกราคม
2558
205,549,960

51.39

8,766,549

2.19

บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

3. นายไชยณรงค์ จันทร์ พลังศรี

ผู้ ถื อ หุ้ น / ก ร ร ม ก า ร /
กรรมการบริ หาร

5,583,343

1.40

4. นายสุรชาตัน๊ สถาพรชัย

ผู้ถือหุ้น

444,999

0.11

5. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

ผู้ ถื อ หุ้ น / ก ร ร ม ก า ร /
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /
ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่
บริ หาร

100,079

0.03

6.
นางสาววรรณวรางค์
ธนรัฐประยูร

ผู้ถือหุ้น/กรรมการ

69

0.00002

7. นายปฐมพร สาวทรัพย์

ผู้ถือหุ้น

300,000

0.08

8. นายกําจรตะเวทิพงศ์

ผู้ถือหุ้น

30,000

0.008

9. นายจักรกฤษณ พงษ์ ประเสริ ฐ

ผู้ถือหุ้น

9,000

0.002

10. นางจีรวรรณสุพิทกั ษ์

ผู้ ถื อ หุ้ น/คู่ ส มรสของ
กรรมการของสตูล

48,000

0.01

ทั้งนี ้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียมิได้ เข้ าร่ วมประชุม และไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทํา
สัญญาว่าจ้ างไทยโพลีคอนส์ ได้ แก่
1. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี
2. นายไชยณรงค์ จันทร์ พลังศรี
3. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร
4. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
14. การประเมินราคาทรั พย์ สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
บริ ษัท อาวล์ เอ็นเนอร์ จี จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรมอิสระ ได้ ทําการประเมินราคาโดยการ
เปรี ยบเทียบราคากับโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทยอีก 3 แห่ง ซึง่ บริ ษัท อาวล์ เอ็นเนอร์ จี จํากัด พิจาณา
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บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

แล้ วว่าโรงไฟฟ้าทังสามแห่
้
งดังกล่าวมีกําลังการผลิตใกล้ เคียงกันและมีการติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่
สําคัญที่มีเทคโนโลยี่ใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้าของสตูล
15. ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสําคัญ
-ไม่มี16. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษัทมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่
บริ ษัท เนื่องจากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตน์
เป็ นโครงการที่มีศกั ยภาพและสามารถจะสร้ างกําไรได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะนําไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น
17. ไทยโพลีคอนส์เป็ นบริ ษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) และไทย
โพลีคอนส์เคยเป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ให้ กบั บริ ษัท ช้ างแรก
ไบโอเพาเวอร์ จํากัด หรื อบริ ษัท ทุ่งสัง กรี น จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท นอกจากนี ้ เงื่อนไขการว่าจ้ าง
เป็ นไปตามธุรกิจปกติรวมถึงราคาเป็ นเงื่อนไขที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างสตูลกับไทยโพลีคอนส์ โดย
ได้ คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของสตูลเป็ นสําคัญ และเป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับ
โครงการอื่ น ๆ ที่ ผ่า นมามี มูล ค่า ใกล้ เ คี ยงกัน อี กทั้งเงื่ อ นไขต่า งๆ มี ความเป็ นธรรม ไม่ ไ ด้ ทํ า ให้ ส ตูล เสี ย
ประโยชน์แต่อย่างใดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 16
-ไม่มี18. ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
รายละเอียดตามรายงานความเห็นที่ปรึ กษาการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท แอดไวเซอรี่
พลัส จํากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6)
บริ ษัท ขอรับรองว่า ข้ อความในสารสนเทศฉบับนี ้ถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ และได้ จดั ทําขึ ้นด้ วย
ความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ และสารสนเทศฉบับนี ้ทําขึ ้นโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านัน้ ไม่ได้ ทําขึ ้นเพื่อเป็ นการเชิญชวนหรื อเป็ นคําเสนอเพื่อให้ ได้ มาหรื อ
จองซื ้อหลักทรัพย์
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เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน ปี 2557
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั
TPCH
CRB
MGP*
TSG
MWE

สัดส่วนถือหุ้นของ TPCH ในบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ ร้อยละ 73.12 โดย TPCH
ถือหุน้ ร้อยละ 46.00 โดย TPCH
ถือหุน้ ร้อยละ 65.00 โดย TPCH
ถือหุน้ ร้อยละ 85.00 โดย TPCH

PGP
SGP
PTG
BBRP

ถือหุน้ ร้อยละ 80.00 โดย TPCH
ถือหุน้ ร้อยละ 51.00 โดย TPCH
ถือหุน้ ร้อยละ 65.00 โดย TPCH
ถือหุน้ ร้อยละ 85.00 โดย TPCH

*กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

ประกอบธุรกิ จ
TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (เริม่ มีรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2556)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง และอยูร่ ะหว่างรอเอกสารตอบรับซือ้ ไฟฟ้าจาก กฟภ. และหนังสือ
แจ้งให้ผปู้ ระกอบการลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยูร่ ะหว่างการขอใบอนุ ญาต)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยูร่ ะหว่างการขอใบอนุ ญาต)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยูร่ ะหว่างการขอใบอนุ ญาต)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยูร่ ะหว่างหยุดดําเนินกิจการและลดทุนจดทะเบียน เพือ่ การตัดสินในการเลิกกิจการใน
อนาคต)

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั / บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั
บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด
(มหาชน) ("TPOLY")

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บริษทั ทีพซี ี แอสเสท จํากัด
("TPC Asset")
บริษทั วีเอสพีพ ี คอนซัลแตนท์
จํากัด ("VSPP")
EnBW

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั โคโค่ บริหารจัดการ
เชือ้ เพลิงชีวมวล จํากัด ("Coco
FMC")

ธุรกิจรับจ้างเดินเครือ่ งและบริหาร
โรงไฟฟ้า
ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าในประเทศเยอรมัน

นายประภาส ศรีทองคํา

ธุรกิจเกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์
พลังงานหรือการแก้ไขปญั หา
สิง่ แวดล้อมจากการใช้และการ
ผลิตพลังงาน
-

บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท์
จํากัด (“GPP”)

ธุรกิจรับจ้างเดินเครือ่ งและบริหาร
โรงไฟฟ้า

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.

ลักษณะความสัมพันธ์
TPOLY เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ TPCH โดยถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 66.19 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
มีกรรมการร่วมกับ TPCH จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายธนู กุลชล (2) นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี (3) นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
และ (4) นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
TPC Asset เป็ นหนึ่งในบริษทั ย่อยของ TPOLY โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
มีกรรมการร่วมกับ TPCH จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี (2) นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
VSPP เป็ นหนึ่งในผูถ้ อื หุน้ ของ CRB โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 16.88 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
มีกรรมการร่วมกับ CRB จํานวน 1 ท่าน คือ นายวรรธนะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
EnBW เป็ นหนึ่งในผูถ้ อื หุน้ ของ CRB ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
EnBW เป็ นหนึ่งในผูถ้ อื หุน้ ของ MGP ในสัดส่วนร้อยละ 46.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
EnBW เป็ นหนึ่งในผูถ้ อื หุน้ ของ TSG ในสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
มีกรรมการร่วมกับ MGP คือ นางปริญดา ศุภวัฒน์วมิ ล ซึง่ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ Coco FMC (นางปริญดา ศุภวัฒน์วมิ ล
ลาออกจากการเป็ นกรรมการใน MGP เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2557)

1. เป็ นกรรมการในบริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด (“GPP”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ PTG MWE และ SGP ในสัดส่วนร้อยละ 10.00
10.00 และ 9.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามลําดับ
1. GPP ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ PTG MWE และ SGP ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 10.00 และ 9.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
ตามลําดับ

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง TPCH กับ TPOLY
รายการ
TPCH จ้าง TPOLY บริหาร
จัดการ
 ค่าจ้างบริหารจัดการ

TPCH เช่าพืน้ ทีจ่ าก TPOLY
 ค่าเช่าพืน้ ที่
 ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอื่น
(รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
TPCH ให้เงินกูย้ มื กับ TPOLY
 เงินให้กยู้ มื
ยกมา
ให้เงินกู้
รับชําระเงินกู้

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

2.99

- ไม่ม ี -

0.07

0.18

0.00
0.08
0.00
0.08

0.08
0.18
0.26
0.00

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
จากการที่ TPCH ถูกจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 เพือ่ แยกการดําเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าชีวมวลออกมาจาก TPOLY โดยในช่วงเริม่ ต้นยังมิได้มกี ารโอนย้าย
พนักงานจาก TPOLY มายัง TPCH ในทันที แต่เพือ่ ให้การดําเนินการและบริหาร
จัดการของ TPCH เป็ นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลา
ระหว่างที่ บริษทั ฯ ดําเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคลากรให้เหมาะสม บริษทั ฯ จึง
ได้ทําสัญญาจ้างบริการชัวคราวกั
่
บ TPOLY ครอบคลุมการดําเนินการทัง้ หมด
ของบริษทั เช่น งานด้า นบัญชีการเงิน งานด้านตรวจสอบและการปฏิบตั ิงาน
ภายใน เป็ นต้น เป็ นเวลา 7 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2556 และเมือ่ ครบกําหนดสัญญาดังกล่าว TPCH ได้รบั โอนพนักงาน
บางส่วนจาก TPOLY และสรรหาบุคลากรเข้ามาดําเนินงานเพิม่ เติม และมิได้ม ี
การต่อสัญญาจ้างบริการกับ TPOLY อีกต่อไป
TPCH มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจเป็ น Holding Company ทีไ่ ม่มคี วาม
จําเป็ นต้องใช้พน้ื ทีใ่ นการดําเนินธุรกิจขนาดใหญ่ โดย TPCH เช่าสํานักงานจาก
TPOLY เนื้ อ ที่ 74 ตารางเมตร โดยพื้น ที่แ ยกเป็ น สัด ส่ ว นที่ม ีร ะบบเข้า ออก
สํานักงานแยกออกจาก TPOLY มีอายุสญ
ั ญาเช่า 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม
2556 และสัญญาจะต่อเนื่องครัง้ ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ ทีอ่ ตั ราค่าเช่าปรับขึน้ ปี ละ
ไม่เกินร้อยละ 5.0 โดยสัญญาเช่าปจั จุบนั มีค่าเช่าเท่ากับ 15,540 บาท / เดือน
หรือ ตารางเมตรละ 210 บาท / เดือน ซึง่ รวมค่าพืน้ ที่ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าที่
จอดรถ การดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด

0.00
100.00
100.00

จากการทีบ่ ริษทั ฯ ระดมทุนจํานวน 330 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2556 เพือ่
เตรียมพร้อมในการเพิม่ ทุนให้กบั บริษทั ย่อย ได้แก่ MGP TSG และ BBRP ซึง่ อยู่
ระหว่า งรอใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การโรงงาน (รง. 4) เพื่อ เริม่ ทํา การก่ อสร้า ง
โรงไฟฟ้า อย่างไรก็ดขี นั ้ ตอนการอนุ มตั ิ รง.4 มีความล่าช้ากว่าทีค่ าด ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน จึงได้หาแนวทางทีจ่ ะบริหารสภาพคล่องดังกล่าว

0.00
122.00
122.00

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากในระยะแรกของ
การจัดตัง้ บริษทั ฯ บริษทั ฯ ยังไม่มพี นักงาน การจ้าง
บุคลากรจาก TPOLY ซึง่ มีความสามารถพร้อมทีจ่ ะ
ทํางานได้ทนั ทีจงึ มีความเหมาะสม นอกจากนี้อตั รา
ค่ า จ้ า งเหมาะสม เนื่ องจากอ้ า งอิ ง จากอั ต รา
ค่าตอบแทนจริงของบุคลากรตามระยะเวลาในการ
ทํางานที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จริงตลอดระยะเวลาของ
สัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากลักษณะธุรกิจ
ของ TPCH ทีเ่ ป็ น Holding Companyไม่มคี วาม
จํา เป็ น ที่จ ะต้อ งมีพ้นื ที่ใ นการดํ า เนิ น การมากนั ก
นอกจากนี้ เงื่อ นไขและราคาค่ า เช่ า พื้น ที่ม ีค วาม
เหมาะสม โดยเงื่อนไขเทีย บเคีย งได้แ ละราคาตํ่า
กว่าอัตราให้เช่าสํานักงานในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมี
ค่าเช่าเดือนละประมาณ 250 บาท / ตารางเมตร
(ราคาค่าเช่าทีต่ ่าํ กว่า เนื่องจากสถานทีต่ งั ้ สํานักงาน
ของ TPCH อยูใ่ นซอยทีม่ รี ะยะทางลึกกว่า)
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการ
ดัง กล่ า วมีค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากเป็ น การหา
ผลตอบแทนจากเงินเพิม่ ทุนของ TPCH ซึ่งยังไม่
สามารถนํ า ไปลงทุ น ดํ า เนิ น การในโรงไฟฟ้ าได้
นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย ของสัญญา

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)
รายการ
คงเหลือ
 ดอกเบีย้ รับ
 ดอกเบีย้ ค้างรับ
ยกมา
ดอกเบีย้ เพิม่
รับชําระดอกเบีย้
คงเหลือ
TPOLY ค้างชําระค่าหุน้
TPCH
 ลูกหนี้การค้า - เช็ครับ
ล่วงหน้า
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ชําระคืน
คงเหลือ

TPCH ซือ้ เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
จาก TPOLY
 เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
 ค่าวัสดุสน้ิ เปลือง

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
0.00
0.00
0.71

0.63

0.00
0.71
0.71
0.00

0.00
0.63
0.63
0.00

0.25
0.00
0.25
0.00

- ไม่ม ี –
- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

0.10
0.02

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ให้เกิดประโยชน์กบั บริษทั ฯ โดยในปี 2556 ถึงไตรมาส 1/2557 TPCH ได้ให้เงิน เงินกู้มคี วามเหมาะสม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง
กูย้ มื กับ TPOLY ตามสัญญาเงินกูย้ มื 3 ฉบับ กําหนดเงือ่ นไขให้ TPOLY จะต้อง กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ TPCH อย่างมี
ชําระเงินกูย้ มื เมือ่ TPCH ทวงถาม โดยกําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกูค้ งทีร่ อ้ ยละ 6
นัยสําคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ ให้กบั บุคคลที่
ทัง้ นี้ TPOLY ได้ชาํ ระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตามสัญญาเงินกูย้ มื ทัง้ หมดครบถ้วน อาจมีความขัดแย้ง จากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ให้กเู้ ป็ น
อัตราทีใ่ กล้เคียงกับอัตราเงินกูร้ ะยะสัน้ ของ TPOLY
แล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 และได้ยกเลิกสัญญากูย้ มื เงินดังกล่าวทัง้ หมดแล้ว
ที่ TPOLY สามารถกู้ได้จากสถาบันการเงินใน
ขณะนัน้
TPCH จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระเท่ากับ 153.0 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 1) TPOLY ชําระค่าหุน้
ด้วยหุน้ บริษทั โรงไฟฟ้าทัง้ หมดของ TPOLY (ได้แก่ CRB TSG และ BBRP) รวม
มูลค่า 152.47 ล้านบาท 2) เงินเพิม่ ทุนเป็ นเงินสด 0.28 ล้านบาท เพื่อชําระ
ค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้ บริษทั และ 3) ส่วนทีเ่ หลือเป็ นเช็ค TPOLY สั ่งจ่าย
0.25 ล้านบาท โดยในขณะนัน้ TPCH อยู่ระหว่างเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อ
นําเช็คดังกล่าวเข้าฝาก ส่งผลให้ TPCH ยังมิไม่ได้รบั ชําระค่าหุน้ ในส่วนของเช็ค
มูลค่า 0.25 ล้านบาท ณ วันปิ ดงวดงบการเงิน โดยต่อมา 10 มกราคม 2556
หลังจากที่ TPCH ได้เปิ ดบัญชีธนาคารเรียบร้อย TPCH ได้นําเช็คเข้าฝากจํานวน
0.25 ล้านบาท ส่งผลให้ TPOLY ได้ชาํ ระค่าหุน้ ครบถ้วน
เนื่องจาก TPCH เพิง่ ถูกจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 เพือ่ แยกการดําเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลออกมาจาก TPOLY ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
ต่อเนื่องในการดําเนินงานของ TPCH บริษทั ฯ จึงได้ทยอยซือ้ เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
และวัสดุสน้ิ เปลืองจาก TPOLY ได้แก่ โน๊ ตบุ๊ค เก้าอี้ โต๊ะทํางาน ตูเ้ ก็บเอกสาร
และอุปกรณ์เครือ่ งเขียน เป็ นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้าง
ชําระค่าหุน้ ของ TPOLY เป็ นผลมาจากระยะเวลา
ในการเปิ ด บัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารของบริษัท ซึ่ง
เกิ ด ขึ้น ในช่ ว งสิ้น งวดของงบการเงิน โดยมิไ ด้
เกิดขึน้ จากความล่าช้าในการชําระของ TPOLY แต่
อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากทําให้เกิดความ
สะดวกและต่ อ เนื่ อ งในการดํ า เนิ น งาน เพราะไม่
จําเป็ นต้องมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สาํ นักงาน และ
เงื่อนไขราคามีความเหมาะสม เนื่องจากราคาซื้อ
ขายสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง TPCH กับ TPC Asset
รายการ
TPCH ให้เงินกูย้ มื กับ TPC
Asset
 เงินให้กยู้ มื
ยกมา
ให้เงินกู้
รับชําระเงินกู้
คงเหลือ
 ดอกเบีย้ รับ
 ดอกเบีย้ ค้างรับ
ยกมา
ดอกเบีย้ เพิม่
รับชําระดอกเบีย้
คงเหลือ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

0.00
74.00
0.00
74.00
1.27

74.00
6.00
80.00
0.00
1.05

0.00
1.27
0.00
1.27

1.27
1.05
2.32
0.00

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
จากการทีบ่ ริษทั ฯ เพิม่ ทุนจํานวน 330 ล้านบาท เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2556
เพื่อเตรียมพร้อมในการเพิม่ ทุนให้กบั บริษทั ย่อย ได้แก่ TSG MGP และ
BBRP ซึง่ อยู่ระหว่างใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) เพือ่ เริม่ ทํา
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ขบวนการอนุ มตั ิ รง.4 มีความล่าช้ากว่าที่
คาด ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน ผูบ้ ริหารจึงได้หาแนวทางทีจ่ ะ
บริหารสภาพคล่องดังกล่าวให้เกิดประโยชน์กบั บริษทั ฯ โดยในช่วงปี 2556
ถึงไตรมาส 1 ปี 2557 TPCH ให้เงินกูย้ มื กับ TPC Asset ตามสัญญากูย้ มื
เงิน 3 ฉบับ กําหนดเงื่อนไขให้ TPC Asset จะต้องชําระเงินกู้ยมื เมื่อ
TPCH ทวงถาม โดยกําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกูค้ งทีร่ อ้ ยละ 6
ทัง้ นี้ TPC Asset ได้ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ยมื
ทัง้ หมดครบถ้วนแล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 และได้ยกเลิกสัญญากูย้ มื เงิน
ดังกล่าวทัง้ หมดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีค วามเห็น ว่ า รายการ
ดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ สมผล โ ดย เ ป็ นการหา
ผลตอบแทนจากเงินเพิม่ ทุนของ TPCH ซึ่งยังไม่
สามารถนํ าไปลงทุ น ดํ า เนิ น การในโรงไฟฟ้ าได้
นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบีย้ ของสัญญาเงินกูม้ ี
ความเหมาะสม เนื่ องจากอัต ราดอกเบี้ย สูง กว่า อัต รา
ดอกเบีย้ เงินฝากของ TPCH อย่างมีนยั สําคัญ และไม่ได้
มีการเอื้อผลประโยชน์ ให้กบั บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
จากการที่อ ัต ราดอกเบี้ย ให้กู้เ ป็ นอัต ราที่ใ กล้เ คีย งกับ
อัตราเงินกูร้ ะยะสัน้ ของ TPC Asset ทีส่ ามารถกูไ้ ด้จาก
สถาบันการเงินในขณะนัน้

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง CRB และ TPOLY
รายการ
CRB จ้าง TPOLY ให้บริการด้าน
การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ
และดูแลการปฏิบตั งิ านภายใน
 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารอื่น

CRB จ้าง TPOLY ในการ
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
 เงินจ่ายล่วงหน้าค่า
ก่อสร้าง
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
 ต้นทุนโครงการระหว่าง
ก่อสร้าง
CRB ซือ้ Server System จาก
TPOLY
 เจ้าหนี้การค้า
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

0.01

- ไม่ม ี -

20.56
0.00
20.56
0.00
61.79

- ไม่ม ี -

0.00
0.03
0.00
0.03
0.03

0.03
0.00
0.03
0.00
0.03

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
เนื่องจาก CRB ไม่มบี ุคลากรทางด้านงานด้านบัญชี การเงิน การตรวจสอบ
และการดูแลการปฏิบตั งิ านภายใน จึงได้ทําสัญญาบริการจ้างบุคลากรจาก
TPOLY ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ทีอ่ ตั รา
2,150 บาท / เดือน และเมือ่ ครบกําหนดสัญญาดังกล่าว CRB ได้จา้ ง
TPCH เป็ นผูใ้ ห้บริการดังกล่าวแทน และไม่มรี ายการจ้างดังกล่าวกับ
TPOLY อีกต่อไปในอนาคต
ในปี 2554 CRB ได้ทาํ สัญญาว่าจ้าง TPOLY ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีว
มวล คิดเป็ นมูลค่ารวมเท่ากับ 443.27 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการที่
TPOLY เป็ นผูร้ บั เหมาทีม่ ปี ระสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามาแล้ว
หลายครัง้ โดยภายหลังจากลงนามในสัญญา ได้มกี ารแก้ไขสัญญา 2 ครัง้
มูลค่าเปลีย่ นมาเป็ นเท่ากับ 438.85 ล้านบาท เพือ่ สะท้อนการเพิม่ / ลดของ
งานก่อสร้าง
ทัง้ นี้ ก ารก่ อ สร้า งแล้ ว เสร็จ และเริ่ม ดํ า เนิ น การเชิง พาณิ ช ย์ ใ นวัน ที่ 15
มีนาคม 2556 โดย CRB รับมอบโรงงานแล้วเมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2556

CRB ซื้อ Server ของ IBM และ อุปกรณ์ปลักอิ
๊ น จาก TPOLY โดย
ภายหลังจากที่ CRB ได้เริม่ ดําเนินการขายไฟฟ้าแล้ว ผูบ้ ริหารมีความ
จําเป็ นทีจ่ ะต้องติดตามข้อมูลต่างๆ ของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแบบ
เรียลไทม์ (Real Time) ดังนัน้ จึงต้องจัดหาอุปกรณ์ดงั กล่าวเพื่อบันทึก
ข้อ มูล ที่เ กิด ขึ้น เช่ น ปริม าณการผลิต และจํา หน่ า ยไฟฟ้ า เป็ น ต้น โดย
ในขณะนัน้ หาก CRB จัด ซื้อ อุ ป กรณ์ ด งั กล่ า วใหม่ต้อ งมีก ารส่ง คํา สั ่งซื้อ
ล่วงหน้าและไม่ได้รบั สินค้าในทันที ดังนัน้ CRB จึงซือ้ จาก TPOLY เพือ่ ให้
สามารถรับอุปกรณ์ ได้ทนั ที ในราคาตามบัญชีบวกกําไรร้อยละ 10 (หรือ
ประมาณ 2,500 บาท) เพือ่ สํารองเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
จาก TPOLY ไปยังโรงไฟฟ้า CRB โดยในไตรมาสที่ 1/2557 CRB ได้
ชําระหนี้ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีค วามเห็น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษทั ย่อย ยังไม่ม ี
บุคลากร ในขณะที่ TPOLY มีบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
พร้ อ มที่ จ ะดํ า เนิ น งานได้ ท ั น ที นอกจากนี้ ค่ า จ้ า ง
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากได้อา้ งอิงจากอัตรา
ค่าตอบแทนของพนักงานที่ TPOLY จ่ายตามจริง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีค วามเห็น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก TPOLY มี
ประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และข้อเสนอของ
TPOLY ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างสัน้ กว่าผูร้ บั เหมา
รายอื่น นอกจากนี้จากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการ บริษทั ฯ ยังได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน
(IRR) สูงกว่าอัตราทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้ทไ่ี ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15

คณะกรรมการตรวจสอบ มีค วามเห็น ว่ า รายการ
ดัง กล่ า วมีค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากการซื้อ อุ ป กรณ์
ดังกล่าวจาก TPOLY มีความจําเป็ น เพื่อให้บริษทั ฯ
สามารถติด ตามข้อ มู ล ต่ า งๆ ของโรงไฟฟ้ าได้อ ย่ า ง
ต่อเนื่องหลังจากที่ CRB เริม่ ดําเนินการแล้ว ซึ่งหาก
จัดซือ้ จากผูข้ ายรายอื่นจะไม่สามารถรับอุปกรณ์ได้ทนั ที
ทัง้ นี้ราคาซือ้ ขายเป็ นราคาเหมาะสม เป็ นราคาตามบัญชี
บวกกํ า ไรค่ า ดํ า เนิ น การ และตํ่ า กว่ า ราคา Server
System ของใหม่ในรุน่ ของอุปกรณ์ทเ่ี ทียบเคียงกันได้

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)
รายการ
CRB ขายไฟฟ้าให้กบั TPOLY
 รายได้อ่นื

TPOLY คํ้าประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงินให้กบั CRB

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
2.42

- ไม่ม ี -

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ตามสัญญาก่อสร้าง TPOLY เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ในระหว่างการ
ก่อสร้าง ต่อมา เมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จได้มกี ารเปลี่ยนผูร้ บั ผิดชอบ
การจ่ายค่าไฟฟ้าให้กบั กฟภ. จาก TPOLY มาเป็ น CRB เนื่องจาก CRB
ซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการไฟฟ้าจะเป็ นผูด้ ําเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าและเป็ น
เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า จึงส่งผลให้ CRB ต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าไฟฟ้าในช่วงทีม่ ี
การเปลี่ย นแปลงการรับผิด ชอบดัง กล่ า ว และมาเรีย กเก็บค่า ไฟฟ้ า จาก
TPOLY ตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงที่ กฟภ. เรียกเก็บอีกที
ทัง้ นี้ ส ญ
ั ญาก่ อ สร้า งได้ร ะบุ เ งื่อ นไขเรื่อ งการรับ ผิด ชอบค่ า ไฟฟ้ าในช่ ว ง
ก่อสร้างและช่วงทดสอบไว้ คือ ค่าไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างเป็ นของ TPOLY
ค่าไฟฟ้าในการติดตัง้ สายส่ง 33 KV และหม้อแปลงเป็ นของ CRB และค่า
ไฟฟ้าระหว่างทดสอบระบบ (Commissioning) เป็ นของ CRB
ตามสัญญาคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระหว่าง TPOLY และธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งระบุไว้ว่า TPOLY ยินยอมที่จะคํ้าประกันการชําระหนี้ของ CRB
ทัง้ หมด โดยมีวงเงินคํ้าประกันทัง้ สิน้ 580.0 ล้านบาท เนื่องจาก ณ วันทํา
สัญญาเงินกู้ TPOLY ยังเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ CRB โดยตรง ก่อนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั ให้ TPCH เข้าถือหุน้ แทน TPOLY
เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2557 ธนาคารดังกล่าวมีจดหมายยินยอมการขอ
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ําประกัน โดยให้ TPOLY คํ้าประกันเต็มวงเงิน ไป
จนกระทั ่ง TPCH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลังจากนัน้ ยินยอม
ให้เปลี่ยนผูค้ ้ําประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น คือ TPCH ร้อยละ 73.13
VSPP ร้อยละ 16.87 และ EnBW ร้อยละ 10.00 ซึง่ จะทําให้ TPCH ไม่ม ี
การพึง่ พิงกับ TPOLY ในการคํ้าประกันอีกต่อไป
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 CRB มียอดเงินกูค้ งเหลือตามสัญญาเงินกู้
ดังกล่าว 425.84 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่ า การ
ดํา เนิ น การดัง กล่ า ว มีค วามสมเหตุ ส มผลเป็ น ไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง และอัตราการเรียกเก็บค่า
ไฟฟ้าเหมาะสม เป็ นไปตามอัตราทีเ่ กิดขึน้ จริงและตามที่
ได้ตกลงกันไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีค วามเห็น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากในขณะนัน้ TPOLY
ยังเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน CRB และในปจั จุบนั ธนาคารมี
จดหมายยินยอมการขอเปลีย่ นแปลงผูค้ ้าํ ประกัน โดยให้
TPOLY คํ้าประกันเต็มวงเงิน ไปจนกระทั ่ง TPCH เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลังจากนัน้ ให้เปลีย่ นผู้
คํ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึง่ จะทําให้ TPCH ไม่
มีการพึง่ พิงกับ TPOLY ในการคํ้าประกันอีกต่อไป

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง CRB กับ VSPP
รายการ
CRB จ้าง VSPP ตามสัญญาจ้าง
เดินเครือ่ งและบํารุงรักษา
 ลูกหนี้อน่ื ๆ - เงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ
 ค่าบริหารจัดการ
 เจ้าหนี้การค้า

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

18.50

18.50

87.50
18.28

114.33
21.54

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
CRB ได้ทําสัญญาจ้างเดินเครื่องและบํารุงรักษากับ VSPP เนื่องจาก
VSPP เป็ นบริษทั ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการลงทุนและดําเนินงานโรงไฟฟ้า
ชีวมวล มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เจ้าของเชื้อเพลิง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
โดยสัญ ญามีข อบเขตครอบคลุ ม ถึง การจัด หาเชื้อเพลิง การเดิน เครื่อ ง
ซ่ อมแซม และบํารุงรัก ษาโรงไฟฟ้า จัดการควบคุมสภาพแวดล้อม ทัง้
ภายในและภายนอกโรงไฟฟ้าให้เป็ นตามทีก่ ฎหมายกําหนด นอกจากนัน้
VSPP จะประสานงานกับหน่ วยงานราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และดูแล
ด้านมวลชนสัมพันธ์ ให้มสี มั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน โดย
ตามสัญญาลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 กําหนดว่า CRB จะชําระค่าบริหาร
จัดการให้ VSPP ในอัตราหน่ วยละ 1.4151 - 1.4307 บาท / หน่ วยไฟฟ้า
ทีข่ าย ในช่วงระเวลา 3 ปี ของสัญญา (เริม่ ต้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2556)
และตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาวันที่ 11 เมษายน 2556 ระบุว่า
ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2556 ถึง วันเสร็จสิน้ การทํา Performance
Guarantee Test (วันที่ 1 กรกฎาคม 2556) CRB จะชําระค่าบริหาร
จัดการให้ VSPP ในอัตราหน่ วยละ 2.0151 บาท / หน่ วยไฟฟ้าทีข่ าย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คู่สญ
ั ญาได้จดั ทําสัญญาจ้าง
เดินเครื่องและบํารุงรักษาฉบับใหม่ขน้ึ โดยให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งตามสัญญาฉบับใหม่จะ
เปลี่ยนวิธกี ารชําระค่าจ้างบริหารจัดการให้กบั VSPP เป็ นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 44.75 ของรายได้คา่ ไฟฟ้าสุทธิ
ทัง้ นี้ CRB จะชําระค่าจ้างล่วงหน้าให้กบั VSPP เป็ นเงิน 18.5 ล้านบาท
สําหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและสํารองเชือ้ เพลิง โดย VSPP จะคืนให้เมือ่
ครบกําหนดการว่าจ้างและผูว้ า่ จ้างไม่ประสงค์จะต่อสัญญา โดยผูว้ ่าจ้างจะ
หักออกจากค่าจ้าง 5 งวดสุดท้าย (รายละเอียดตามหัวข้อ 5.3 ในส่วนที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการเข้าทําสัญญากับ
VSPP
มีค วามเหมาะสม จากการพิจ ารณาประสบการณ์
คุณสมบัติ และขอบเขตงานทีค่ รบถ้วน
และเงื่อนไขของสัญญามีความเหมาะสม เนื่องจากการการชําระ
ค่าตอบแทนให้กบั VSPP กําหนดเป็ นค่าบริการตามจํานวน
หน่ วยไฟฟ้าทีจ่ าํ หน่ าย โดย VSPP ยังได้รบั ประกันหน่ วยไฟฟ้า
ทีจ่ าํ หน่ ายขัน้ ตํ่าให้กบั CRB ในแต่ละปี ซึง่ หาก VSPP จําหน่ าย
ไฟฟ้าได้ตามหน่ วยไฟฟ้าทีร่ บั ประกันก็จะส่งผลให้ CRB ได้รบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสมและหาก VSPP ไม่
สามารถจําหน่ ายไฟฟ้าได้ตามหน่ วยไฟฟ้าที่รบั ประกัน VSPP
จะต้องชําระค่าปรับให้กบั CRB ในอัตราเดียวกับโบนัสที่ VSPP
จะได้รบั หากจําหน่ ายไฟฟ้าได้มากกว่าหน่ วยไฟฟ้าทีร่ บั ประกัน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการเข้าทําสัญญาฉบับ
ใหม่ เพื่อเป็ นการรักษาคู่คา้ ทีด่ ี เนื่องจากผลงานที่ VSPP ได้
เดินเครื่องให้กบั CRB ในช่วงประมาณ 1 ปี ทผ่ี ่านมา สามารถ
เป็ นไปตามเป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯ ได้กําหนดไว้ นอกจากนี้เงื่อนไข
ของสัญญาใหม่มคี วามสมเหตุสมผล แม้วา่ อัตราค่าบริหารจัดการ
ตามสัญญาใหม่มผี ลกระผลต่ออัตรากําไรสุทธิของ CRB ลดลง
ประมาณร้อ ยละ 1 ถึง ร้อ ยละ 3 ก็ต าม โดยมีข้อ ดีท่ีไ ด้คือ 1)
สัญญาใหม่มอี ายุสญ
ั ญายาวขึน้ จากอายุสญ
ั ญาเดิมที่เหลือ 2 ปี
โดยสามารถขยายเวลาไปเป็ น 5 ปี ในขณะที่ CRB ยังไม่มคี วาม
พร้อมทีจ่ ะบริหารโครงการได้เอง 2) CRB ไม่ตอ้ งรับความเสีย่ ง
ในเรือ่ งการความผันผวนของราคาเชือ้ เพลิง (เทียบกับสัญญาเดิม
ทีร่ ะบุไว้ว่า CRB ตกลงทีป่ รับราคาเชื้อเพลิงต่อหน่ วยขึน้ ตาม
ราคาถัวเฉลี่ยของเชื้อเพลิงในปี ทผ่ี ่านมาหากราคาถัวเฉลี่ยของ
เชื้อเพลิงในปี ทผ่ี ่านมาสูงกว่าราคาเชื้อเพลิงขัน้ ตํ่าต่อหน่ วยซึ่ง
เท่ากับ 1.1550 บาท ต่อหน่ วยไฟฟ้าทีข่ ายให้การไฟฟ้า โดยค่า

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)
รายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เชื้อ เพลิง ต่ อ หน่ ว ยดัง กล่ า วเป็ น หนึ่ ง ในส่ ว นประกอบของค่ า
บริหารจัดการของ VSPP) และ 3) VSPP ตกลงรับประกันการ
เดินเครื่องเพื่อผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าเป็ นจํานวน 70.20
ล้านหน่ วยต่อปี ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากสัญญาเดิมทีจ่ ํานวน 69.12 ล้าน
หน่ วยต่อปี

VSPP ซือ้ สินทรัพย์สาํ หรับ CRB
 เจ้าหนี้อ่นื
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

VSPP ชําระค่าอะไหล่และวัสดุ
สิน้ เปลืองสําหรับ CRB
 ต้นทุนค่าบํารุงซ่อมแซม

- ไม่ม ี -

0.00
1.10
1.10
0.00

- ไม่ม ี -

0.92

สําหรับเงื่อนไขการจ่ายชําระค่าจ้างล่วงหน้ าจํานวน 18.5 ล้าน
บาท มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้ VSPP สามารถใช้เป็ นทุน
หมุนเวียนในการบริหารโรงไฟฟ้า CRB จากการที่ VSPP จะต้อง
ทํา การซื้อ เชื้อ เพลิง และมีต้น ทุน ดําเนิ น การในเรื่อ งค่า ใช้จ่า ย
พนักงาน โดย VSPP จะสามารถได้รบั ชําระค่าบริการจาก CRB
ภายหลังจากที่ CRB ได้รบั ชําระค่าขายไฟฟ้าแล้ว หรือประมาณ
80 วัน นับ จากวันที่เริ่มซื้อเชื้อเพลิง ซึ่งหากเปรียบเทียบแล้ว
VSPP จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณ 27-28 ล้านบาท
ในช่วงเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบ มีค วามเห็น ว่า การซื้อ สิน ทรัพ ย์ม ี
ความเหมาะสม จํ า เป็ น เพื่อ ให้ ม ีส ิน ทรัพ ย์ เ พีย งพอต่ อ การ
ดําเนินการ และเงือ่ นไขราคามีความเหมาะสม เป็ นไปตามราคา
สิน ค้า ที่ VSPP
สังซื
่ ้ อ จริง และด้ว ยขัน้ ตอนการสังซื
่ ้ อ ที่
ปรับเปลี่ยนเป็ นการที่ CRB เป็ นผู้สงซื
ั ่ ้อเองจะสามารถขจัด
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ในขัน้ ตอน
การสังซื
่ อ้ แบบเดิมได้

ในไตรมาสที่ 1/2557 CRB ได้ซ้อื สินทรัพย์ เช่น สายพานลําเลียง กล้อง
CCTV รวมทัง้ อุปกรณ์สาํ นักงานและวัสดุสน้ิ เปลืองอื่นๆ รวมเป็ นจํานวน
1.10 ล้านบาท โดย VSPP ซึง่ เป็ นผูด้ ําเนินการโรงไฟฟ้าเป็ นผูส้ าํ รองจ่าย
ค่าสินค้าแทน CRB ไปก่อน และนํ าหลักฐานการชําระเงินมาเบิกกับ CRB
อีกครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ ด้วยวิธกี ารจัดซื้อดังกล่าวส่งผลให้ VSPP เป็ นเจ้าหนี้
การค้าอื่นกับ CRB
่ ้อ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แจ้ง CRB เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ยกเลิกวิธกี ารสังซื
สินทรัพย์แบบเดิมที่ให้ VSPP สํารองจ่ายไปก่อนแล้วตัง้ เบิกทีหลัง
เปลี่ยนเป็ นวิธกี ารสังซื
่ ้อโดยตรงจาก CRB ซึ่งมีสญ
ั ญาจ้างบริการให้
TPCH ดําเนินการในเรื่องการจัดซื้อ โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤษภาคม
2557 เป็ นต้นไป
CRB ได้มกี ารจัดซื้ออะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลืองจากผูข้ ายโดยตรงในช่วง คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการซือ้ อะไหล่และวัสดุ
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายนเพื่อใช้ในการบํารุงรักษาประจําปี ในช่วง สิน้ เปลืองสําหรับการบํารุงรักษาประจําปี มคี วามจําเป็ น และการ
เดือนกรกฎาคม โดยเมือ่ ถึงกําหนดชําระเงิน VSPP ได้ทาํ การชําระเงินค่า จ่ายชําระเงินให้กบั VSPP สมเหตุสมผล เนื่องจาก VSPP จ่าย

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)
รายการ




เจ้าหนี้อ่นื
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
ค่าวัสดุสน้ิ เปลือง

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
- ไม่ม ี -

0.00
0.99
0.99
0.00
0.03

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
อะไหล่และวัสดุส้นิ เปลืองแทน CRB เนื่องจากมีความจําเป็ นเร่งด่วนใน ชําระค่าซื้ออุปกรณ์แทน CRB ไป โดยมูลค่าชําระเงินเท่ากับ
การชําระเงินเพื่อให้สามารถรับสินค้าได้ทนั ที โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ราคาที่ VSPP จ่ายซือ้ ผูข้ าย
2557 CRB ได้ชาํ ระค่าอะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลืองกับ VSPP ครบทัง้ จํานวน
แล้ว

รายการระหว่าง CRB และผูถ้ ือหุ้นของ CRB กับ EnBW
รายการ
EnBW ชดเชยการยกเลิกสัญญา
ซือ้ ขาย CERs
CRB
 รายได้อ่นื
TPCH
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

10.00

- ไม่ม ี -

16.42

- ไม่ม ี -

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2554 CRB ได้ทําสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Certified
Emission Reduction: CER) ที่ CRB ผลิตได้ทงั ้ หมดในราคา 8.25
ยูโร/ หน่ วย กับ EnBW ต่อมาราคาตลาดของ CER ลดลงเป็ นอย่าง
มากในปี 2556 EnBW จึงได้เสนอขอยกเลิกสัญญาซื้อขาย CER
ดังกล่าว โดย EnBW ชําระค่าชดเชยให้กบั CRB เป็ นเงินสด 10.0
ล้านบาท และชําระค่าชดเชยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของ CRB ด้วยหุน้ สามัญ
ของ CRB ที่ EnBw ถืออยู่รอ้ ยละ 10.0 แบ่งตามสัดส่วนการถือหุน้
ของ TPCH และ VSPP โดยโอนหุน้ ให้ TPCH จํานวนร้อยละ 8.125
และ VSPP จํานวนร้อยละ 1.875
โดยจํา นวนเงิน สด 10 ล้า นบาท รวมกับ จํา นวนหุ้น ร้อ ยละ 10 ที่
EnBw
ชดเชยให้ก ับ ผู้ถือ หุ้น ทัง้ 2 ราย มีมูล ค่ า ประเมิน รวม
เทียบเคียงได้กบั มูลค่าขาย CER ในอนาคตที่ CRB ควรได้รบั
ประโยชน์หากไม่มกี ารยกเลิกสัญญา อนึ่งการยกเลิกสัญญาดังกล่าว
CRB ยังคงมีสทิ ธิทจ่ี ะนํา CER ไปขายให้กบั ผูอ้ ่นื ในอนาคตได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ามูลค่าชดเชยทีไ่ ด้รบั
จากการยกเลิกสัญญาซื้อขาย CERs มีความเหมาะสมโดย
จํา นวนเงิน สด 10 ล้า นบาท รวมกับ สัด ส่ว นหุ้น ร้อ ยละ 10 ที่
EnBw ชดเชยให้มมี ลู ค่าประเมินรวมเทียบเคียงได้กบั มูลค่าของ
การขาย CER ในอนาคตที่ CRB ควรได้รบั ประโยชน์หากไม่ม ี
การยกเลิกสัญญา โดยบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน CRB
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 65.00 เป็ นร้อยละ 73.125 และ CRB ได้รบั
เงินสดจํานวน 10.00 ล้านบาท

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง MGP กับ TPOLY
รายการ
MGP จ้าง TPOLY ในการ
ก่อสร้าง
 เงินจ่ายล่วงหน้าตาม
สัญญาก่อสร้าง
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
 เงินประกันผลงาน
 เจ้าหนี้การค้า
 งานระหว่างก่อสร้าง

MGP จ้าง TPOLY เป็ นทีป่ รึกษา
ทางวิศวกรรม
 ค่าบริหารจัดการ
 เจ้าหนี้การค้า
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
MGP จ้าง TPOLY ควบคุมงาน
ถมดิน

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

0.00
8.07
0.00
8.07
- ไม่ม ี - ไม่ม ี - ไม่ม ี -

8.07
9.48
10.95
6.60
2.58
4.45
56.77

0.28

0.19

0.00
0..30
0.21
0.09

0.09
0.19
0.28
0.00

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
วันที่ 9 ธันวาคม 2556 MGP ทําสัญญาจ้างเหมางานโครงสร้าง
และงานสาธารณู ปโภคของโรงไฟฟ้า (Civil) กับ TPOLY โดย
พิจารณาจากการที่ TPOLY มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงไฟฟ้า โดยการให้บริการรับเหมา
ก่ อ สร้า งครอบคลุ ม ถึง งานวิศ วกรรมโยธา งานติด ตัง้ งานระบบ
วิศวกรรมต่างๆ และงานภูมสิ ถาปตั ยกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ มูลค่าสัญญาประมาณ 87.75 ล้านบาท โดยมีอายุของสัญญา
17 เดือน มีการรับประกันงานเป็ นเวลา 1 ปี หลังจาก MGP ส่ง
หนังสือยอมรับงาน (Acceptance Certificate) โดย MGP ได้ชาํ ระ
เงินล่วงหน้าร้อยละ 20.00 ของมูลค่าสัญญา ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ
17.55 ล้านบาท
 ณ สิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 ส่งมอบผลงานรวม
62.42% เป็ นงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 56.77 ล้านบาท
ส่ว นเงิน จ่ า ยล่ ว งหน้ า ตามสัญ ญาตัด จ่ า ยคงเหลือ 6.60
ล้านบาท และหักเงินประกันผลงานไว้ 5% เป็ นจํานวน
2.58 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้า จํานวน 4.45 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 MGP ได้เข้าทําสัญญาจ้างบริการกับ
TPOLY โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึงการจัดเตรียม ประสานงานกับ
หน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ และที่ป รึก ษาโครงการเกี่ย วกับ งาน
ก่ อ สร้า ง จัด เตรีย ม ดูแ ลงานด้า นสัญ ญาโครงการก่ อ สร้า ง และ
ศึก ษาประสิท ธิภ าพเครื่อ งจัก รของโครงการ เป็ น ต้น กํ า หนด
ระยะเวลานับตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2556 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม
2557 ค่าบริการรวมตามสัญญา 0.45 ล้านบาท และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
รวมเป็ นจํานวนเงิน 0.01 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสม เนื่องจาก TPOLY มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวลของ CRB ทีข่ นาดเท่ากัน และผูร้ บั จ้างทีช่ นะ
การคัดเลือกให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC Contractor) คือ DP
Clean Tech Thailand ไม่มปี ระสบการณ์ในส่วนงานโครงสร้าง
และงานสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า (Civil) และไม่พร้อมทีจ่ ะรับ
งานนี้
สําหรับราคาค่าจ้าง มีความเหมาะสม เทียบเคียงได้กบั ราคา
ตลาด โดยเป็ นราคาที่ TPOLY มีอตั รากําไรขัน้ ต้นใกล้เคียงกับ
การรับจ้างกับลูกค้ารายอื่นในประเภทงานลักษณะคล้ายคลึงกัน
และจากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ บริษทั ฯ ยัง
ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) สูงกว่าอัตราทีบ่ ริษทั ฯ
กํา หนดไว้ท่ไี ม่น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 15 โดยเงื่อ นไขการชํา ระเงิน
ล่วงหน้ าสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ TPOLY ไปทํากับ
ลูกค้ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสม เนื่องจาก TPOLY มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวลของ CRB และโรงไฟฟ้าอื่นๆ และ MGP ไม่ม ี
วิศ วกรที่ม ีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญเป็ น ผู้ค วบคุ ม การก่ อ สร้า ง
สําหรับอัตราค่าจ้างมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็ นอัตราอ้างอิง
ค่า จ้างจริง ที่ TPOLY จ่า ยเป็ นค่า ตอบแทนให้กบั วิศวกรที่
ให้บริการตามสัญญานี้

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 MGP ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาควบคุมงานถม คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ดิน กับ TPOLY โดยพิจ ารณาจากประสบการณ์ ใ นการก่ อ สร้า ง ความเหมาะสม เนื่องจาก TPOLY มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)
รายการ
 ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ (ค่า
ควบคุมการถมดิน)

MGP ขายไฟฟ้าให้กบั TPOLY
 ลูกหนี้อ่นื
(รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
0.03
0.11

- ไม่ม ี -

0.00
0.10
0.10
0.00

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
โรงไฟฟ้าและควบคุมงานก่อสร้างอื่นๆ โดย TPOLY มีบุคลากรและ
เครื่องมือ อุปกรณ์ท่สี ําคัญสําหรับการควบคุมงานถมดิน ซึ่งผูร้ บั
จ้างถมดินเป็ นบุค คลในพื้นที่ ซึ่งไม่มเี ครื่อ งมือและอุ ปกรณ์ ท่จี ะ
สามารถส่งมอบงานได้ตามคุณภาพ นอกจากนี้ TPOLY จะเป็ น
ผูร้ บั งาน CIVIL ซึง่ เป็ นงานต่อเนื่องจากการปรับถมดินทีเ่ รียบร้อย
แล้ว ดังนัน้ การที่ TPOLY เป็ นผูค้ วบคุมงานถมดินจะช่วยส่งเสริม
ให้การดําเนินการในขัน้ ตอนต่อไปมีความต่อเนื่อง ลดความเสีย่ งใน
ด้านความล่าช้าของโครงการได้ โดยมีมลู ค่าสัญญาเท่ากับ 300,000
บาท มีระยะเวลาสัญญา 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 สิงหาคม 2556
และตามบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าว ระบุวา่ มีการขยายระยะเวลา
ออกไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เนื่องจาก MGP ได้ตดิ ตัง้ ระบบไฟฟ้าชัวคราวสํ
่
าหรับดําเนินการ
ก่ อสร้างโรงไฟฟ้ า และได้ให้ผู้ร บั จ้างหลักสามารถเชื่อมต่ อระบบ
ไฟฟ้าเพือ่ ใช้ดาํ เนินงาน โดยมิเตอร์ของ TPOLY เริม่ ใช้งานได้ตงั ้ แต่
วันที่ 19 มิถุนายน 2557 TPOLY จะต้องชําระค่าไฟฟ้าตามยอดเรียก
เก็บของการไฟฟ้าจาก MGP ตามส่วนที่ TPOLY ใช้จริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
โรงไฟฟ้าชีวมวลของ CRB สําหรับอัตราค่าจ้างมีความเหมาะสม
เนื่องจากเป็ นอัตราค่า จ้า งเดีย วกันกับที่ TPOLY จ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนให้กบั พนักงานที่ให้บริการตามสัญญานี้ รวมทัง้ ค่า
อุ ปกรณ์ และค่าเดินทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามประมาณการที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ จริง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสม เนื่องจาก TPOLY ชําระค่าไฟฟ้าตามยอดการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บจาก MGP

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง MGP กับ EnBW
รายการ
MGP ให้เงินกูย้ มื กับ EnBW
 ดอกเบีย้ ค้างรับ
ยกมา
ดอกเบีย้ เพิม่
รับชําระดอกเบีย้
คงเหลือ
EnBW คํ้าประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงินให้กบั MGP

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

0.007
0.000
0.007
0.000

- ไม่ม ี -

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ตามงบการเงินของ MGP ปี 2555 ได้แสดงรายการดอกเบีย้ ค้าง
รับจาก EnBW โดย EnBw ได้ชาํ ระดอกเบีย้ ดังกล่าวให้กบั MGP
ครบถ้วนในปี 2556 ก่อนที่ TPCH จะเข้าไปลงทุนเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2556 โดย MGP จะไม่มกี ารให้กยู้ มื ลักษณะนี้อกี ต่อไป
ในอนาคต
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 MGP ได้มกี ารเซ็นสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ ของ MGP ทุกรายคํ้าประกันหนี้ตาม
สัญญาเงินกู้ 530 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือใน MGP โดย
TPCH และ EnBW คํ้าประกันในสัดส่วนเท่ากันทีร่ อ้ ยละ 46.0 ส่วน
GPP และ NC คํ้าประกันในสัดส่วนร้อยละ 5.0 และ 3.0 ตามลําดับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้
ก่อน TPCH จะเข้าไปลงทุนใน MGP และได้รบั ชําระคืนทัง้ เงิน
ต้ น และดอกเบี้ย ครบถ้ ว นแล้ ว และจะไม่ ม ีร ายการกู้ ย ืม เงิน
ระหว่างกันเกิดขึน้ อีก

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสม เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ ของ MGP ทุกรายคํ้าประกัน
เงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน MGP โดยไม่มผี ู้ถือหุ้นรายใด
ได้รบั ค่าตอบแทนจากการคํ้าประกันแต่อย่างใด

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง MGP กับ Coco FMC
รายการ
MGP ชําระเงินมัดจําให้กบั Coco
FMC เพือ่ สํารองเชือ้ เพลิง
 เงินจ่ายล่วงหน้า
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

0.00
0.55
0.00
0.55

0.55
2.49
0.00
8.00

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 MGP ชําระเงินมัดจําให้กบั Coco
FMC ตามหนังสือขอเบิกเงินมัดจําค่าจัดหาเชือ้ เพลิงล่วงหน้า
มูลค่า 3.20 ล้านบาท เพือ่ ให้ Coco FMC ดําเนินการจัดหาและ
สํา รองเชื้อ เพลิง เพื่อ นํ า ไปใช้เ ป็ น เชื้อ เพลิง สํา หรับ โรงไฟฟ้ า
ต่อมา MGP ได้ชาํ ระเงินมัดจํางวดที่ 2 และ 3 อีกจํานวน 2.00
และ 1.40 ล้านบาท ตามลําดับ เพือ่ ให้ Coco FMC ดําเนินการ
สํารองเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้
โดยเมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 MGP ได้ทาํ สัญญาจะซือ้ จะ
ขายเชือ้ เพลิงกับ Coco FMC โดยให้ถอื เอาเงินมัดจําทัง้ หมด
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการชํ า ระมู ล ค่ า ตามสัญ ญาจะซื้ อ จะขาย
เชือ้ เพลิง โดย Coco FMC จะต้องสํารองเชือ้ เพลิงรวมทัง้ หมด
จํานวน 23,000 ตัน และเมือ่ MGP นํ าเชือ้ เพลิงดังกล่าวไปใช้
MGP จะชําระค่าเชือ้ เพลิงร้อยละ 50 ของใบแจ้งหนี้ โดยค่า
เชือ้ เพลิงส่วนทีเ่ หลือจะหักจากเงินมัดจําข้างต้น จนครบจํานวน
เงิน หลังจากนัน้ จึงเป็ นการชําระค่าเชื่อเพลิงตามใบแจ้งหนี้ตาม
สัญญาจะซือ้ จะขายเชือ้ เพลิงต่อไป
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 Coco FMC ได้สาํ รอง
เชื้อ เพลิง เป็ น จํ า นวน 23,000 ตัน เป็ น เงิน จํ า นวน
8.00 บาทและให้ถอื เอาเงิน 8.00 ล้านบาท เป็ น
ส่วนหนึ่งของการชําระมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
เชือ้ เพลิง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เนื่องจาก MGP เป็ นโครงการทีจ่ ะดําเนินการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลเอง โดยมิได้จา้ งผูอ้ ่นื ดําเนินการ ทัง้ นี้เพือ่ สร้างความเชื่อมั ่น
ในการจัดหาเชื้อเพลิง MGP จึงได้ชําระเงินมัดจําค่าเชื้อเพลิง
ล่วงหน้า เพื่อให้ Coco FMC จัดหาและสํารองเชือ้ เพลิงไว้ก่อนที่
โรงไฟฟ้าของ MGP จะเริม่ ดําเนินการ ซึง่ MGP ได้เข้าไปสุ่ม
ตรวจสอบปริมาณเชือ้ เพลิงว่าครบถ้วนหรือไม่ โดยการวัดปริมาตร
ของเชื้อ เพลิง เพื่อ ที่จ ะสามารถคํา นวณนํ้ า หนัก ของเชื้อ เพลิง ว่า
เป็ นไปตามสัญญาหรือไม่
การกํ า หนดมู ล ค่ า และเงื่อ นไขการชํ า ระเงิน มีค วามเหมาะสม
เนื่องจาก MGP สามารถหักเงินมัดจําดังกล่าวออกจากเงินชําระค่า
เชือ้ เพลิงเมื่อมีการซื้อขายเชือ้ เพลิง โดย Coco FMC จะสํารอง
เชื้อ เพลิง ไว้ท่ีล านกลางแจ้ง ขนาดใหญ่ ซึ่ง ตัง้ อยู่ ติด กับ บริเ วณ
โครงการโรงไฟฟ้า การตากเชื้อเพลิงไว้ทล่ี านกลางแจ้งจะช่วยลด
ความชื้นของเชื้อเพลิง และเมื่อ MGP ต้องการจะซื้อเชื้อเพลิง
Coco FMC ก็จะทําการย่อยเชือ้ เพลิงให้มขี นาดเหมาะสมกับการ
เผาไหม้ และส่งเชือ้ เพลิงดังกล่าวเข้าไปเก็บในอาคารเก็บเชือ้ เพลิง
ในร่ม โดยราคาซื้อขายเชือ้ เพลิงมีความเหมาะสม แม้ว่าเชื้อเพลิง
ดังกล่าวจะไม่มรี าคาตลาดทีส่ ามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงชัดเจน
โดย MGP กําหนดราคาซื้อเชื้อเพลิงอ้างอิงตามค่าความชืน้ ของ
เชื้อ เพลิ ง ซึ่ ง สามารถนํ า ไปเทีย บเคีย งได้ ก ับ ค่ า ความชื้น ของ
เชื้อเพลิงที่ CRB ใช้ ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ (โดยความชื้นที่
ใกล้เคียงกัน จะให้ค่าความร้อนทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ จะสามารถนํ ามา
ผลิตหน่ วยไฟฟ้าได้ใกล้เคียงกัน) นอกจากนัน้ รายการนี้ได้ผา่ นการ
พิจารณาเห็นชอบร่วมกับ EnBW ซึง่ ถือหุน้ อยู่ใน MGP ในสัดส่วน
ทีเ่ ท่ากันทีร่ อ้ ยละ 46.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง TSG กับ TPOLY
รายการ
TSG จ้าง TPOLY ควบคุมงาน
ถมดิน
 ค่าควบคุมการถมดิน

TSG กูย้ มื เงินจาก TPOLY
 เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ยกมา
เบิกจ่าย
ชําระคืน
คงเหลือ
 ดอกเบีย้ จ่าย
 ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ยกมา
ดอกเบีย้ เพิม่
ชําระดอกเบีย้
คงเหลือ
TSG จ้าง TPOLY ในการ
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

0.47

3.03
0.00
3.03
0.00
0.06

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
วันที่ 4 มกราคม 2556 TSG ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาควบคุมงานถมดินกับ
TPOLY โดยพิจารณาจากการที่ TPOLY มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและควบคุมงานก่อสร้างอื่นๆ โดย TPOLY มีบุคลากรและ
เครือ่ งมือ อุปกรณ์ทส่ี าํ คัญสําหรับการควบคุมงานถมดิน ซึง่ ผูร้ บั จ้างถม
ดินเป็ นบุคคลในพืน้ ที่ ซึง่ ไม่มเี ครือ่ งมือและอุปกรณ์ทจ่ี ะสามารถส่งมอบ
งานได้ตามคุณภาพ นอกจากนี้ TPOLY จะเป็ นผูร้ บั เหมางานก่อสร้าง ซึง่
เป็ นงานต่อเนื่องจากการปรับถมดินทีเ่ รียบร้อยแล้ว ดังนัน้ การที่ TPOLY
เป็ นผูค้ วบคุมงานถมดินจะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินการในขันตอนต่
้
อไป
มีความต่อเนื่อง ลดความเสีย่ งในด้านความล่าช้าของโครงการได้สญ
ั ญา
ดังกล่าวมีมลู ค่าเท่ากับ 300,000 บาท และ TPOLY มีการแจ้งงาน
เพิม่ เติมอีกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 มูลค่า 170,000 บาท
ในปี 2555 TPOLY ให้ TSG (ในขณะนัน้ TSG ยังเป็ นบริษทั ย่อยของ
TPOLY) กูย้ มื เงินตามสัญญากูย้ มื เงินวงเงินจํานวน 15.0 ล้านบาท ที่
อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงตามอัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง เพือ่ ให้ TSG ใช้ในการดําเนินการเรือ่ งมวลชนสัมพันธ์ โดย TSG
ตกลงชําระเงินต้นคืนให้แก่ TPOLY ก็ต่อเมือ่ TPOLY ทวงถาม
ในปี 2556 TSG ได้ชาํ ระเงินต้นและดอกเบีย้ ทัง้ หมดตามสัญญากูย้ มื และ
จะไม่มกี ารกูย้ มื เงินในลักษณะนี้กบั TPOLY ในอนาคตอีก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการจ้าง TPOLY
มีความเหมาะสมจากการที่ TPOLY มีประสบการณ์ในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของ CRB นอกจากนัน้ TSG ไม่ม ี
บุคลากรทีม่ คี วามรูท้ างวิศวกรรมทีจ่ ะเข้าไปควบคุมงานถม
ดินให้อยูใ่ นคุณลักษณะเหมาะสมสําหรับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า สําหรับอัตราค่าจ้างมีความเหมาะสม เนื่องจาก
เป็ นอัตราทีอ่ า้ งอิงจากอัตราค่าตอบแทนของพนักงาน
TPOLY ตามจริง รวมทัง้ ค่าอุปกรณ์และค่าเดินทางต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง ตามประมาณการทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จริง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มีความเหมาะสม เนื่องจากในช่วงปี 2555 ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
การจัดทํามวลชนสัมพันธ์ของ TSG ซึง่ เพือ่ ก่อให้เกิดความ
เป็ นไปได้ในการจัดตัง้ โรงไฟฟ้า TSG จึงมีความจําเป็ นต้อง
กูย้ มื เพือ่ การดําเนินการดังกล่าว โดยอัตราดอกเบีย้ มีความ
เหมาะสมเนื่องเป็ นจากอัตราดอกเบีย้ ทีไ่ ม่แตกต่างจากที่
TPOLY กูย้ มื จากสถาบันการเงิน ในขณะที่ TSG ยังไม่เริม่
โครงการจึงอาจไม่สามารถกูจ้ ากสถาบันการเงินได้เอง

0.07
0.06
0.13
0.00
วันที่ 21 มีนาคม 2557 TSG ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหา
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
อุปกรณ์ ก่อสร้าง และ ทดสอบ ( EPC Contract ) โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก TPOLY มีประสบการณ์ใน

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)
รายการ
 เงินจ่ายล่วงหน้าตาม
สัญญาก่อสร้าง

TSG เช่ารถยนต์จาก TPOLY
 ค่าเช่า
 เจ้าหนี้อ่นื

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
94.50
- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี - ไม่ม ี -

0.04
0.01

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
9.9 เมกะวัตต์ กับ TPOLY โดยพิจารณาจากการที่ TPOLY มี
ประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง
โรงไฟฟ้า โดยการให้บริการรับเหมาก่อสร้างครอบคลุมถึงงานวิศวกรรม
โยธา งานติดตัง้ งานระบบวิศวกรรมต่างๆ และงานภูมสิ ถาปตั ยกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมลู ค่าตามสัญญาจํานวน 630.00 ล้านบาท ทัง้ นี้
มูลค่าตามสัญญานี้ปรับเพิม่ ขึน้ จากราคาประมูลที่ TPOLY ได้รบั การ
คัดเลือก จากผูร้ ว่ มเข้าประกวดราคา 3 ราย เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม
2555 ที่ 616.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 สะท้อนราคาวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ปรับเพิม่ ขึน้ ซึง่ ราคาทีป่ รับขึน้ ดังกล่าว ยังตํ่ากว่าราคาข้อเสนอของผูร้ ว่ ม
ประกวดราคาอีก 2 รายข้างต้น โดย TSG ได้ชาํ ระเงินล่วงหน้างวดที่ 1
ร้อยละ 15.00 ของมูลค่าสัญญา ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 94.50 ล้านบาทแล้ว
และ TSG จะชําระเงินล่วงหน้างวดที่ 2 ร้อยละ 10.00 ของมูลค่าสัญญา
ภายใน 30 วัน หลังจาก TSG ได้อนุ มตั แิ บบก่อสร้างโรงไฟฟ้าเบือ้ งต้น
วันที่ 1 กันยายน 2557 TSG ได้เช่ารถกระบะจาก TPOLY โดยมีอตั รา
ค่าเช่าเท่ากับ 10,000 บาท / เดือน เป็ นเวลา 5 เดือน เพือ่ ให้ TSG ใช้ใน
การดําเนินการ ประสานงานทีเ่ กีย่ วเนื่องกับงานมวลชนสัมพันธ์

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้ามาแล้วหลายครัง้ และข้อเสนอของ
TPOLY ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างสัน้ กว่าผูร้ บั เหมาราย
อื่น
นอกจากนัน้ ราคาค่าจ้าง TPOLY เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
จากการที่ TPOLY มีขอ้ เสนอทีด่ ที ส่ี ดุ จากผูเ้ ข้าร่วมประกวด
ราคา 3 ราย โดยเงือ่ นไขการชําระเงินล่วงหน้าสามารถ
เทียบเคียงกับเงือ่ นไขที่ TPOLY ไปทํากับลูกค้ารายอืน่

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มีความเหมาะสม เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินการที่
เกีย่ วเนื่องกับงานมวลชนสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นการชัวคราว
่
ประมาณ 2 เดือน ดังนัน้ การเช่าจึงมีความเหมาะสมกว่าการ
ซือ้ นอกจากนี้ อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสม โดยมีราคา
เทียบเคียงและไม่สงู ไปกว่าราคาตลาด

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง MWE กับ TPOLY
รายการ
MWE จ้าง TPOLY ในการก่อสร้าง
 เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
ก่อสร้าง
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
 เงินมัดจําเครือ่ งจักร
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
 งานระหว่างก่อสร้าง
 เงินประกันผลงาน
MWE จ้าง TPOLY ควบคุมงานถม
ดิน
 ค่าควบคุมการถมดิน

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

- ไม่ม ี -

0.00
14.70
11.84
2.88
0.00
100.70
70.54
29.86
362.20
32.28

- ไม่ม ี -

0.30

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
วันที่ 21 มีนาคม 2557 MWE ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมางานออกแบบ จัดหา
อุปกรณ์ ก่อสร้างและทดสอบ โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะวัตต์ กับ
TPOLY โดยแบ่งงานออกเป็ นสัญญา 2 ฉบับ
สัญญาฉบับที่ 1 คือ สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (Civil
Work) มีมลู ค่าสัญญาเท่ากับ 98.00 ล้านบาท โดย MWE ชําระเงินล่วงหน้า
ร้อยละ 15.00 ของมูลค่าสัญญา ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 14.70 ล้านบาท
สัญญาฉบับที่ 2 คือ สัญญาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครือ่ งกลของโรงไฟฟ้า มี
มูลค่าตามสัญญาเท่ากับ 402.80 ล้านบาท โดยมีเงือ่ นไขการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าร้อยละ 20.00 ของมูลค่าสัญญา
โดยในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 MWE จ่ายเงินล่วงหน้าแล้วตามเงือ่ นไข
เท่ากับ 80.56 ล้านบาท และ MWE จะชําระเงินจ่ายล่วงหน้างวดที่ 2 ร้อย
ละ 5.00 ของมูลค่าสัญญา ภายใน 30 วัน หลังจาก MWE ได้อนุ มตั แิ บบ
ของโรงไฟฟ้าเบือ้ งต้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก TPOLY มี
ประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และข้อเสนอของ
TPOLY ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างสัน้ กว่าผูร้ บั เหมา
รายอื่น ในส่วนของราคาค่ารับเหมามีความเหมาะสม
เนื่องจากสามารถเทียบเคียงกับค่ารับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวลตามเงือ่ นไขทางเทคนิคทีใ่ กล้เคียงกัน
จากการประเมินของผูบ้ ริหารบริษทั ฯ และสามารถ
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด โดยเป็ นราคาที่ TPOLY มี
อัตรากําไรขัน้ ต้นใกล้เคียงกับการรับจ้างกับลูกค้ารายอืน่
ในประเภทงานลักษณะคล้ายคลึงกัน และจากผล
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ บริษทั ฯ ยัง
ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) สูงกว่าอัตราที่
บริษทั ฯ กําหนดไว้ทไ่ี ม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยเงือ่ นไข
การชําระเงินล่วงหน้าสามารถเทียบเคียงกับเงือ่ นไขที่
TPOLY ทํากับลูกค้ารายอื่น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 MWE ได้ทาํ สัญญาจ้าง TPOLY ในการควบคุม คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการ
งานถมดิน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก TPOLY มี
ควบคุมงานก่อสร้างอื่นๆ โดย TPOLY มีบุคลากรและเครือ่ งมือ อุปกรณ์ท่ี
ประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของ CRB
สําคัญสําหรับการควบคุมงานถมดิน ซึง่ ผูร้ บั จ้างถมดินเป็ นบุคคลในพืน้ ที่ ซึง่ สําหรับอัตราค่าจ้างมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็ นอัตรา
ไม่มเี ครือ่ งมือและอุปกรณ์ทจ่ี ะสามารถส่งมอบงานได้ตามคุณภาพ
ค่าจ้างเดียวกันกับที่ TPOLY จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้กบั
นอกจากนี้ TPOLY จะเป็ นผูร้ บั เหมางานก่อสร้าง ซึง่ เป็ นงานต่อเนื่องจาก
พนักงานทีใ่ ห้บริการตามสัญญานี้ รวมทัง้ ค่าอุปกรณ์และ
การปรับถมดินทีเ่ รียบร้อยแล้ว ดังนัน้ การที่ TPOLY เป็ นผูค้ วบคุมงานถมดิน ค่าเดินทางต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามประมาณการทีค่ าดว่า
จะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินการในขัน้ ตอนต่อไปมีความต่อเนื่อง ลดความ
จะเกิดขึน้ จริง
เสีย่ งในด้านความล่าช้าของโครงการได้โดยมีมลู ค่าสัญญาเท่ากับ 300,000
บาท มีระยะเวลาสัญญา 4 เดือน (30 เมษายน 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2557)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความล่าช้าของขัน้ ตอนการเรียกเก็บเงินและล่าช้า
ในเรือ่ งความคืบหน้าของงานถมดินทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
จึงยังไม่มกี ารชําระ แต่งานทัง้ หมดเสร็จสิน้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และ
MWE มีการชําระเงินทัง้ จํานวนแล้วในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง MWE กับ GPP
รายการ
MWE จ้าง GPP ในการถมดิน
 เงินจ่ายล่วงหน้า
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
 งานระหว่างก่อสร้าง

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

0.00
15.00
15.00
0.00
15.00

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
วันที่ 29 เมษายน 2557 MWE ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาถมดิน ขุด
ดินขนย้ายดิน และบดอัดพร้อมอุปกรณ์กบั GPP โดยพิจารณาจาก
การทีผ่ บู้ ริหารของ GPP มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
และควบคุมงานก่อสร้างอื่นๆ
มูลค่าสัญญาเท่ากับ 15.00 ล้านบาท โดย MWE จ่ายล่วงหน้า
ตามสัญญาร้อยละ 25.00 ของมูลค่าสัญญา หรือเทียบเท่ากับ 3.75
ล้านบาท ซึง่ เงินจ่ายล่วงหน้าจะถูกตัดจ่ายตามงวดงานทีท่ าํ สําเร็จ
และส่งมอบงานแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เนื่องจากผูบ้ ริหารของ GPP เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์
สร้างโรงไฟฟ้า และมีความสามารถในการปรับสภาพพืน้ ทีด่ นิ ให้
เหมาะสมกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ ส่วนราคาค่าจ้างมีความ
เหมาะสม เนื่องจากสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาด

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง SGP กับ TPOLY
ายการ
SGP ว่าจ้าง TPOLY ดําเนินการ
ขอใบอนุ ญาตและดําเนินการด้าน
มวลชนสัมพันธ์
 งานระหว่างก่อสร้าง
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

- ไม่ม ี -

0.00
7.00
0.00
7.00

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
วันที่ 26 มีนาคม 2557 SGP ได้ทาํ สัญญาจ้าง TPOLY เป็ น
ผูด้ าํ เนินการจัดเตรียมเอกสารและดําเนินการขออนุ ญาตต่อ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การดําเนินการด้านมวลชน
สัมพันธ์ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีมลู ค่าสัญญาเท่ากับ
10.00 ล้านบาท เงือ่ นไขการจ่ายชําระแบ่งเป็ น 3 งวด
 งวดที่ 1 จํานวน 4.00 ล้านบาท หลังจากลงนามใน
สัญญา
 งวดที่ 2 จํานวน 3.00 ล้านบาท หลังจากรับรายงาน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีมติเห็นชอบให้
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคาร
 งวดที่ 3 จํานวน 3.00 ล้านบาท หลังจากได้รบั
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 SGP ชําระล่วงหน้าตามสัญญางวดแรก
จํานวน 0.50 ล้านบาท และวันที่ 30 เมษายน 2557 จ่ายเพิม่ อีก
จํานวน 3.50 ล้านบาท รวมจ่ายงวดแรกตามสัญญาจํานวน 4.00
ล้านบาท หลังจากลงนามในสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2557 และ
จ่ายชําระในงวดที่ 2 อีก 3.00 ล้านบาทรวมเป็ นเงิน 7.00 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการจ้าง TPOLY
เพือ่ ดําเนินการขอใบอนุ ญาตต่าง ๆ สําหรับดําเนินการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล และงานด้านมวลชนสัมพันธ์มคี วามจําเป็ นและเหมาะสม
เนื่องจาก TPOLY มีศกั ยภาพและประสบการณ์ในการจัดเตรียม
เอกสารเพือ่ ขอใบอนุ ญาตต่างๆ เช่น ใบ อ1 รง 3 รง 4 และ
PPA และมีบุคลากรทีช่ าํ นาญและเข้าใจขัน้ ตอนในการเดินเรือ่ ง
ขอใบอนุ ญาตตามทีก่ ล่าวข้างต้น นอกจากนี้ TPOLY ยังมี
ความสามารถและประสบการณ์ในการประสานงานและทําความ
เข้าใจกับมวลชนในพืน้ ที่
ทัง้ นี้ ราคาค่าจ้างมีความเหมาะสม เนื่องจากค่าจ้างดังกล่าว อยู่
ภายในงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ คือประมาณร้อยละ 2 – ร้อยละ 3
ของงบประมาณการลงทุนทัง้ โครงการ และเมือ่ เทียบกับโครงการ
อื่น ๆ ทีผ่ า่ นมา เช่น CRB MGP จะมีมลู ค่าใกล้เคียงกัน

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง PGP กับ TPOLY
รายการ
PGP ว่าจ้าง TPOLY ดําเนินการ
ขอใบอนุ ญาตและดําเนินการด้าน
มวลชนสัมพันธ์
 งานระหว่างก่อสร้าง
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

- ไม่ม ี -

0.00
5.00
0.00
5.00

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 PGP ได้ทาํ สัญญาจ้าง TPOLY เป็ น
ผูด้ าํ เนินการจัดเตรียมเอกสารและดําเนินการขออนุ ญาตต่อ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การดําเนินการด้านมวลชน
สัมพันธ์ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีมลู ค่าสัญญาเท่ากับ
6.00 ล้านบาท เงือ่ นไขการจ่ายชําระแบ่งเป็ น 4 งวด
 งวดที่ 1 จํานวน 3.00 ล้านบาท หลังจากลงนามใน
สัญญา
 งวดที่ 2 จํานวน 2.00 ล้านบาท หลังจากได้รบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4
 งวดที่ 3 จํานวน 0.50 ล้านบาท หลังจากได้รบั บัตร
ส่งเสริมการลงทุน BOI
 งวดที่ 4 จํานวน 0.50 ล้านบาท หลังจากได้รบั
ใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า,ใบอนุ ญาตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ได้มกี ารจ่ายชําระ 2 งวดเป็ น
จํานวนเงิน 5.00 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการจ้าง TPOLY
เพือ่ ดําเนินการขอใบอนุ ญาตต่าง ๆ สําหรับดําเนินการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล และงานด้านมวลชนสัมพันธ์มคี วามจําเป็ นและเหมาะสม
เนื่องจาก TPOLY มีศกั ยภาพและประสบการณ์ในการจัดเตรียม
เอกสารเพือ่ ขอใบอนุ ญาตต่างๆ เช่น ใบ อ1 รง 3 รง 4 และ
PPA และมีบุคลากรทีช่ าํ นาญและเข้าใจขัน้ ตอนในการเดินเรือ่ ง
ขอใบอนุ ญาตตามทีก่ ล่าวข้างต้น นอกจากนี้ TPOLY ยังมี
ความสามารถและประสบการณ์ในการประสานงานและทําความ
เข้าใจกับมวลชนในพืน้ ที่
ทัง้ นี้ ราคาค่าจ้างมีความเหมาะสม เนื่องจากค่าจ้างดังกล่าว อยู่
ภายในงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ คือประมาณร้อยละ 2 – ร้อยละ 3
ของงบประมาณการลงทุนทัง้ โครงการ และเมือ่ เทียบกับโครงการ
อื่น ๆ ทีผ่ า่ นมา เช่น CRB MGP จะมีมลู ค่าใกล้เคียงกัน

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง PTG กับ นายประภาส ศรีทองคํา ("นายประภาส")
รายการ
PTG จ่ายเงินทดรองจ่ายให้กบั นาย
ประภาส ศรีทองคํา
 เงินทดรองจ่าย
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

0.00
4.00
0.00
4.00

4.00
0.00
4.00
0.00

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ จัดตัง้ PTG เมือ่ 31 ตุลาคม 2556 และมอบหมายให้
นายประภาส ซึง่ มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
ภาคประชาชน เป็นผูด้ าํ เนินการงานมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ
ซึง่ จําเป็ นต้องสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่างโครงการ
ภาคประชาชน และหน่วยงานรายการทีเ่ กีย่ วข้อง โดย PTG ได้
จ่ายเงินทดรองจ่าย 4.0 ล้านบาท เพือ่ สํารองเป็ นค่าใช้จา่ ยในการ
ดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าบริการรถรับส่ง ค่าเบีย้ เลีย้ งของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ค่าเช่าสถานทีใ่ นการจัดประชุม และค่าจ้าง
บุคลากรในการจัดเตรียมการประชุม โดยในส่วนของเงินทดรอง
จ่ายทีย่ งั ไม่ได้ใช้ในการดําเนินการ นายประภาส ได้เคลียร์เงินทด
รองดังกล่าวกับบริษทั ฯ แล้วเมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการเงินทดรอง
จ่ายดังกล่าวมีความจําเป็ น เนื่องจากในระยะเริม่ แรกของการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล การสร้างความเข้าใจกับชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ รอบข้างโรงไฟฟ้าเป็ นสิง่ สําคัญ เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าจะต้องอยูร่ ว่ มกับชุมชนในระยะยาว และเงินทดรองจ่าย
ทีเ่ ป็ นค่ามวลชนดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยเป็ นจํานวนทีไ่ ม่
เกินกว่าทีก่ าํ หนดในงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้สาํ หรับการพัฒนา
โครงการ

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่าง BBRP กับ TPOLY
รายการ
TPOLY/TPCH ค้างชําระค่าหุน้
BBRP
รายการระหว่าง TPOLY และ
BBRP
 ดอกเบีย้ ค้างรับ
ยกมา
ดอกเบีย้ เพิม่
รับชําระดอกเบีย้
คงเหลือ
รายการระหว่าง TPOLY และ
TPCH
 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
ยกมา
เพิม่ ขึน้
รับชําระ
คงเหลือ
 ดอกเบีย้ รับ
BBRP กูย้ มื เงินจาก TPOLY
 เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ยกมา
เบิกจ่าย
ชําระคืน
คงเหลือ
 ดอกเบีย้ จ่าย

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

1.21
0.00
1.21
0.00

- ไม่ม ี -

8.50
0.00
8.50
0.00
0.60

- ไม่ม ี -

2.24
0.70
2.94
0.00
0.18

- ไม่ม ี -

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 TPOLY ได้เข้าซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของ BBRP ใน
สัดส่วนร้อยละ 85 โดยมีมลู ค่าหุน้ รวมเท่ากับ 8.5 ล้านบาท โดยที่ TPOLY
ไม่ได้ชาํ ระค่าหุน้ เพิม่ ทุนของ BBRP จึงมีผลให้ TPOLY มีสถานะเป็ นลูกหนี้
ค่าหุน้ ของ BBRP ซึง่ ผูกพันด้วยอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7 ต่อปี
ต่อมาวันที่ 26 ธันวาคม 2555 TPOLY ได้จดั ตัง้ TPCH ขึน้ เพือ่ ปรับ
โครงสร้างและให้ TPCH เข้าซือ้ หุน้ สามัญในบริษทั โรงไฟฟ้าทัง้ หมดจาก
TPOLY ซึง่ รวมถึง BBRP ด้วย เป็ นเหตุให้ TPCH มีสถานะเป็ นลูกหนี้คา่ หุน้
BBRP แทน TPOLY ขณะเดียวกัน TPOLY มีฐานะเป็ นลูกหนี้กบั TPCH ใน
มูลค่าเดียวกันเท่ากับ 8.5 ล้านบาท
ต่อมาวันที่ 27 ธันวาคม 2556 TPCH ได้ชาํ ระลูกหนี้คา่ หุน้ ของ BBRP มูลค่า
8.5 ล้านบาท พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ จํานวน 0.595 ล้านบาท และในวันเดียวกัน
TPOLY ได้ชาํ ระหนี้ให้กบั TPCH มูลค่า 8.5 ล้านบาท พร้อมทัง้ ดอกเบีย้
จํานวน 0.595 ล้านบาท ซึง่ เป็ นจํานวนเดียวกับที่ TPCH จ่ายชําระ BBRP
และ TPOLY ยังได้ชาํ ระดอกเบีย้ ค้างจ่ายค่าหุน้ ให้กบั BBRP ทีเ่ กิดขึน้ ก่อน
การโอนหุน้ BBRP ให้กบั TPCH ทัง้ หมดเท่ากับ 1.21 ล้านบาท ครบถ้วน
แล้ว

TPOLY ให้ BBRP กูย้ มื เงินตามสัญญากูย้ มื เงิน วันที่ 17 ธันวาคม 2553
วงเงินทัง้ หมดจํานวน 8.5 ล้านบาท ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.0 ต่อปี เพือ่ ใช้
ในการดําเนินการเรือ่ งมวลชนสัมพันธ์ โดย BBRP ตกลงชําระเงินต้นคืน
ให้แก่ TPOLY ก็ต่อเมือ่ TPOLY ทวงถาม โดยในวันที่ 26 ธันวาคม 2556
BBRP ได้ชาํ ระเงินต้นและดอกเบีย้ ทัง้ หมดตามสัญญากูย้ มื

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก TPCH ไม่ได้
ชําระค่าหุน้ ตัง้ แต่แรกเนื่องจากโครงการ BBRP ยังมี
ความไม่แน่นอนในเรือ่ งการขอใบอนุ ญาตในการ
ก่อสร้าง จึงเป็ นการดีกว่าทีจ่ ะรักษาสภาพคล่องไว้ท่ี
TPCH อย่างไรก็ดเี พือ่ เป็ นการลดภาระเรือ่ งอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ TPCH จ่ายให้กบั BBRP จึงได้ดาํ เนินการ
เพิม่ ทุนให้ครบถ้วนเต็มจํานวนและเรียกให้ TPOLY
ชําระเงินคืนลูกหนี้คา่ หุน้ ในคราวเดียวกันและจํานวน
เดียวกัน ซึง่ เหมาะสมโดยบริษทั ฯ ไม่เสียประโยชน์
ในขณะทีบ่ ริษทั ย่อย BBRP ก็ได้รบั ผลตอบแทนเป็ น
ดอกเบีย้ ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความจําเป็ น เนื่องจากช่วงปี 2553 ถึง
2556 BBRP อยูร่ ะหว่างการจัดทํามวลชนสัมพันธ์เพือ่
ก่อให้เกิดความเป็ นไปได้ในการจัดตัง้ โรงไฟฟ้า จึง
จําเป็ นต้องกูย้ มื เพือ่ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดย
อัตราดอกเบีย้ มีความเหมาะสมเนื่องจากอัตรา
ดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ที่ TPOLY กูย้ มื
จากสถาบันการเงิน ในขณะที่ BBRP ยังไม่เริม่

เอกสารแนบสารสนเทศ ลําดับที่ 1
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)
รายการ
 ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ยกมา
ดอกเบีย้ เพิม่
ชําระดอกเบีย้
คงเหลือ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

ลักษณะรายการ/ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
โครงการจึงอาจไม่สามารถกูจ้ ากสถาบันการเงินได้เอง

0.12
0.18
0.30
0.00

บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

1.

มาตรการและขัน้ ตอนในการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน

บริษทั ฯ ได้กําหนดมาตรการการทํารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจําเป็ นใน
การเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการ
ดําเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วาม
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึ้น บริษทั ฯ จะจัดให้มผี ูเ้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นํ าไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ก่อนการเข้าทํารายการ ตามแต่กรณี ซึง่ ผูท้ อ่ี าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสีย
ในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันดังกล่าว
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จะดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ ายไปของสินทรัพย์ท่ี
สําคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีทก่ี าํ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตแห่งประเทศไทย
2.

นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย อาจมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
โดยบริษทั ฯ ได้กําหนดนโยบายในการเข้าทํารายการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ให้มเี งือ่ นไขทาง
การค้าทัวไป
่ สามารถเปรียบเทียบ อ้างอิงได้กบั ลักษณะเงือ่ นไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับการทําธุรกิจกับบุคคลอื่น พร้อมทัง้
กําหนดราคาและเงือ่ นไขรายการให้ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้ นี้ผตู้ รวจสอบภายในจะทําหน้าที่
ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการเป็ นรายไตรมาส
สําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทีม่ ลี กั ษณะนอกเหนือจากวรรคแรก
ได้แก่ การทํารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ ไม่มเี งือ่ นไขการค้าทัวไป
่ และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษทั ฯ
ได้กําหนดนโยบายให้ดําเนินการตามมาตรการและขัน้ ตอนในการอนุ มตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน และเปิ ดเผยข้อมูลในการทํา
รายการ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน ข้อ 1. ข้างต้น
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่าในอนาคต บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะยังคงมีการทํารายการระหว่างกันทีม่ คี วามต่อเนื่อง เช่น การ
เช่าพืน้ ทีส่ าํ นักงานจาก TPOLY โดยบริษทั ฯ กําหนดให้การเข้าทํารายการเป็ นไปตามเงือ่ นไขการค้าปกติและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ซึง่ กําหนดอายุสญ
ั ญา 1 ปี และต่ออายุครัง้ ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ ซึง่ บริษทั ฯ จะทําการเปรียบเทียบราคาก่อนต่อสัญญา
ทุกปี นอกจากนี้ บริษทั ย่อย CRB ยังมีสญ
ั ญาว่าจ้าง VSPP ซึง่ เป็ นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เดินเครื่องและ
้
บํารุงรักษาโรงไฟฟาตามสัญญาจ้างลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีระยะเวลาสัญญา 5 ปี สิ้นสุดในปี 2562 เนื่องจากมี
ประสบการณ์ในการดําเนินงานโรงไฟฟ้า และผลงานทีผ่ ่านมาเป็ นไปตามเป้าหมาย รวมทัง้ มีความเป็ นไปได้ในอนาคตทีบ่ ริษทั ย่อย
อาจว่าจ้าง TPOLY เป็ นผูร้ บั เหมางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) เนื่องจากTPOLY เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าหลายแห่งรวมถึงให้กบั บริษทั ย่อย และสามารถทําตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการทํารายการระหว่างกันโดยเฉพาะรายการทีไ่ ม่มเี งือ่ นไขการค้า
ทัวไป
่ เช่น งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษทั ย่อย เป็ นต้น บริษทั ฯ จึงได้กําหนดวิธกี ารคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่าง
เหมาะสมและเป็ น ธรรมกับ ผู้ร ับ เหมารายอื่น โดยมีก ารเปรีย บเทีย บราคา เทคโนโลยีท่ีใ ช้แ ละเงื่อ นไขทางการค้า รวมถึง
ประสบการณ์และขนาดธุรกิจของผูร้ บั เหมา เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยหากบริษทั ฯ จะเข้ารายการดังทีก่ ล่าวมานี้
ตลอดจนรายการระหว่างกันอื่นๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต บริษทั ฯ และ บริษทั ย่อย ก็จะดําเนินการมาตรการและขัน้ ตอนในการ
อนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
กําหนด
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ตารางสรรุ ปงบการเงินในระยะ
น
3 ปี ที่ผ่านมา พพร้ อมคําอธิบายและการวิ
บ
วิเคราะห์ ฐาน ะการเงินแลผผลการ
ดําเนินงาานในปี ที่ผ่านมา
น


สรรุ ปฐานะการเงิงินและผลการรดําเนินงานข องบริษัท
งบบการเงินรวมของบริ ษัท สําหรั
ห บปี สิ ้นสุดวันนที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 (ฉบบับปรับปรุ งให ม่) ปี 2556 แลละปี 2557
ตรวจสอบบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลลขทะเบียน 2982 บริ ษัท สอบบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่น แนลล จํ า กัด ซึ่ง เป็ นผู้สอบบัญ ชีทีท่ ไ ด้ รับ ความเเห็ น ชอบจากสํานัก งานคณะะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพยย์ มีรายละเอียดดั
ด งนี ้
งบแสดงฐฐานะการเงิ น
รายการ

31 ธ.ค. 2555
ล้ านบาทท ร้ อยละ

สินทรั พยย์ หมุนเวียน
เงินสดแลละรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนนชัว่ คราว
ลูกหนี ้กาารค้ าและลูกหนีอื้อื่น - กิจการที่เกียวข้
่ย องกัน
ลูกหนี ้กาารค้ าและลูกหนีอื้อื่น - บริ ษัทอื่น
ลูกหนี ้กาารค้ าและลูกหนีอื้อื่น - ลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยยืู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที
จ ่เกี่ยวข้ องกัน
เงินจ่ายลล่วงหน้ าค่าที่ดิน
เงินจ่ายลล่วงหน้ าค่าก่อสร้ร้ าง
วัสดุคงเหหลือ
รวมสินททรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พยย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากติติดภาระคํ ้าประกักัน
เงินลงทุนนในบริ ษัทย่อย
ที่ดินอาคคาร และอุปกรณ์
ณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายลล่วงหน้ าค่าบริ หารจั
า ดการ
ภาษีเงินไได้ ถกู หักณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดั บัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินททรั พย์ ไม่ หมุนเวีวียน
รวมสินททรั พย์
หนีส้ นิ หหมุนเวียน
เงินเบิกเกิกินบัญชีและเงินกู
น ้ ยืมระยะสันจา
้ ากสถาบันการเงิ น
เจ้ าหนี ้กาารค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น

10.330
0.225

31 ธ.ค. 2557
ล้ านบาท
า
ร้ อยละ
ย

20.556
0.334
52.553

1.52
0.04
1.85
1.25
3.03
0.05
7.74

178.07
100.73
42.10
14.42
77.13
10.00
8.07
430.52

15.05
8.51
3.56
1.22
6.52
0.85
0.68
36.39

1,232.96
139.32
49.03
55.45
12.90
132.53
1,622.19

400.00
4
4.52
1.59
1.80
0
0.42
4
4.30
522.63

617.440
7.660
0.773
0.335
626.008
678.661

90.98
1.12
0.11
0.05
92.26
100.00

718.14
13.10
19.05
0.04
2.19
752.52
1,183.04

60.70
1.11
1.61
0.00
0.19
63.61
100.00

7.88
1,406.37
14.64
22.18
0.07
8.79
1,459.93
3,082.11
3

00.26
455.63
0
0.48
0
0.72
0
0.00
0
0.29
477.37
1000.00

1.118
4.779

0.17
0.71

20.10
9.47

1.70
0.80

99.49
23.84
43.59

33.23
0
0.77
1.41

12.558
8.550

1

31 ธ.ค. 25556
ล้ านบาท ร้ อยละ
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รายการ
เงินกู้ยืมรระยะยาวที่ถึงกําหนดชํ
า
าระภายใในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมจจากกิจการที่เกี่ยวข้
ย อง
หนี ้สินตาามสัญญาเช่ากาารเงินที่ถึงกําหนดดชําระภายใน1 ปีี
ภาษีเงินไได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
หนี ้สินหมมุนเวียนอื่น
รวมหนีสสิ้ ินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไมม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมรระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถงึ กําหนดชํ
ห าระภายในน
หนึง่ ปี
หนี ้สินตาามสัญญาเช่ากาารเงิน-สุทธิจากสส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายยในหนึง่ ปี
เจ้ าหนี ้เงินนประกันผลงานน
ภาระผูกพพันผลประโยชน์น์พนักงาน
ประมาณ
ณการหนี ้สินระยะะยาว
รวมหนีสสิ้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสสิ้ ิน
ส่ วนของงผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะะเบียน
ทุนชําระแแล้ ว
ส่วนเกินมมูลค่าหุ้น
สํารองสําาหรับการจ่ายโดดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณ
ณฑ์
ผลต่างจาากการรวมกิจกาารภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจาากการเปลี่ยนแปปลงสัดส่วนเงินลงทุ
ล นในบริษัทย่ อย
รายการกํกําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น เงินลงทุ
น นเผื่อขาย
กําไรสะสสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
ส
รวมส่วนขของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจคควบคุม
ส่ วนของงผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสสิ้ ินและส่ วนขอองผู้ถอื หุ้น

31 ธ.ค. 2555
ล้ านบาทท ร้ อยละ
5.227
0.78
0.116
0.02
11.440
1.68

2

31 ธ.ค. 25556
ล้ านบาท ร้ อยละ
74.16
6.27
1.02
0.09
1.83
0.15
106.58
9.01

31 ธ.ค. 2557
ล้ านบาท
า
ร้ อยละ
ย
74.16
2
2.41
1.10
0
0.04
242.17
7
7.86

438.880

64.66

413.48

34.95

841.69

277.31

0.445
439.225
450.665

0.07
64.73
66.41

2.72
0.38
2.14
418.72
525.30

0.23
0.03
0.18
35.39
44.40

1.62
43.63
3.00
2.14
892.08
1,134.25

00.05
1.42
0
0.10
0
0.07
288.94
366.80

153.000
153.000
0.447
(0.322)
153.115
74.881
227.996
678.661

22.55
22.55
0.07
(0.05)
22.57
11.02
33.59
100.00

310.55
310.55
223.32
11.50
0.47
16.42
12.06
574.32
83.42
657.74
1,183.04

26.25
26.25
18.88
0.97
0.04
1.39
1.02
48.55
7.05
55.60
100.00

401.20
400.00
1,251.55
14.17
0.47
15.99
0.03
40.55
1,722.76
225.11
1,947.87
3,082.11
3

133.02
122.98
400.61
0
0.46
0
0.02
0
0.52
0
0.00
1.32
555.90
7
7.30
633.20
1000.00
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งบกําไรขาาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ปี 2555
ล้ านบาทท ร้ อยละ
รายได้
รายได้ จาากการขายไฟฟ้า
รายได้ เงินนอุดหนุนส่วนเพิพิ่มราคารับซื ้อไฟฟฟ้า
รวมรายไได้
ต้ นทุนขาย
กําไรขันนต้
้ น
รายได้ อื่น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายยในการบริ หาร
ต้ นทุนทาางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (คค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงิ
เ นได้
กําไรสําหหรับงวด
กําไร (ขาาดทุน)เบ็ดเสร็ร็จอื่น
กําไร (ขาาดทุน)เบ็ดเสร็ร็จอื่น สําหรั บปปี
กําไร (ขาาดทุน)เบ็ดเสร็ร็จรวม สําหรั บปี
การแบ่งปปั นกําไร
ส่วนที่เป็ นนของบริ ษัทใหญ
ญ่
ส่วนที่เป็ นนของส่วนได้ เสียที
ย ่ไม่มีอํานาจคววบคุม
กําไรต่อห้หุ้นส่วนที่เป็ นของงบริ ษัทใหญ่

ปี 25556
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ
อ

1.114
1.114

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

164.19
16.06
180.25
114.32
65.93
13.95
79.88

91.09
8.91
100.00
63.42
36.58
7.74
44.32

235.84
22.41
258.26
146.39
111.87
3.51
115.38

991.32
8.68
1000.00
5
56.68
4
43.32
1.36
4
44.68

9.552
0.118
9.770
(8.56)
0.449
(8.07)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

32.44
23.06
55.50
24.38
(0.45)
23.93

18.00
12.79
30.791
13.53
(0.25)
13.28

44.56
27.92
72.47
42.91
6.61
49.52

17.25
10.81
288.063
16.61
2.56
19.17

(8.07)

n/a
n/a

1.00
24.93

0.55
13.83

0.05
49.56

0.02
19.19

(0.32)
(7.75)
(0.02)

12.37
11.56
0.00

28.53
21.03
0.09

งบกระแสสเงิ นสด
หนน่ วย:ล้ านบาทท
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใใช้ ไปใน) กิจกรรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใใช้ ไปใน) กิจกรรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใใช้ ไปใน) กิจกรรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ
่ ้น (ลดลง)-สสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันสิ ้นปี

ปี 2555
26.50
(5565.13)
527.54
5
(11.09)
(
21.39
10.30
3

ปี 2556
36.09
(237.04)
368.72
167.77
10.30
178.07

ปี 25557
81.880
(890.63)
1,863.772
1,054.990
178.007
1,232.997
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อัตราส่วนนทางการเงิ นที สํส่ าคัญ
อัตราาส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง((เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี
ก ้การค้ า(เท่า)
า
ระยะเวลลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี
า ้การค้ า (เทท่า)
ระยะเวลลาชําระหนี ้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินนสด (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสสามารถในการททํากําไร
(Profitabbility Ratio)
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตราส่วนกําไรจากการรดําเนินงาน (%
%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการรทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราตออบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิ
ท ภาพในการดําเนินงาน
(Efficienncy Ratio)
อัตราผลลตอบแทนจากสิสินทรัพย์ (%)
อัตราผลลตอบแทนจากสิสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราหมุมุนของสินทรัพย์ย (เท่า)
อัตราส่วนวิเคระห์นโยบบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratiio)
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่
อ วนของผู้ถือหุห้้ น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพั
ก น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลล (%)

4

ปี 2555

ปี 2556

ปี 25557

4.61
2.03
2.32
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

4.04
3.15
0.61
8.56
42.04
10.74
33.51
8.54

6.770
6.110
0.447
5.667
63.552
6.666
54.002
9.449

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

36.58
26.32
76.08
12.32
5.40

43.332
27.442
115.550
18.992
3.880

n/a
n/a
n/a

2.57
6.81
0.21

2.332
7.222
0.112

1.98
4.16
0.05
-

0.80
2.56
0.14
-

0.558
4.009
0.009
-
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กาารวิเคราะห์ ผลการดํ
ล
าเนินงานและฐานะททางการเงินขอองบริษัทและบ
บริษัทย่ อย
กาารวิเคราะห์ ผลการดํ
ล
าเนินงาน
ราายได้ จากการจําหน่
า ายกระแสไไฟฟ้า

ราายได้ หลักของบบริ ษัทมาจากกาารจําหน่ายกระะแสไฟฟ้าซึ่งปรระกอบด้ วย รายได้ จากการขาายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. และ
เงินอุดหนุนุนส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder)อย่
(
างไ รก็ดี ในปี 25555 บริ ษัทยังไม่มีมรี ายได้ จากการรจําหน่ายไฟฟ้าเนื่องจาก
เป็ นช่วงพัพัฒนาโครงการไไฟฟ้า CRB แลละโรงไฟฟ้า CRRB ได้ เริ่ มจําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ ในวันที ่ 15 มีนาคม 2556 ซึง่ ทํา
ให้ ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้
า จํานวน 180.25
1
ล้ านบาาท และในปี 2557 มีรายได้จํจาํ นวน 258.266 ล้ านบาท เพิมขึ
่ม น้ จากปี
่
25556 เป็ นช่วงเริ่มต้ นของการจํจําหน่ายกระแสสไฟฟ้าของ
ก่อน 78.001 ล้ านบาท หรืื อคิดเป็ นร้ อยลละ 43.28 เนืนองจากในปี
โรงไฟฟ้า CRB และต้ องมี
ง การทดสอบเครื่ องจักรของ โรงไฟฟ้าในช่วงกลางเดื
ว
อนมีนาคม
น 2556 จนนถึงเดือนมิถนุ ายน 2556
จึงทําให้ โรรงไฟฟ้าไม่สามมารถผลิตกระแแสไฟฟ้าได้ อย่าางเต็มกําลังในชช่วงเวลาดังกล่าว อีกทังการจํ
้ จําหน่ายกระแสสไฟฟ้าในปี
2556 มีระะยะเวลา 8 เดือนเศษเท่านันในขณะที
น้
่ปี 25557 โรงไฟฟ้า CRB สามารรถรับรู้ รายได้ จาากการผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าได้ เต็มปี อีกทั
ก ง้ การผลิตไฟฟฟ้าในปี 25577 เป็ นการผลิตกระแสไฟฟ
ก
้ าได้ด้ อย่างเต็มกําลังั และมีประสิทธิิภาพมาก
ขึ ้นเมื่อเทียยบกับปี 2556
ทังงนี
ั ้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25557 บริ ษัทมีโครรงการโรงไฟฟ้าที
า ่จําหน่ายกระะแสไฟฟ้าแล้ ว 1 โครงการคือ โรงไฟฟ้า
CRB โดยยมีกําลังการผลิลิตเสนอขายจํานวน 9.2 เมกะะวัตต์ นอกจากนี ้ ยังมีอีก 3 โคครงการ ได้ แก่ MMGP TSG และ MWE ที่
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง ซึง่ จะทําให้ มีกาลั
ํา งการผลิตเสนนอขายรวมเพิมขึ
่ม ้นอีก 25.2 เมมกะวัตต์ โดยผู้บบริ หารคาดว่าจะก่
จ อสร้ าง
ร
งพาณิ
ณิ ชย์ ได้ ภ ายในปีปี 2558 ซึ่งจะทํ าให้ บริ ษั ทมี รายได้ จากการจํ าหน่า ย
แล้ วเสร็ จ และสามารถจจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิ
กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นในอนาคต
ต้ นนทุนขายไฟฟ้า
ต้ นนทุนขายไฟฟ้าของบริ
า
ษัทประะกอบด้ วยค่าใช้ช้ จ่ายหลัก ได้ แก่
แ ค่าที่ปรึ กษาาและควบคุมงาาน ค่าเสื่อมราคคา และค่า
ตัดจําหน่าายทรัพย์สินหลัลักที่ใช้ ในการดํดําเนินงานโรงไฟฟฟ้า โดยค่าที่ปรึ
ป กษาและควบคุมงานของบบริ ษัทเป็ นค่าจ้ างบริ
า ษัท วี
เอสพีพี คคอนซัลแตนท์ จํากัด (“VSPP””) (ซึ่งเป็ นผู้ถือหหุ้นใหญ่ร้อยละะ 16.87 ใน CRB)
C ในการเดิดินเครื่ องและบบํารุ งรักษา
ิน ่ใช้ ในการดําเนิ
เ นงานโรงไฟฟฟ้ า ส่วนใหญ่เป็ นค่าเสื่อม
โรงไฟฟ้า CRB ส่วนค่าเสื่อมราคาและะค่าตัดจําหน่ายยของทรัพย์สนที
ราคาของเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิ
ใ
ตกระะแสไฟฟ้า
ณะที่ปี 2556 และ
แ 2557
ในนปี 2555 บริ ษัษัทไม่มีต้นทุนขายไฟฟ้าเนื่ อง จากยังไม่มีรายได้ จากการขายไฟฟ้า ในขณ
บริ ษัทมีต้นทุนขายจํานววน 114.32 ล้ านบาท และ 1446.39 ล้ านบาทท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
อ 63.42 แและร้ อยละ 566.68 ของ
ง่ ่มขึ ้นจากปี 2556 จํานวน 32.07 ล้ านบาทท หรื อเพิ่มขึ ้นร้รอยละ 28.05 ตตามการเติบโตของรายได้
รายได้ หลักั ตามลําดับ ซึงเพิ
หลักทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นขอองต้ นทุนขายไฟฟฟ้าเป็ นการเพิ่ มขึ ้นตามการเติบโตของรายไได้ หลักแต่มีอตั ตราการเติบโตทีที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับออัตราการเติบโตตของรายได้ ซงึ่ มาจากการขายยไฟฟ้าโดยต้ นทุนสําคัญของกการจําหน่ายไฟฟฟ้า คือ ค่าทีปรึ
่ป กษาและ
ควบคุมงาานตามสัญญาาจ้ างเดินเครื่ องและบํ
ง
ารุ งรักษษากับ VSPP ซึ่งจะผันแปรตามจํานวนหนน่วยของไฟฟ้าทที่ผลิตและ
จําหน่ายใให้ แก่ กฟภ.
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ราายได้ อื่น
ราายได้ อื่นของบริิ ษัทเป็ นรายได้ จากการดํ าเนินินงานที่ไม่ได้้ มาจากธุรกิ จหลั
ห ก โดยในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ อื่น
จํานวน 1..14 ล้ านบาท โดยเป็
โ นรายได้ จากดอกเบี
จ
้ยรับบทังจํ
้ านวน และในปี 2556 ราายได้ อื่นของบริริ ษัทมีจํานวน 13.95
1 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 12.881 ล้ านบาท หรืรื อคิดเป็ นร้ อยลละ 1,123.68เมืมื่อเทียบกับปี ก่อน
อ รายได้ อื่นที ่เพิ่มขึ ้นอย่างมีมีนยั สําคัญ
น
ารยกเลิกสัญญ
ญาขายคาร์ บอนเครดิตจากบริ ิษัท อีเอ็นบีดบั เบิ ้ลยู แอร์ นอยบาเรอะ
อ
เนื่องจากบริ ษัทได้ รับเงินชดเชยจากกา
น ้ ถือหุ้นรายใหหญ่ใน CRB จํ านวน 10 ล้ านบาท
น และ
อุนต์ คอนนเวนโซนเนลเลอะแอร์ ซอยกุงอาเก จํากัด (“EEnBW”)ซึ่งเป็ นผู
บริ ษัทมีราายได้ จากดอกเบบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ป็ น 3.95 ล้ านบบาท
ในนปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ อื่นจํานวน 3.51 ล้ าานบาท ซึ่งเป็ นรายได้
น
จากดอกเบี ้ยรับจํานววน 2.85 ล้ านบาท รายได้
ลดลงเนื่องจากไม่มีการไได้ รับเงินชดเชยยใดๆอีกภายหลัลังจากยกเลิกสัญ
ั ญาขายคาร์บอนเครดิ
บ
ตให้ กกัั บEnBW
ค่าาใช้ จ่ายในการบบริ หาร
ค่าาใช้ จ่ายในการรบริ หารของบริริ ษัท ประกอบด้ด้ วยค่าใช้ จ่ายหหลักได้ แก่ ค่าใช้
ใ จ่ายเกี่ยวกับบพนักงาน กรรรมการและ
ผู้บริ หาร คค่าตอบแทนผู้บริ
บ หารโดยใช้ ห้ นเป็
นุ นเกณฑ์ ค่าาบริ หารจัดการรและที่ปรึกษา และผลประโยชชน์พนักงาน ในนปี 2555 –
2557 บริ ษษัทมีคา่ ใช้ จ่ายใในการบริ หารจํานวน 9.52 ล้ าานบาท 32.44 ล้ านบาท และ 44.56 ล้ านบาาท ตามลําดับ ในปี 2556
ค่าใช้ จ่ายยในการบริ หารรเพิ่มขึน้ 22.922 ล้ านบาท หรืรื อคิดเป็ นร้ อยลละ 240.76 เมือเที
่ ยบกับปี ก่ อน เนื่ องจากใในปี 2556
โรงไฟฟ้า CRB เริ่ มจําหน่
ห ายกระแสไฟฟฟ้าเชิงพาณิชยย์จึงทําให้ มีค่าใช้
ใ จ่ายในการบริ หิ ารเพิ่มขึ ้น อี กทังบริ
้ ษัทมีคาตอบแทน
า่
ผู้บริ หารโโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเเกณฑ์จํานวน 11.50 ล้ านบาาท เนื่ องจาก TPOLY ได้ จํจาํ หน่ายหุ้นสา มัญเดิมของบริิ ษัทให้ แก่
กรรมการทท่านหนึง่ ซึง่ ดํารงตํ
ร าแหน่งเป็ นกรรมการของ
น
TPOLY และบบริิษัท จํานวน 500,000
5
หุ้น ในนราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
ขณะนันที
้ ที่ห้ นุ ละ 10 บาทท เมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ายุตติิ ธรรมของหุ้นตามการประเมิ
ต
นของที
น ่ปรึกษาททางการเงิน ณ ขณะนันที
้ ่
ราคา 33 บบาทต่อหุ้น จึงทํทาให้ บริ ษัทมีคาใช้
่ จ่ายจากกาารจ่ายโดยใช้ ห้ นเป็
นุ นเกณฑ์ 111.50 ล้ านบาท
ในนปี 2557 บริ ษัทมี
ท คา่ ใช้ จ่ายในนการบริ หารจํานนวน 44.56 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 12..12 ล้ านบาท หรื
ห อคิดเป็ น
ร้ อยละ377.35 เนื่องจากใในปี 2557 โรงไไฟฟ้า CRB มีกการดําเนินการเต็มปี อีกทัง้ กลุม่ บริ ษัทได้ เพิ่ มพนักงานจากก 8 คนเป็ น
20 คน เพืพื่อรองรับการเติบโตของกลุม่ บริิษัท และค่าธรรรมเนียมต่างๆในการระดมทุน
ต้ นนทุนทางการเงิน
บริริ ษั ท มี ต้น ทุน ทางการเงิ
ท
น จํ านวน 0.18 ล้ าานบาท 23.06 ล้ า นบาท และ27.92 ล้ า นบบาท ในปี 25555 – 2557
ตามลําดับ ในปี 2556 และปี
แ 2557 ต้ นทุ
น นทางการเงินนเพิ่มขึ ้นจํานวนน 22.88 ล้ านบบาท และ4.86 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 12,711.11และร้ อยลละ 21.06 เมื่อเทีทียบกับปี ก่อน ตามลําดับ ต้ นทุ
น นทางการเงินหลั
น กที่เพิ่มขึ ้นมมาจากการชําระดอกเบี
ร
้ย
ง าวนํ ามาใช้ช้ เป็ นเงินลงทุนนส่วนหนึ่งในกาารก่อสร้ าง
เงินกู้ยืมรระยะยาวให้ แก่สถาบันการเงิน ทังนี
้ ้ เงินกู้ยยืื มระยะยาวดังกล่
โรงไฟฟ้า CRB
กําาไรสุทธิ
ในนปี 2555 บริ ษัทขาดทุ
ท
นสุทธิจํจํานวน 8.07ล้ าานบาท และในนปี 2556 – 25557บริ ษัทมีกําไรรสุทธิจํานวน 23.93
2 ล้ าน
บาท และะ 49.52 ล้ านบาาท ตามลําดับ ในปี 2555 บริ ษษัทมีผลขาดทุนเนื
น ่องจากยังอยู่ในช่วงพัฒนาาโครงการโรงไฟฟฟ้า CRB
ส างแล้ วเสร็ จและพร้
แ
อมจําหนน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ
พ ชย์ให้ แก่ กฟภ. ในวันที่ 1 5 มีนาคม 25556 จึงทําให้
ทังนี
้ ้โรงไฟฟฟ้า CRB ก่อสร้
6
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ในปี 25566 บริ ษัทเริ่ มมีผลกํ
ผ าไรจากธุรกิจดังกล่าว แลละในปี 2557กําไรสุ
า ทธิเพิ่มขึนเนื
้น ่องจากโรงไฟฟฟ้า CRBสาามารถผลิต
กระแสไฟฟฟ้าได้ อย่างเต็มกําลังตลอดปีปี ในขณะที่ในปีปี 2556 ช่วงเริรมต้
่ นของการจํจําหน่ายไฟฟ้าตตังแต่
้ กลางเดือนมี
อ นาคม
2556 จนถึถึงเดือนมิถนุ ายน 2556 เป็ นชช่วงที่มีการทดสสอบเครื่ องจักรของโรงไฟฟ
ร
้ าททําให้ ยงั ไม่สามมารถผลิตกระแแสไฟฟ้าได้
อย่างเต็มกกําลังเช่นเดียวกกันกับในปี 25557
กาารวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิ
า
งิน
สินนทรั พย์
สินนทรัพย์หลักขอองบริ ษัทได้ แก่ ที่ดิน อาคารแลละอุปกรณ์ ที่ใช้ชในการประกออบธุรกิจโรงไฟฟฟ้ า เงินจ่ายล่วงหน้ าตาม
สัญญาก่ออสร้ าง เงินสดแและรายการเทียบเท่
ย าเงินสด แและลูกหนี ้การค้ค้ าและลูกหนี ้อืน่ เป็ นต้ น ณ วั นที่ 31 ธันวาคคม ปี 2555
ปี 2556 และปี 2557 บริ
บ ษั ท มี สิน ทรัพย์
พ รวมจํ า นวนน 678.61 ล้ านบาท
น
1,183.004 ล้ า นบาท แและ3,082.11 ล้ า นบาท
ม่ ้น 504.43 ล้ านบาท
า
และ1,8899.07 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้
น อยละ 74.333 และร้ อยละ 160.52 เมื่อ
ตามลําดับ สินทรัพย์เพิมขึ
เทียบกับปี ก่อน ทังนี
้ ้ การรเปลี่ยนแปลงขของสินทรัพย์ที่สสําคัญสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ที่ดดิิน อาคารและะอุปกรณ์
ที่ดดิิน อาคารและะอุปกรณ์ ของบริิษัท ได้ แก่ ที่ดดิิ น ส่วนปรับปรุรุ งที่ดิน อาคาร โรงไฟฟ้า และะเครื่ องจักที่ใช้ ในการผลิ
ใ
ต
กระแสไฟฟ้า ณ สิ ้นงวดปีปี 2555 – 25577 บริ ษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ป จํานวน 617.40 ล้ านบาาท 718.14 ล้ านบาท
น และ
1,406.37 ล้ านบาท ตามมลําดับ เพิ่มขึ ้นจํานวน 100.744 ล้ านบาท และ688.23 ล้ านบบาท หรื อคิดเป็ปนร้ อยละ 16.32 และร้ อย
ปี อน ตามลําดับั ทังนี
้ ้ สินทรัพพย์สว่ นใหญ่เป็ นของโรงไฟฟ้า CRB และในปี
นปี 2556 สินทรัรัพย์เพิ่มขึ ้น
ละ95.83 เมื่อเทียบกับปก่
เนื่องจาก CRB มีการติดตั
ด งเครื
้ ่ องจักร และอาคารเพิ่มมขึ ้น สําหรับในนปี 2557 สินทรัพย์เพิ่มขึ ้นเนืนองจากมี
่
การซื ้อที
้ ่ดินและ
ปรับปรุ งที่ดินเพิ่มเติมในนโครงการโรงไฟฟฟ้า MGP TSGG MWE PGP และ SGP และมีการลงทุนในนเครื่ องจักรและสินทรัพย์
ระหว่างติดตังเพิ
้ ่มสําหรับโครงการ
บ
MW
WE และ TSG
เงินล่วงหน้ าตามมสัญญาก่อสร้ าง
ณ สิ ้นงวดปี 25555 – 2557 บริษัษทมีเงินล่วงหนน้ าตามสัญญาาก่อสร้ างจํานวน 20.56 ล้ านบบาท 8.07 ล้ านบาท
น และ
132.53 ล้้ านบาท ตามลําดับคิดเป็ นร้ อยละ 3.03 ร้ อยยละ 0.68 และร้ร้ อยละ 4.30 ของสินทรัพย์รววม ตามลําดับ การเพิ
ก ่มขึ ้น
ของเงิ น ล่ ว งหน้ า ตามสััญ ญาก่อสร้ างงอย่า งมี นัยสํ า คัญ ในปี 25577 เกิ ดจากการรจ่ า ยเงิ น ล่ว งหหน้ า ตามสัญญาก่
ญ อสร้ าง
โรงไฟฟ้าขของ MGP TSG
G และ MWE โดยโรงไฟฟ
โ
้ าทังั ้ 3 แห่งอยู่ระหหว่างดําเนินการก่อสร้ างและจัจัดซื ้อเครื่ องจักรต่างๆที่ใช้
ในการประะกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าซึง่ คาดว่าการก่
า อสร้ างจะแล้ วเสร็จในปีป 2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
น
ณ สิ ้นงวดปี 25555 – 2557 บริษัษทมีเงินสดแล ะรายการเทียบเท่
บ าเงินสดจํานวน
น 10.30 ล้ าานบาท 178.077 ล้ านบาท
และ 1,2332.96 ล้ านบาทท ตามลําดับคิดเป็ นร้ อยละ 1.552 ร้ อยละ 15.005 และร้ อยละ 40.00 ของสินนทรัพย์รวม ตามมลําดับ ใน
ปี 2556 เเงิ นสดและรายยการเทียบเท่าเงิ
า นสดเพิ่มขึนนเนื
้ ่ องจากบริ ษัษทมี การเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 153 ล้ านบาท
น
เป็ น
310.55 ล้ านบาท โดยบบริ ษัทเพิ่มทุนเพืพื่อนํามาใช้ เป็ นนแหล่งเงินทุนในการพั
น
ฒนาโครงการโรงไฟฟฟ้าของกลุ่มบริ
บ ษัท ในปี
2557 เงินนสดและรายกาารเทียบเท่าเงินสดเพิ
น
่มขึน้ เนืนื่ องจากบริ ษัทระดมทุ
ร
นโดยการเสนอขายหุ้นนสามัญของบริิ ษัทให้ แก่
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ประชาชนนทัว่ ไปเพื่อนําเงิงินมาลงทุนในกการพัฒนาโครงงการในอนาคตและก่อสร้ างโรงไฟฟ้า ทังนี
้ ้ โคครงโรงไฟฟ้าทีอยู
่อ ่ระหว่าง
การก่อสร้ าง ได้ แก่ โรงไฟฟฟ้าของ MGP TSG และ MW
WE
ลูกกหนี ้การค้ าและะลูกหนี ้อื่น
ลูกกหนี ้การค้ า คือ ลูกหนี ้ค่าไฟฟ้า ส่วนลูกหนี ้อื่น ได้ แก่ ลูกหนีน ้กรมสรรพากร
้
และภาษี ซื ้อรออใบกํากับภาษี เป็ นต้ น ณ
สิ ้นงวดปี 2555 – 2557 บริ ษัทมีลกู หนีนีก้ ารค้ าและลูกกหนี ้อื่นจํานวนน 12.82 ล้ านบบาท 56.52 ล้ านนบาท และ 1004.48 ล้ าน
บาท ตามมลําดับคิดเป็ นร้ร้ อยละ 1.89 ร้ อยละ
อ 4.78 แล ะร้ อยละ3.39 ของสิ
ข นทรัพย์รวม
ว ตามลําดับ ในปี 2556 ลูกหนี
ก ้การค้ า
และลูกหนีนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้นเปป็ นลูกหนี ้ค่าไฟฟฟ้าจากการขาายไฟฟ้าตามสัญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ของ CRB สําหรับในปี
2557 ลูกหหนี ้การค้ าและะลูกหนี ้อื่นที่เพิมขึ
่ม ้นเป็ นลูกหนีนี ้ค่าไฟฟ้าจากกการขายไฟฟ้าตตามสัญญาซื ้อ ขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ของ
CRB เพิ่มมขึ ้น 6.93 ล้ านบาท และลูกหนี ้กรมสรรพากกรเพิ่มขึ ้น 46.24 ล้ านบาท เนืองจากการเพิ
่
่มมขึ ้นของภาษีมูมลู ค่าเพิ่มที่
เกิดจากการก่อสร้ างโรงไไฟฟ้าของ MW
WE MGP และะ TSG เป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ บริษัษทั จะดําเนินกาารขอคืนภาษี ดงกล่
งั าวจาก
กรมสรรพพากรต่อไป
หนนีส้ นิ
หนีนี ้สินของบริ ษัทโดยส่
ท วนใหญ่คืคอื เงินกู้ยืมระยยะสันและระยะ
้
ะยาวจากสถาบบันการเงิน เจ้ าหหนี ้การค้ า และะเจ้ าหนี ้อื่น
ณ สิ ้นงวดดปี 2555 – 25557 บริ ษัทมีหนีสิ้สินจํานวน 4500.65 ล้ านบาท 525.30 ล้ านบาท และ 1,1344.25 ล้ านบาท ตามลําดับ
เพิ่มขึน้ 7 4.65 ล้ านบาทท และ 608.95 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
อ 16.56 และร้
แ อยละ 1155.92 เมื่อเทียบกั
บ บปี ก่อน
้ ้ การเปลีลีย่ นแปลงของหหนี ้สินที่สําคัญสสามารถสรุปได้ ดังนี ้
ตามลําดับ ทังนี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ สิ ้นงวดปี 25555 – 2557 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมรระยะยาวจากสสถาบันการเงินรวมจํ
น
านวน 4 38.80 ล้ านบาาท 487.64
ล้ านบาท และ 915.85 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ น้น 48.84 ล้ านบาท และ 428.221 ล้ านบาท หหรืื อคิดเป็ นร้ อยละ
ย 11.13
และร้ อยลละ 87.81 เมื่อเทีทียบกับปี ก่อน ตามลําดับ กา รเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันกการเงินในปี 2556 - 2557
เกิดจากการใช้ วงเงินกู้เพื่อใช้ ในการก่อสร้
ส างโครงโรงไฟฟฟ้าของ MGP ซึง่ คาดว่าการกก่อสร้ างจะแล้ ววเสร็จในปี 2558
เจ้จ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ณ สิ ้นงวดปี 25555 – 2557 บริษัษทั มีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนีอื้อื่นจํานวน 5.977 ล้ านบาท 29 .58 ล้ านบาท และ
แ 67.43
ล้ านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ ้น 23.61 ล้ านบาท
า
และ 337.85 ล้ านบาทท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
อ 395.48 และร้ อยละ 1227.96 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน ตามลําดับ ในปี 25566 เจ้ าหนี ้การค้ าาเพิ่มขึน้ จากค่าจ้ างเดินเครื่ องและบํารุ งรักษษาโรงไฟฟ้าค้ างจ่
า ายของ
โรงไฟฟ้า CRB เป็ นส่วนใใหญ่ เนื่องจากก CRB จะชําระะหนี ้ดังกล่าวเมือได้
่ รับเงินค่าไฟฟฟ้าจากกฟภ.ใในแต่ละเดือนตตามที่เรี ยก
า
้ า MGP และ M
MWE ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้ร้ างโรงไฟฟ้าในนปี 2557 การเพพิ่มขึ ้นส่วน
เก็บไป แลละเจ้ าหนี ้กาค้ าของโรงไฟฟ
ใหญ่เกิดจจากมีเจ้ าหนี ้ค่าก่
า อสร้ างเพิ่มขึ ้น 2.05 ล้ านบาาทจากการก่อสร้
ส างโครงการ MGP
M ค่าใช้ จ่ายยค้ างจ่ายอื่นเพิพิ่มขึ ้น 2.90
ล้ านบาทจจากการเพิ่มขึน้ ของค่าตอบแแทนกรรมการ ค่าสอบบัญชีและดอกเบี
แ
้ยค่าก่
า อสร้ าง และะเจ้ าหนีอ้ ื่นเพิมขึ
่ม น้ 26.39
ล้ านบาทจจากค่าใช้ จ่ายในการดําเนินกาารเสนอขายหุ้นนสามัญต่อประชชาชนทัว่ ไปของงบริ ษัท
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ส่ ววนของผู้ถือหุ้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาาคม ปี 2555 ปปี 2556 และปี 22557 บริ ษัทมีส่สวนของผู้ถือหุ้นจํ
น านวน 227.996 ล้ านบาท 6557.74 ล้ าน
บาท และ 1,947.87 ล้ านบาท
น ตามลําดับ เพิ่มขึ ้น 4299.78 ล้ านบาท และ 1,290.13 หรื อคิดเป็ นร้ ออยละ 188.53 และร้
แ อยละ
196.15 เมืมื่อเทียบกับปี ก่อนตามลําดับ
ในนปี 2556 การเพพิ่มขึ ้นดังกล่าวส่
ว วนใหญ่เกิดจจากการการเพิมทุ
่ นจดทะเบียนจาก
ย
153 ล้ าานบาท เป็ น 310.55 ล้ าน
บาท เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุทนสําหรับการขขยายธุรกิจของงบริ ษัท และจาากการเพิ่มทุนดัดงกล่าวทําให้ บบริ ษัทมีส่วนเกินมู
น ลค่าหุ้น
จํานวน 223.32 ล้ านบาททด้ วย นอกจากกนี ้ ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริษัษทได้ รับหุ้นสามัญของ CRBB จํานวน 1,6225,000 หุ้น
Wเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกสัญญาขายยคาร์ บอนเครดิดิตให้ กับEnBW
Wเป็ นผลให้ บริ ษษัั ทมีสดั ส่วนกาารถือหุ้นใน
จากEnBW
CRB เพิ่มมขึน้ จากร้ อยละ 65 เป็ นร้ อยละ 73.12 ของงทุนจดทะเบียนและชํ
ย
าระแล้ล้ ว ทัง้ นี ้ การได้ด้ มาซึ่งหุ้นดังกล่
ก าวทํ าให้
เกิดผลต่าางจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงิ
ว นลงทุนในนบริ ษัทย่อยจํานวน 16.42 ล้านบาท
า
อีกทัง้ ในปี 2556 TPPOLY ได้
จําหน่ายห้หุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทให้ กบกรรมการท่
บั
านหหนึง่ ซึง่ เป็ นกรรรมการของ TPO
OLY และบริ ษัท จํานวน 500,000 หุ้นใน
ราคาตามมมูลค่าที่ตราไว้ ขณะนันที
้ ่ห้ นุ ละ
ล 10 บาท เมื่ออเปรี ยบเทียบกักับมูลค่ายุติธรรรมของหุ้นตามกการประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงิงิน ณ ขณะนันที
น้ ่ราคา 33 บาทต่อหุ้น จึงทําใให้ บริ ษัทมีสํารองสํ
ร าหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์จํานวน
น 11.50
ล้ านบาท
ร
นครัรัง้ แรก บริ ษัทได้ด้ เพิ่มทุนจดทะะเบียนจาก
ในนปี 2557 ภายหหลังที่บริ ษัทได้ด้ เสนอขายหุ้นสสามัญให้ แก่ประชาชนเป็
310.55 ล้ านบาท เป็ น 400 ล้ านบาท และบริ ษัทมีสส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํ านวน 1,0028.22 ล้ านบาาทจากการเสนนอขายหุ้น
สามัญดังงกล่าวด้ วย อีกทั
ก ง้ ในไตรมาสสที่ 3 และ 4 ปีป 2557 บริ ษัทได้ ออกและเสนนอขายในสําคั ญแสดงสิทธิ เพื่อซือ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัทและจัดสรรให้
ด
แก่กรรมมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท จึงทําให้
า สํารองสําห รับการจ่ายโดยยใช้ ห้ นุ เป็ น
ร จของ CRB เพพิ่มขึ ้นด้ วย เนื่อองจากในปี 2557 CRB มี
เกณฑ์เพิ่มมขึ ้นจํานวน 2.667 ล้ านบาทแลละมีผลกําไรจากกการดําเนินธุรกิ
การขายไฟฟฟ้าให้ แก่ กฟภภ.เต็มปี และประสิทธภาพของงโรงไฟฟ้ามีควาามเสถียร
สภภาพคล่ อง
ณ วันสิ ้นงวดปี 2555
2 – 2557 บริ ษัทมีเงินสดดและรายการเทีทียบเท่าเงินสดดจํานวน 10.300 ล้ านบาท 1778.07 ล้ าน
บาท และ 1,232.97 ล้ านบาท
น ตามลําดับ ทังนี
้ ้ การได้ด้ มาและใช้ ไปในนกิจกรรมต่างๆด้ วยเงินสดในปีปี 2557 สรุปได้ด้ ดงั นี ้


กิจกรรมดดําเนินงาน บริษัษทมีเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดํ
ก าเนินงานนจํานวน 81.800 ล้ านบาท โดยยส่วนใหญ่
มาจากกําไรสุทธิจํานวนน 42.91 ล้ านบาาท และเจ้ าหนีน ้เงิ้ นประกันผลงงานเพิ่มขึ ้น 43..63 ล้ านบาท



กิจกรรมลลงทุน บริ ษัทใช้ช้ เงินสดไปในกิจจกรรมลงทุนสุทธิจํานวน890.63ล้ านบาท ซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นการลงทุ
น
น
ซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ป เพิ่มจํานววน 715.45 ล้ านบาท
า
ประกออบด้ วย ค่าก่อสสร้ างโรงไฟฟ้าของ MGP
WE จํานวน 598.21 ล้ านบาท กการลงทุนซื ้อทีดิ่ นิ ของ PGP และ
แ MWE จํานนวน 88.90 ล้ านบาท
น และ
และ MW
ค่าใช้ จ่ายในการศึ
ย
กษาคความเป็ นไปได้ด้ ของโครงการ PTG
P PGP SG
GP และ MWE จํานวน 28.200 ล้ านบาท
รวมถึงกาารจ่ายเงินล่วงหหน้ าตามสัญญ
ญาก่อสร้ างเพื่อการก่อสร้ างโคครงการโรงไฟฟฟาของ
้
TSG MGP และ
MWE จํานวน124.45
า
ล้้ านบาท นอกจ ากนี ้ บริ ษัทได้ ลงทุ
ล นในเงินลงททุนชัว่ คราวเพิม่ มขึ ้น 38.38 ล้ านบาท
น
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บริษัท ทีพีซี เพาเววอร์ โฮลดิ้ ง จํากัดั (มหาชน)



กิจกรรมจจัดหาเงิน บริษัษทั มีเงินสดสุทธิธได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,863.772 ล้ านบาท ซึงส่
่ วนใหญ่
ได้ มาจากกการเสนอขายยหุ้นสามัญเพิ่มมทุนจํานวน 1,1140.49 ล้ านบาาท และเงินเพิ่มมทุนในบริ ษัทย่อยของผู้มี
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจจควบคุมอีก 1 20.38 ล้ านบาาท นอกจากนี ้ บริ
บ ษัทได้ จดั หาาเงินโดยการกู้ยืยืมเงินจาก
สถาบันการเงิ
ก นแบ่งเป็ นเงิ
น นกู้ยืมระยะะสันจํ
้ านวน 988.69 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมรระยะยาวจํานววน 502.37
ล้ า นบาทท ซึ่ง การกู้ยืมเงิ
เ ิน ดังกล่า วนํ าามาเพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ
น น ทุน หมุน เวี ย นระยะสัน้ แและลงทุน ในกการพัฒ นา
โครงการ และใช้ ในการกก่อสร้ างโรงไฟฟฟ้ าของ MWE และ
แ MGP
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