ที่ TPCH-SC-002-05/2559
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ขอเรียนชีแ้ จงผลการดาเนินงานจากงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ลงทุนในบริษทั อื่นทีป่ ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเป็ น หลัก
จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เน้ นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็ม
ประสิทธิภาพในแต่ละพืน้ ที่ และคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ ใน ปี 2558 ต้นทุนเชือ้ เพลิงในตลาดโลกปรับลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ทางคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ขายส่ง ซึง่ รับซือ้ จาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดเล็กและขนาดเล็กมากลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่มแี นวโน้ม
ปรับลดลงประกอบกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชน
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 บริษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จากัด เริม่ จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ในระบบการรับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed in Tariff (FiT) และ โรงไฟฟ้า MGP เริม่ จาหน่ ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในวันที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2559 แล้ว อีก ทัง้ บริษัท ฯ ยัง มีโ ครงการโรงไฟฟ้ าชีว มวลที่อ ยู่ใ นระหว่ างการก่ อ สร้า งอีก 3 โครงการ คือ
TSG PGP และ SGP ซึง่ รายได้ทงั ้ 3 โครงการ ได้รบั การสนับสนุ นราคารับซือ้ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคแบบ Feed in
Tariff (FiT) และส่วนโรงไฟฟ้าอื่นๆ จะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถจาหน่ ายไฟฟ้าได้ตามการคาดการณ์ จะทาให้บริษทั ฯ มี
รายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตรวมเป็ น 5 โครงการในระบบแบบ Feed in Tariff (FiT) และมีโรงไฟฟ้า
อยู่ในระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ คือ โรงไฟฟ้า PTG โดยจาหน่ ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งมีผลทาให้การ
ดาเนินงานของบริษทั ดีขน้ึ ในอนาคต
 รายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในระบบ Adder และ Feed in Tariff (FiT) โดย ในไตรมาส 1/2559 โรงไฟฟ้าชีวมวล ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์
จาหน่ า ยกระแสไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้า ส่ว นภู มิภาคในระบบ Adder และโรงไฟฟ้ าชีว มวล แม่ว งศ์ เอ็นเนอยี่ จ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในระบบ Feed in Tariff (FiT)
โรงไฟฟ้า ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จากัด ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า 9.2 เมกกะวัตต์ จาหน่ าย
ไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในระบบ Adder ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 รายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในระบบ Adder ประกอบด้วย รายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคใน
ระบบ Adder และเงินอุดหนุ นส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ซึ่งเงินอุดหนุ นส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้าจะมีระยะเวลา
สนับสนุน 7 ปี
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โรงไฟฟ้า แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จากัด ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า 8.0 เมกกะวัตต์ จาหน่ ายไฟฟ้า
ให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในระบบ Feed in Tariff (FiT) การสนับสนุ นราคารับซือ้ ค่าไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed in
Tariff (FiT) ทีม่ ขี นาดกาลังการผลิตติดตัง้ มากกว่า 3 เมกะวัตต์ มีราคารับซือ้ ไฟฟ้า 4.54 บาทต่อหน่ วยขาย โดยราคา 4.54
บาทจะคงทีจ่ นถึงปี พ.ศ. 2560 และหลังจากปี พ.ศ. 2560 ราคา FiTv จะปรับตัวตามอัตราเงินเฟ้อขัน้ พืน้ ฐาน รายได้จากการ
จาหน่ ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในระบบ Feed in Tariff (FiT) ประกอบด้วย รายได้จากการจาหน่ าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในระบบ Feed in Tariff (FiT) และรายได้จาก FiT Premium ซึง่ เงินอุดหนุ น FiT
Premium จะมีระยะเวลาสนับสนุน 8 ปี นับจากดาเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
งบการเงิ นรวม (ล้านบาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้หลัก
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า
รวมรายได้หลัก

Q1-59
จานวน
Adder
FiT
70.86
55.43
0.00
5.88
70.86
61.31

รวม
126.29
5.88
132.17

ร้อยละ
95.55
4.45
100

Q1-58
จานวน
ร้อยละ
Adder
53.57 91.14
5.21
8.86
58.78 100.00

รายได้จากการขายไฟฟ้าของไตรมาส 1/2559 มีจานวนเพิม่ ขึน้ จานวนมากสาเหตุหลักมาจาก ในไตรมาส 1/2558
บริษทั ฯ มีโรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เพียง 1 โครงการคือ CRB ส่วนในไตรมาส 1/2559 มีโรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ าย
ไฟฟ้าในเชิงพานิชย์เพิม่ ขึน้ อีก 1 โรงไฟฟ้าคือ โรงไฟฟ้า MWE รวมเป็ น 2 โรงไฟฟ้า คือ CRB โรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ ายไฟฟ้าใน
เชิงพาณิชย์แล้วในระบบ Adder และ MWE โรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้วในระบบ FiT
รายได้ของ บริษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จากัด ในไตรมาส 1/ 2559 มีรายได้จากการขายไฟฟ้า 55.43 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1/2558 เป็ นจานวนเงิน 1.86 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็ น 3% มีสาเหตุหลักมาจาก ในไตรมาส 1 ปี
2558 โรงไฟฟ้า CRB ได้ปิดซ่อมบารุงเป็ นเวลา 8 วัน และค่า Ft ทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ตน้ ปี 2558

ในเดือน พ.ย. 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้มกี ารปรับราคารับซือ้ ไฟฟ้าโดยมีการเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้าและปรับลด
Ft ลง แต่มไิ ด้มผี ลกระทบต่อราคารับซือ้ ไฟฟ้าเฉลีย่ ทีร่ บั ซือ้ จากโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่อย่างใด ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ในแผนภูมแิ สดง
ราคาขายไฟฟ้าเฉลีย่ ของบริษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จากัด
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โรงไฟฟ้า CRB ในไตรมาส 1/2558 ได้หยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบารุงตามแผนซ่อมบารุงของบริษทั ให้สอดคล้องกับ
แผนซ่อมบารุงสายส่งของการไฟฟ้าภูมภิ าค รวมเป็ นเวลา 8 วัน ส่งผลให้ CRB ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจาหน่ ายขาดไปจานวน 8
วัน ในขณะที่ ไตรมาส 1/2559 ไม่ได้มกี ารปิ ดเครื่องเพื่อซ่อมบารุงทาให้มกี ารผลิตเต็มกาลังการผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่อจาหน่ายรวมเป็ นจานวน 14,298,694 หน่วย คิดเป็ นรายได้ 63.62 ล้านบาท
โรงไฟฟ้า MWE มีรายได้ ระบบ Feed in Tariff (FiT) ราคารับซือ้ ไฟฟ้า 4.54 บาทต่อหน่ วยขาย ในไตรมาส 1/2559
ได้หยุดเดินเครื่องเพื่อทดสอบระบบในขัน้ ตอนต่างๆ ตรวจวัดตามเงื่อนไข พร้อมตรวจสอบก่อนส่งมอบโรงไฟฟ้ารวมเป็ นเวลา 8
วัน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจาหน่ ายรวมเป็ นจานวน 15,925,249 หน่ วย คิดเป็ นรายได้ 70.86 ล้านบาท มีปริมาณการ
ขายไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า 8.0 เมกกะวัตต์ มีปริมาณหน่วยไฟฟ้าทีข่ ายให้กบั การไฟฟ้า ตามแผนภูมทิ ไ่ี ด้แสดงไว้

ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 โรงไฟฟ้า MGP เริม่ จาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เพิม่ อีก 1 โครงการ รวมโรงไฟฟ้า
ทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ รวมเป็ น 3 โครงการ เป็ น 25.20 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีอกี 3 โครงการ ได้แก่ TSG
PGP และ SGP ทีอ่ ยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ทาให้มกี าลังการผลิตเสนอขายรวมเพิม่ ขึน้ อีก 27.60 เมกะวัตต์ โดยรายได้จาก
โครงการทัง้ 3 โครงการ ได้รบั การสนับสนุนราคารับซือ้ ค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคแบบ Feed in Tariff (FiT) ซึง่ ไม่ได้
3

รับผลกระทบจากการลดลงจากอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) และอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ 1 โครงการคือ โครงการ
PTG กาลังการผลิตเสนอขาย 46 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต แบ่งเป็ น 2 เฟส เฟสละ 23 เมกะวัตต์ โดย
PTG 1 ได้รบั ใบตอบรับซือ้ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต( LOI )
 ต้นทุนจากการขายไฟฟ้ า
ต้นทุนขายไฟฟ้าของบริษทั ฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าจ้างเดินเครื่อง/ค่าบริหารจัดการเดินเครื่อง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างเครื่องจักรทรัพย์สนิ หลักให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายของทรัพย์สนิ
หลักทีใ่ ช้ในการดาเนินงานโรงไฟฟ้า โดยค่าจ้างเดินเครื่อง/ค่าบริหารจัดการเดินเครื่อง ของบริษทั ฯ เป็ นค่าจ้างบริษทั วีเอสพีพี
คอนซัลแตนท์ จากัด (“VSPP”) (เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 16.87 ใน CRB) ในการเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า CRB และ
บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด (เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 10 ใน MWE) ในการเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า MWE
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนการขายไฟฟ้ า
ค่าจ้างเดินเครื่องและบารุงรักษา
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ค่าไฟฟ้าใช้ในโครงการ
รวม
ร้อยละเมือ่ เทียบกับรายได้หลัก

Adder
27.43
6.54
2.26
0.34
36.57

งบการเงิ นรวม (ล้านบาท)
Q1-59
Q1-58
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
FiT
รวม
Adder
27.87
55.30
78.00
26.31
69.60
6.44
12.98
18.00
6.52
17.25
0.00
2.26
3.00
4.45
11.77
0.40
0.74
1.00
0.52
1.38
34.71
71.28 100.00
37.80
100.00
54%
64.31

ต้นทุนการขายไฟฟ้าของไตรมาส 1/2559 มีจานวนเพิม่ ขึน้ จานวนมากสาเหตุหลักมาจาก ในไตรมาส 1/2558 บริษทั ฯ
มีโรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เพียง 1 โครงการคือ CRB ส่วนในไตรมาส 1/2559 มีโรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าในเชิง
พานิชย์เพิม่ ขึน้ อีก 1 โรงไฟฟ้าคือ โรงไฟฟ้า MWE รวมเป็ น 2 โรงไฟฟ้า โดยมี CRB โรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
แล้วในระบบ Adder และ MWE โรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้วในระบบ FiT
CRB ในระบบ Adder ในไตรมาส 1/2559 บริษทั มีตน้ ทุนขายจานวน 36.57 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1 /2558 จานวน
37.80 ล้านบาท ลดลงจานวน 1.23 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 3.25 สาเหตุหลักเกิด ในไตรมาส 1/2558 โรงไฟฟ้าCRB
ปิ ดซ่อมบารุงเครื่อง เป็ นจานวน 8 วัน ทาให้มคี ่าใช้จ่ายซ่อมบารุง เป็ นจานวน 4.45 ล้านบาทมากว่า ไตรมาส 1/2559 เป็ น
จานวน 2.16 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 49.21
MWE ในระบบ FiT ในไตรมาส 1/2559 บริษทั มีต้นทุนขายจานวน 34.71 ล้านบาท โดยค่าจ้างเดินเครื่องและบารุงรักษา
ตามสัญญาว่าจ้างกับ GPP ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายรวมเจานวน 15,925,249 หน่วย เป็ นเงินจานวน 27.87 ล้านบาท

 รายได้อื่น
รายได้อ่นื ของบริษทั ฯ เป็ นรายได้มาจากดอกเบีย้ รับและผลตอบแทนจากเงินลงทุนชัวคราว
่
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งบการเงิ นรวม (ล้านบาท)
Q1- 59

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Q1-58

จานวน
รายได้อื่น
ดอกเบีย้ รับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนชัวคราว
่
รายได้อ่นื ๆ
รวม

ร้อยละ
1.47
2.70
0.85
5.02

จานวน

ร้อยละ

35.25
64.75
00
100

ร้อยละเมือ่ เทียบกับรายได้หลัก

1.38
1.71
0.01
3.10

3.79

44.52
55.48
0.32
100
5.27

สาหรับไตรมาส 1/2559 รายได้อ่นื ของบริษทั ฯ เท่ากับ 5.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558 จานวน 3.10
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 1.92 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 61.94 เนืองจากบริษทั ฯได้จดั สรรเงินลงทุนทีร่ ะหว่างรอพัฒนา
ตามระยะเวลาของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ
ลงทุนในเงินลงทุนชัวคราว-ตราสารหนี
่
้ทใ่ี ห้ผลตอบแทนสูงและมีความเสียงต่า
เพิม่ ขึน้
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงิ นรวม(ล้านบาท )
Q1- 59

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

Q1-58
ร้อยละ

8.81
0.00
0.00
4.92
13.73

64.17
0.00
0.00
35.83
100
10.38

จานวน

ร้อยละ
6.52
1.78
1.58
4.12
14.00

46.57
12.71
11.29
29.43
100
23.42

* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสือ่ มราคา ค่าธรรมเนียมเพิม่ ทุน ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าเบีย้ ประกันภัย
และค่าธรรมเนียมสอบบัญชี เป็นต้น
สาหรับงวดไตรมาส 1/2559 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 13.73 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.38 ของ
รายได้หลัก ซึง่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับงวดไตรมาส 1/2558 จานวน 14.00 ล้านบาท ลดลงเป็ นจานวน 0.27 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 1.93 โดยมีคา่ ใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน กรรมการ และผูบ้ ริหาร จานวน 8.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
64.17 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารทัง้ หมดซึง่ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 2.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 35
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของพนักงานบริษทั ฯเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษทั
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 ต้นทุนทางการเงิ น
บริษทั ฯมีตน้ ทุนทางการเงิน สาหรับไตรมาส 1/2559 จานวน 10.68 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของไตรมาส
1/2558 จานวน 6.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 4.46 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 71 สาเหตุหลัก มีดอกเบีย้ จ่ายจาก
โรงไฟฟ้า MWE เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1/2558 ทีม่ เี พียงโรงไฟฟ้า CRB
 กาไร(ขาดทุน)รวม
งบกาไรขาดทุน
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)รวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)รวมสาหรับงวด

งบการเงิ นรวม(ล้านบาท )
Q1- 59
Q4-58
Q1-58
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
31.29 76.77
9.48 23.25
40.76 100.00

33.26
9.80
43.07

77.22
22.75
100

1.35
3.47
4.82

28
71.99
100

สาหรับไตรมาส 1/2559 และ ไตรมาส 1/2558 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 40.76 ล้านบาท และ 4.82 ล้านบาท
ตามลาดับ และมีกาไรในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ สาหรับปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 31.29 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาท
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเพิม่ ขึน้ 29.94 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ อัตราร้อยละ 2,217 โดยมีสาเหตุหลัก
จาก โรงไฟฟ้า MWE ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ในระบบ FiT ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ส่งผลให้รายได้หลักของ
กิจการเพิม่ ขึน้ และผลประกอบใน ไตรมาส 1/2559 มีกาไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1/2558
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แนวโน้ มสถานการณ์ธรุ กิ จในปี พ.ศ. 2559
วันที่ 15 ม.ค. 2559 คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2559 (ระยะที่ 1
สาหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปตั ตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา
(อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี)) เป็ นการคัดเลือกผูป้ ระกอบกิจการโดยใช้การแข่นขันด้านราคา
พิจารณาจากอัตราส่วนลดเป็ นร้อยละของราคารับซือ้ ไฟฟ้าในส่วน FiTf มีเป้าหมายรับซือ้ ไฟฟ้า กาลังการผลิตติดตัง้ รวมไม่เกิน
46 เมกกะวัตต์ โดยแยกประเภทเชือ้ เพลิงตามทีก่ รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กาหนด รับ
ซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย) ไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ และจากพลังงานชีวมวล ไม่เกิน 36 เมกกะวัตต์
เป็ นโอกาสให้กบั บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล โดยบริษัทฯ มีความชานาญในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อาเภอพิเศษ ทัง้ ในส่วนของการก่อสร้าง การจัดหาเชือ้ เพลิง และการดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อาเภอพิเศษ
ในวันที่ 8 เมษายน 2559 บริษทั มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จากัด ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าโดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 46
ได้เริม่ ต้นจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่ให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในระบบการรับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed in Tariff
(FiT) เป็ นทีเ่ รียบร้อย
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศ เพื่อ
เป็ นการเตรียมความพร้อมทีจ่ ะเข้าไปลงทุนในประเทศลาวและประเทศกัมพูชา สืบเนื่องจากการคาดการณ์ของบริษทั ฯ ถึงการ
เติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศไทย ในอีก 3 ปี ขา้ งหน้าอาจอยู่ในช่วงชะลอตัว เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ.2556- พ.ศ.
2558 ภาครัฐได้ให้การสนับสนุ นธุรกิ จพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างมาก ได้แก่
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ชีวภาพ และขยะ ทาให้เกิดข้อจากัดของระบบส่งไฟฟ้าในประเทศไม่เพียงพอต่อการ
เติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด(มหาชน)

(นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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