บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวม
บริษั ท โกลว์ พลัง งาน จ ากัด (มหาชน) และบริษั ทย่ อ ย เป็ นผู ้ผลิต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ าและผู ้ให ้บริก ารด ้านสาธารณู ป โภคทาง
อุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ แห่งหนึง่ ในประเทศไทยและประเทศเพือ
่ นบ ้าน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
(IPP) และโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้า (Cogeneration Facilities) (โดยโรงไฟฟ้ าเกือบทัง้ หมดดาเนินการในฐานะผู ้ผลิตไฟฟ้ าราย
เล็ก (SPP) ภายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก ) ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่กฟผ. และผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
้ 3,207 เมกะวัตต์และมี
และไอน้าแก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรมทีต
่ งั ้ อยูใ่ นเขต MIE1 และ SEIP2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกาลังผลิตไฟฟ้ าทัง้ สิน
้ 1,206 ตันต่อชัว่ โมง
กาลังผลิตไอน้าทัง้ สิน
ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต ้นไป มาตรฐานบัญชีของไทยได ้นามาตรฐานฉบับใหม่เกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงินมาบังคับใช ้ ซึง่ โรงไฟฟ้ าของ
้ เพลิงภายใต ้
บริษัทและบริษัทย่อยทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากการใช ้มาตรฐานบัญชีดังกล่าวมีเพียงแห่งเดียว คือ โรงไฟฟ้ าทีใ่ ช ้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ
สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ ขนาด 713 เมกะวัตต์ ของ บจ.โกลว์ ไอพีพ ี โดยรายการเปลีย
่ นแปลงการบันทึกบัญชีทส
ี่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้


ั ญาเช่า
เปลีย
่ นการบันทึกรายได ้ค่าความพร ้อมทีไ่ ด ้รับจาก กฟผ. เป็ นการบันทึกรายได ้จากสัญญาเช่าการเงิน และค่าตัดจาหน่ายลูกหนีส
้ ญ
การเงิน



ั ญาเช่าการเงิน และไม่มก
่ มราคาเป็ นค่าใช ้จ่าย
เปลีย
่ นการบันทึกสินทรัพย์ทด
ี่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นการบันทึกลูกหนีส
้ ญ
ี ารบันทึกค่าเสือ
อีกต่อไป

้ เพลิง และค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานอืน
อย่างไรก็ตามค่าพลังงานไฟฟ้ า ค่าเชือ
่ ๆ ยังคงถูกบันทึกบัญชีด ้วยวิธก
ี ารเดิม
ั ญาเช่าการเงินมาใช ้ (เมือ
สาหรับไตรมาสแรกปี 2558 รายการปรับปรุงทางบัญชีทส
ี่ าคัญเพือ
่ สะท ้อนการนามาตรฐานบัญชีสญ
่ เทียบกับการบันทึก
บัญชีตามมาตรฐานเดิม) มีดงั ต่อไปนี้


่ มราคา (+83.9 ล ้านบาท) รวมจานวนสุทธิ
รายการปรับปรุงเพือ
่ หยุดรับรู ้รายได ้จากค่าความพร ้อม (-455.1 ล ้านบาท) และค่าเสือ
371.1ล ้านบาท



รายการปรับปรุงเพือ
่ รับรู ้รายได ้สัญญาเช่าการเงินจานวนรวม +198.4 ล ้านบาท รายการปรับปรุงเพือ
่ รับรู ้รายได ้ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี
จานวนสุทธิ +29.0 ล ้านบาท

-

จากเหตุผลข ้างต ้น บริษัทมีกาไรสุทธิในไตรมาสแรกปี 2558 ภายใต ้มาตรฐานบัญชีใหม่จานวน 2,182.7 ล ้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัท
มี Normalized Net Profit3 จานวน 2,286.2 ล ้านบาท (ซึง่ ไม่รวมถึงผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงิน และ
บริษัทใช ้ Normalized Net Profit เป็ นแนวทางกาหนดการจ่ายเงินปั นผล) โดย Normalized Net Profit ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 10.1 หรือจาก
จานวน 2,075.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557
รายได้
บริษัทมีรายได ้หลักจากการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่กฟผ. และการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน้า การผลิตน้าบริสท
ุ ธิ์ (Clarified Water)
น้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้าเย็น (Chilled Water) ให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรมใน MIE และ SEIP ตารางต่อไปนีแ
้ สดง
รายได ้ของบริษัทแบ่งตามแหล่งรายได ้
รายได้
ิ้ ด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสนสุ
2558
(ลานบาท)
้

2557
(ร ้อยละ)

(ลานบาท)
้

ผลต่าง
(ร ้อยละ)

(ลานบาท)
้

(ร ้อยละ)

รายได้
รายไดจากการจ
้
าหน่ายผลิตภัณฑ์
กระแสไฟฟ้ า
จาหน่ายให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่

3,997.4

24.8

6,784.0

36.9

(2,786.6)

จาหน่ายให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก

4,427.4

27.4

4,320.3

23.5

107.1

2.5

จาหน่ายให ้แก่ลก
ู คาอุ
้ ตสาหกรรม

4,273.6

26.5

4,303.4

23.4

(29.8)

(0.7)

รายไดจากสั
้
ญญาเช่าการเงิน (บจ.โกลว์ ไอพีพ)ี

198.4

1.2

544.5

3.0

(346.1)

(63.6)

รวม.........................................................

12,896.9

80.0

15,952.2

86.7

(3,055.3)

(19.2)

ไอน้ า .......................................................

1,998.8

12.4

2,063.6

11.2

(64.8)

(3.1)

114.5

0.7

110.5

0.6

4.1

3.7

15,010.2

93.1

18,126.3

98.5

(3,116.1)

(17.2)

1,120.9

6.9

277.8

1.5

843.1

>100

16,131.0

100.0

18,404.1

100.0

(2,273.0)

(12.4)

ผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ.............................................
รวม ....................................
รายไดอื
้ น
่ ๆ ..............................................
รวมรายได้……………………………………......

รายได ้ของบริษัทส่วนหนึง่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมทีผ
่ ลิตและจาหน่ายให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมใน
SEIP

1
2
3
4

(41.1)

MIE

และ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน
์ อินดัสเตรียลพาร์ค อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (Siam Eastern Industrial Park, Rayong Province)
ปรับเปลีย
่ นนิยามของ Normalized Net Profit เป็ นกาไรสุทธิกอ
่ นรวมกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิและรายได ้หรือค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี

้ ขายไฟฟ้ าโครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ค่าไฟฟ้ าทีจ
ภายใต ้สัญญาซือ
่ าหน่ ายให ้แก่กฟผ. ประกอบด ้วยค่าความพร ้อมจ่าย (Availability Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy
Payment) ในขณะทีภ
่ ายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กประกอบด ้วยค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment)

Ref. GE/FIR-L-15-044

หน ้าที่ 1

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ตารางต่อไปนีแ
้ สดงปริมาณไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมทีบ
่ ริษัทจาหน่ายได ้ในช่วงระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้

ปริมาณขาย
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2558

2557

ผลต่าง

ร้อยละ

จัดส่งให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่.....

1,505.7

2,634.7

(1,129.0)

(42.9)

จัดส่งให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก......

1,339.3

1,266.8

72.4

5.7

จัดส่งให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรม.............................

1,247.2

1,264.7

(17.5)

(1.4)

รวม...........................................

4,141.4

5,166.2

(1,074.0)

(20.8)

ไอน้ า (พันตัน)...................................................

1,761.7

1,837.2

(75.5)

(4.1)

น้ าเพือ
่ การอุตสาหกรรม (พันลูกบาศก์เมตร)................

3,129.6

3,043.8

85.8

2.8

น้ าเย็น (พันตันความเย็น).........................................

2,952.3

3,367.0

(414.7)

(12.3)

การจัดส่งไฟฟ้ า (กิกะวัตต์ชวั่ โมง)

รายได้จากการจาหน่ายผลิตภ ัณฑ์
การจาหน่ายไฟฟ้าให้กฟผ.
้ ขายไฟฟ้ า1 โดยปั จจุบน
ั ญากับ กฟผ. ตามสัญญาซือ
้ ขาย
บริษัทจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ภายใต ้สัญญาซือ
ั บริษัทเป็ นคูส
่ ญ
ไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ทด
ี่ าเนินการเชิง พาณิชย์รวมแล ้ว 3 ฉบับ โดยมีกาลังผลิต รวมตามสัญ ญาเท่ากับ 1,373 เมกะวัตต์ตัง้ อยู่ใ น
ประเทศไทย และอีก 128 เมกะวัตต์อยู่ใ นประเทศลาว ซึง่ จาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ.จานวน 126 เมกะวัตต์และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (EDL)
้ ขายไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก รวม 11 ฉบับ และคูส
้ ขายไฟฟ้ า
จานวน 2 เมกะวัตต์ และบริษัทยังมีคส
ู่ ัญญาตามสัญญาซือ
่ ัญญาตามสัญญาซือ
้ 844 เมกะวัตต์ และ 1.55 เมกะวัตต์ ตามลาดับ
ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กมาก รวม 1 ฉบับ (โกลว์ พลังงาน โซล่าร์) รวมเป็ นปริมาณไฟฟ้ าทัง้ สิน
การจาหน่ายไฟฟ้าให้ลก
ู ค้าอุตสาหกรรม
บริษัทจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ายไฟฟ้ า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทได ้ทา
้ 739 เมกะวัตต์
สัญญาจาหน่ายไฟฟ้ ากับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 75 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 58 ราย รวมเป็ นปริมาณไฟฟ้ าทัง้ สิน

การจาหน่ายไอนา้
บริษัทจาหน่ายไอน้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ายไอน้ า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทได ้ทา
้ 1,170 ตันต่อชัว่ โมง
สัญญาจาหน่ายไอน้ากับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 30 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 21 ราย รวมเป็ นปริมาณไอน้าทัง้ สิน

การจาหน่ายนา้ เพือ
่ การอุตสาหกรรม
บริษัทจาหน่ายน้ าบริสท
ุ ธิ์ (Clarified Water) และน้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรม
ภายใต ้สัญญาจาหน่ายน้า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทได ้ทาสัญญาจาหน่ายน้ากับลูกค ้าอุตสาหกรรม 15 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม
้ 1,668 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
9 ราย รวมเป็ นปริมาณน้าทัง้ สิน

การจาหน่ายนา้ เย็น
บริษัทจาหน่ายน้ าเย็น (Chilled Water) ให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ายน้ าเย็น โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม
้ 2,050 ตัน
2558 บริษัทได ้ทาสัญญาจาหน่ายน้าเย็นกับลูกค ้าอุตสาหกรรม 2 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 2 ราย รวมเป็ นปริมาณน้ าเย็นทัง้ สิน
ความเย็น

1

้ ขายไฟฟ้ าโครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ค่าไฟฟ้ าทีจ
ภายใต ้สัญญาซือ
่ าหน่ ายให ้แก่กฟผ. ประกอบด ้วยค่าความพร ้อมจ่าย (Availability Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy
Payment) ในขณะทีภ
่ ายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กประกอบด ้วยค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment)

Ref. GE/FIR-L-15-044

หน ้าที่ 2

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จา
่ ย
ค่าใช ้จ่ายของบริษัท ประกอบด ้วยต ้นทุนขายและค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของค่าใช ้จ่ายตามจานวนและ
อัตราร ้อยละต่อค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดสาหรับระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้
ิ้ ด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสนสุ
2558

2557

ผลต่าง

(ลานบาท)
้

(ร ้อยละ)

(ลานบาท)
้

(ร ้อยละ)

(ลานบาท)
้

(ร ้อยละ)

ก๊าซธรรมชาติ.................................

7,872.7

63.4

9,602.9

65.7

(1,730.2)

(18.0)

ถ่านหิน ........................................

1,778.5

14.3

2,507.9

17.2

(729.4)

(29.1)

น้ ามันดีเซล...................................

35.1

0.3

28.1

0.2

7.0

25.1

ค่าบารุงรักษา....................................

739.9

6.0

411.5

2.8

328.3

79.8

1,107.7

8.9

1,141.8

7.8

(34.0)

(3.0)

ต้นทุนขาย
้ เพลิง
เชือ

่ มราคา / การตัดจาหน่ายสินทรัพย์.....
ค่าเสือ
อืน
่ ๆ............................................
รวมตนทุ
้ นขาย............................

748.1

6.0

740.1

5.1

8.0

1.1

12,281.9

98.9

14,432.3

98.7

(2,150.3)

(14.9)

ค่าใช้จา
่ ยในการขายและบริหาร
่ มราคา / การตัดจาหน่ายสินทรัพย์.....
ค่าเสือ
ค่าใช ้จ่ายทั่วไป..................................
รวมค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร......
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ......................................
รวมค่าใช้จา
่ ย.....................................

7.4

0.1

7.8

0.1

(0.5)

(5.8)

127.8

1.0

178.3

1.2

(50.6)

(28.4)

135.2

1.1

186.2

1.3

(51.0)

(27.4)

1.7
12,418.7

0.0
100.0

1.7
14,620.2

0.0
100.0

(0.1)
(2,201.4)

(5.3)
(15.1)

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงรายละเอียดต ้นทุนของโรงไฟฟ้ าของ ธุรกิจไอพีพ ี เปรียบเทียบกับต ้นทุนขายของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้า
(Cogeneration)
ิ้ ด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสนสุ
2558

2557

ผลต่าง

(ลานบาท)
้

(ร ้อยละ)

(ลานบาท)
้

(ร ้อยละ)

(ลานบาท)
้

(ร ้อยละ)

ก๊าซธรรมชาติ..................................

1,265.0

36.9

2,846.8

52.5

(1,581.8)

(55.6)

ถ่านหิน..........................................

1,114.3

32.5

1,806.0

33.3

(691.7)

(38.3)

น้ ามันดีเซล.....................................

35.1

1.0

26.9

0.5

8.1

30.2

ค่าบารุงรักษา..................................

388.5

11.3

62.7

1.2

325.8

>100

่ มราคา / การตัดจาหน่ายสินทรัพย์....
ค่าเสือ

420.0

12.3

453.8

8.4

(33.8)

(7.4)

อืน
่ ๆ..............................................

202.1

5.9

224.3

4.1

(22.2)

(9.9)

3,425.0

100.0

5,420.6

100.0

(1,995.6)

(36.8)

ก๊าซธรรมชาติ..................................

6,607.7

74.6

6,756.1

75.0

(148.4)

(2.2)

ถ่านหิน..........................................

664.2

7.5

701.9

7.8

(37.7)

(5.4)

น้ ามันดีเซล.....................................

-

-

1.1

0.01

(1.1)

(100.0)

ค่าบารุงรักษา..................................

351.4

4.0

348.8

3.9

2.6

0.7

่ มราคา / การตัดจาหน่ายสินทรัพย์....
ค่าเสือ

687.7

7.8

688.0

7.6

(0.3)

(0.0)

ธุรกิจไอพีพ ี

รวมตนทุ
้ นขาย......................
โรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ า

อืน
่ ๆ..............................................
รวมตนทุ
้ นขาย......................

546.0

6.2

515.8

5.7

30.2

5.9

8,857.0

100.0

9,011.7

100.0

(154.7)

(1.7)

หมายเหตุ
(1) ต ้นทุน ขายของโรงผลิต ไฟฟ้ าพลัง ความร ้อนร่ ว มและไอน้ า ที่แ สดงไว ้ในตารางข ้างต ้น เป็ นผลประกอบการรวมของบริษั ทหั ก ด ้วยผล
ประกอบการ ของ บจ.โกลว์ ไอพีพ,ี บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะและ บจ.เก็คโค่-วัน ดังนัน
้ ข ้อมูลบางส่วนในตารางจึงเป็ นผลจากการดาเนินธุรกิจซึง่
มิใช่จากการประกอบโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้าโดยตรง อย่างไรก็ด ี จานวนเงินซึง่ มาจากการดาเนินธุรกิจดังกล่าวมีจานวนไม่
มากนัก

Ref. GE/FIR-L-15-044

หน ้าที่ 3

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ต้นทุนขาย
้ เพลิง
เชือ
้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ าและไอน้า ต ้นทุนก๊าซธรรมชาตินับเป็ นต ้นทุนขายใน
บริษัทใช ้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็ นเชือ
้ ก๊าซธรรมชาติคด
การดาเนินงานหลักของบริษัท โดยบริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายจากการจัดซือ
ิ เป็ นร ้อยละ 63.4 ของค่าใช ้จ่ายรวมของบริษัทในไตรมาสแรก
ปี 2558

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงต ้นทุนเฉลีย
่ ของก๊าซธรรมชาติสาหรับระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้
ต้นทุนเฉลีย
่ (Average Effective Cost) ของก๊าซธรรมชาติ(1)
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2558

2557

(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

ผลต่าง
(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

(ร ้อยละ)

ต ้นทุนเฉลีย
่
ของโกลว์ ไอพีพ(2)
ี ……………………………………

355.9

316.8

39.1

12.3

ของโรงผลิตไฟฟ้ าและไอน้ าร่วมกัน(3)…………

329.7

326.4

3.3

1.0

หมายเหตุ
(1)
(2)

(3)

้ เพลิง ทีใ่ ช ้ทัง้ หมดของ
ต ้นทุนเฉลีย
่ ไม่ใ ช่ร าคาก๊าซจริง ของบริษั ท แต่ค านวณโดยน าต ้นทุน ก๊าซธรรมชาติทัง้ หมดหารด ้วยปริมาณเชือ
โรงไฟฟ้ าในช่วงระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้
ต ้นทุนเฉลีย
่ นับรวมต ้นทุนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ (อัตราค่าผ่านท่อ Tdc1) โดยในไตรมาสแรกปี 2558 โรงไฟฟ้ าโกลว์ ไอพีพ ี
มีปริมาณการจาหน่ายให ้แก่กฟผ.ทีน
่ ้อยจนทาให ้ปริมาณการใช ้ก๊าซต่ากว่าปริมาณขัน
้ ต่าตามสัญญา (Contractual Delivery Capacity) จึง
ทาให ้ราคาต ้นทุนเฉลีย
่ เพิม
่ สูงขึน
้ แม ้ว่าราคาก๊าซจะคงทีก
่ ็ตาม
ต ้นทุนเกลีย
่ (Blended Rate)โดยหลักแสดงถึงราคาก๊าซธรรมชาติทช
ี่ าระให ้กับบมจ. ปตท. (1) โดยโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและ
ไอน้ าของบริษัทสาหรับก๊าซธรรมชาติทใี่ ช ้ในการผลิตไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. และให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรม (2) สาหรับก๊าซธรรมชาติทใี่ ช ้เป็ น
้ เพลิงสาหรับหม ้อต ้มผลิตไอน้า (Boilers) ให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรม ทัง้ นีร้ าคาก๊าซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอต
เชือ
ั ราต่างกัน

้ ถ่านหินคิดเป็ นร ้อยละ 14.3 ของค่าใช ้จ่ายรวมในไตรมาสแรกปี 2558
บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายจากการจัดซือ

้ ถ่านหินสาหรับระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้
ตารางต่อไปนีแ
้ สดงต ้นทุนเฉลีย
่ ในการจัดซือ
ต้นทุนเฉลีย
่ (Average Cost)(1) ของถ่านหิน
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2558

2557

(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ผลต่าง
(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

(ร ้อยละ)

ธุรกิจไอพีพ ี
ราคาถ่านหินอ ้างอิง(2) ( 6,322 กิโลแคลอรีต
่ อ
่ กิโลกรัม)(AR)
ค่าขนส่ง(3)...............................................

96.8

105.0

(8.2)

(7.8)

7.9

13.6

(5.7)

(42.1)

76.2

87.9

(11.7)

(13.3)

7.9

8.8

(0.9)

(10.4)

โรงผลิตไฟฟ้าพล ังความร้อนร่วมและไอนา้
ราคาถ่านหินอ ้างอิง(2) ( 6,700 กิโลแคลอรีต
่ อ
่ กิโลกรัม)(AD)
ค่าขนส่ง(3)...............................................

หมายเหตุ
(1)
(2)
(3)

ต ้นทุนเฉลีย
่ ไม่รวมต ้นทุนของ Biomass
ไม่ใช่ราคาถ่านหินจริง แต่เป็ นราคาอ ้างอิงเพือ
่ แสดงการเคลือ
่ นไหวของราคาถ่านหินสาหรับระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้ ส่วนราคาถ่านหินจริง
้ ขายถ่านหิน
เปลีย
่ นแปลงตามกลไกการปรับราคาตามข ้อกาหนดในสัญญาซือ
รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยทีเ่ กิดขึน
้ จริง

Ref. GE/FIR-L-15-044

หน ้าที่ 4

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
้ เพลิงของบริษัทคือ
ปั จจัยหลักทีม
่ ผ
ี ลต่อค่าใช ้จ่ายด ้านเชือ
และไอน้าดังกล่าว

ปริมาณไฟฟ้ าและไอน้าทีบ
่ ริษัทผลิตได ้และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ า

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงระดับพลังงานการผลิต (Energy Production Levels) และอัตราการใช ้ความร ้อน (Heat Rates) ของโรงไฟฟ้ าของ
บริษัทสาหรับระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้
ปริมาณการผลิตและอ ัตราการใช้ความร้อน(1)
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2558

2557

โรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพ ี
ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้ า (กิกะวัตต์ชวั่ โมง)........................
้ เพลิง (ล ้านบีทย
ปริมาณการใช ้เชือ
ี ,ู HHV)...........................
อัตราการใช ้ความร ้อน (บีทย
ี /ู กิโลวัตต์ชวั่ โมงเทียบเท่า, HHV)...

510

1,291

3,559,248

8,989,954

6,982

6,963

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-ว ัน
ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้ า (กิกะวัตต์ชวั่ โมง)........................

904

1,273

8,037,323

11,339,446

8,889

8,907

โรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซ.........................................

2,093

2,085

โรงไฟฟ้ าถ่านหิน ............................................

603

558

โรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซ.........................................

16,908,564

17,302,894

โรงไฟฟ้ าถ่านหิน ............................................

6,272,537

5,726,218

้ เพลิง (ล ้านบีทย
ปริมาณการใช ้เชือ
ี ,ู HHV)...........................
อัตราการใช ้ความร ้อน (บีทย
ี /ู กิโลวัตต์ชวั่ โมงเทียบเท่า, HHV)...

โรงผลิตไฟฟ้าพล ังความร้อนร่วมและไอนา้ (MIE)(1)
ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้ าทีจ
่ ัดสรร (กิกะวัตต์ชวั่ โมงเทียบเท่า)(2)

้ เพลิง (ล ้านบีทย
ปริมาณการใช ้เชือ
ี ,ู HHV)

อัตราการใช ้ความร ้อนจัดสรร (บีทย
ี /ู กิโลวัตต์ชวั่ โมงเทียบเท่า, HHV)
โรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซ........................................

8,080

8,297

โรงไฟฟ้ าถ่านหิน (3)..........................................

10,396

10,302

โรงผลิตไฟฟ้าพล ังความร้อนและไอนา้ (SEIP)
ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้ า (กิกะวัตต์ชวั่ โมง)(2)........................
้ เพลิง (ล ้านบีทย
ปริมาณการใช ้เชือ
ี ,ู HHV)...........................
อัตราการใช ้ความร ้อน (บีทย
ี /ู กิโลวัตต์ชวั่ โมงเทียบเท่า, HHV)...

375

410

3,087,543

3,369,904

8,230

8,210

หมายเหตุ
(1) แสดงถึงอัตราการใช ้ความร ้อน “จัดสรร” ซึง่ ถือเป็ นอัตราการใช ้ความร ้อนรวมของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ าของบริษัท โดย
้ เพลิงทีใ่ ช ้ทัง้ หมดของโรงงานในระยะเวลาหนึง่ หารด ้วยพลังงานทีผ
คานวณจากปริมาณพลังงานจากเชือ
่ ลิตได ้ทัง้ หมดในระยะเวลาเดียวกัน
ซึง่ ไม่สามารถคานวณค่าได ้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีโรงไฟฟ้ าแบบพลังงานความร ้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหินของโกลว์
เอสพีพ ี 2/โกลว์เอสพีพ ี 3 ซึง่ บริษัทถัวเฉลีย
่ พลังงานไอน้าและพลังงานไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตโดยโรงไฟฟ้ าโกลว์ เอสพีพ ี 3 โดยนับเป็ นการผลิตโดย
ใช ้ก๊าซธรรมชาติแ ละถ่านหิน การคานวณเช่นนี้ย ด
ึ หลัก ปริมาณพลัง งานที่ผลิตได ้จากแหล่ง พลัง งานแต่ละชนิดต่อ พลัง งานทีใ่ ช ้ส าหรั บ
โรงไฟฟ้ าโกลว์ เอสพีพ ี 3 ทัง้ หมด ซึง่ บริษัทจาเป็ นต ้องใช ้ดุลยพินจ
ิ และสมมติฐานทีต
่ งั ้ ขึน
้ ประกอบในการคานวณ (2) ร ว ม ถึ ง ก า ร ผ ลิ ต
ไฟฟ้ าและไอน้าและน้าเย็น (ถ ้ามี) ทัง้ นี้ ไอน้าและน้าเย็น (ถ ้ามี) ถูกปรับใช ้หน่วยเมกะวัตต์ทค
ี่ า่ พลังงานไฟฟ้ าเทียบเท่า
(3) อัตราการใช ้ความร ้อนทีแ
่ สดงในตารางส่วนนีม
้ ก
ี ารรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติทใี่ ช ้เริม
่ เดินเครือ
่ งและส่วนผสมของชีวมวล (Biomass) เข ้าไว ้ใน
อัตราการใช ้ความร ้อนจากถ่านหินด ้วย
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ผลประกอบการเปรียบเทียบ
ระหว่างไตรมาสแรกปี 2558 ก ับ ไตรมาสแรกปี 2557
รายได้
รายได ้จากการจาหน่ายสินค ้าและการให ้บริการ(รวมรายได ้อืน
่ ๆ) ได ้ปรับตัวลดลงร ้อยละ 12.4 เป็ นจานวน 16,131.0 ล ้านบาทในไตร
มาสแรกปี 2558 จากจานวน 18,404.1 ล ้านบาท ในไตรมาสแรกปี 2557 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยต่อไปนี้


รายได ้รับจากการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของ บจ.โกลว์ ไอพีพ ี ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
ปรับตัวลดลงร ้อยละ 47.5 หรือจากจานวน 3,674.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 1,928.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 การ
ปรับตัวลดลงมีสาเหตุจากค่าความพร ้อมจ่ายและปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ. ลดลง โดยในไตรมาสแรกปี 2558 ปริมาณการจาหน่าย
ไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ. ลดลงร ้อยละ 60.5 หรือจากจานวน 1,291 กิกะวัตต์ชวั่ โมงเป็ นจานวน 510 กิกะวัตต์ชวั่ โมง
อย่างไรก็ตาม เมือ
่ รวมผลจากการนามาตรฐานบัญชีเกีย
่ วกับสัญ ญาเช่าการเงินมาใช ้ รายได ้จากการจาหน่าย
ไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ทีแ
่ สดงในงบการเงินจะประกอบไปด ้วยรายได ้จากสัญ ญาเช่าการเงินจานวน 198.4 ล ้านบาท และรายได ้จากการขายจานวน
1,473.7 ล ้านบาท
้ เพลิง ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ า

ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วันทีใ่ ช ้ถ่านหินเป็ นเชือ
เอกชนรายใหญ่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ปรับตัวลดลงร ้อยละ 31.7 หรือจากจานวน 3,443.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 2,350.4
ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากการซ่อมบารุงตามแผนระหว่างไตรมาส(วันที่ 1 มกราคมถึงต ้นเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2558) ซึง่ เป็ นผลให ้ค่าความพร ้อมจ่ายและปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ลดลง โดยในไตรมาสแรกปี 2558 ปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ า
ให ้แก่ กฟผ. ลดลงร ้อยละ 26.9 หรือจากจานวน 1,227 กิกะวัตต์ชวั่ โมงเป็ นจานวน 897 กิกะวัตต์ชวั่ โมง


ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวของ บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ า
เอกชนรายใหญ่ ปรับตัวลดลงร ้อยละ 15.8 หรือจากจานวน 205.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 173.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี
2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากทีป
่ ริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีล
่ ดลง โดยในไตรมาสแรกปี 2558 มีปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ า
ให ้แก่ กฟผ.และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว ลดลงร ้อยละ 16.4 หรือจากจานวน 119 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เป็ นจานวน 99 กิกะวัตต์ชวั่ โมง
้ ขายไฟฟ้ าผู ้ผลิต

ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ าตามสัญญาซือ
ไฟฟ้ ารายเล็ก ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 2.5 หรือจากจานวน 4,320.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 4,427.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรก
ปี 2558 การปรับตัว เพิม
่ ขึน
้ มีส าเหตุหลักจากปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้ าบางหน่วยผลิตได ้มีก ารซ่อ ม
บารุงรักษาตามแผนในไตรมาสแรกปี 2557 โดยในไตรมาสแรกปี 2558 มีคา่ พลังงานไฟฟ้ าเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.8 เนื่องมาจากปริมาณการจาหน่าย
ไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ. เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.7 และราคาก๊าซเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.0


ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้า ปรับตัวลดลงร ้อยละ
0.7 หรือจากจานวน 4,303.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 4,273.6 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุ
หลักจากปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าทีล
่ ดลง โดยในไตรมาสแรกปี 2558 มีปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรม ลดลงร ้อยละ 1.4
หรือจากจานวน 1,265 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เป็ นจานวน 1,247 กิกะวัตต์ชวั่ โมง แม ้ว่าอัตราค่าไฟฟ้ าจะสูงขึน
้ ร ้อยละ 0.7

ยอดจาหน่ายไอน้าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ าปรับตัวลดลงร ้อยละ
3.1 หรือจากจานวน 2,063.6 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 1,998.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุ
จากปริมาณการจาหน่ายไอน้าลดลงร ้อยละ 4.2

รายได ้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.7 หรือจากจานวน 110.5 ล ้านบาทในไตรมาส
แรกปี 2557 เป็ นจานวน 114.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการจาหน่ายทีเ่ พิม
่ ขึน
้
รายได ้อืน
่ ประกอบด ้วย ดอกเบีย
้ รับ และอืน
่ ๆ
บริษัทมีรายได ้จากดอกเบีย
้ รับลดลงจานวนร ้อยละ 5.0 หรือจากจานวน 11.9 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 11.3 ล ้าน
บาทในไตรมาสแรกปี 2558 โดยดอกเบีย
้ รับส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย
้ จากเงินสดทีอ
่ ยูใ่ นรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีสารองตามสัญญาเงินกู ้
โครงการ
ในไตรมาสแรกปี 2558 บริษัทมีรายได ้อืน
่ ๆจานวน 1,109.6 ล ้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ จานวน 843.7 ล ้านบาท จากจานวน 265.9 ล ้านบาท
ในไตรมาสแรกปี 2557 ในไตรมาสแรกปี 2558 บริษัทมีเงินชดเชยจากความล่าช ้าของการก่อสร ้างของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน จานวน 729.8 ล ้าน
บาท และมีเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้ าซีเอฟบี 3 จานวน 250.0 ล ้านบาททีไ่ ด ้บันทึกไว ้ในเดือนมีนาคมปี 2558
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสแรกปี 2558 บริษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน 109.4 ล ้านบาท ในขณะทีไ่ ตรมาสแรกปี 2557 มี
กาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน 191.2 ล ้านบาท โดยผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นนีม
้ ส
ี าเหตุหลักมาจากเงินกู ้สกุลเหรียญสหรัฐฯของ บจ.
โกลว์ ไอพีพ,ี บจ.เก็คโค่-วัน และ บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ1 ซึง่ จะชาระคืนโดยอาศัยรายได ้จากยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีอ
่ ยูใ่ นสกุลเหรียญ
สหรัฐ และทีม
่ ก
ี ารอ ้างอิงกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น รายได ้ทัง้ หมดปรับตัวลดลงร ้อยละ 12.4 หรือจากจานวน 18,404.1 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ น
จานวน 16,131.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558

1

งบการเงินของบจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ ถูกจัดทาในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และได ้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีแ
่ สดงในสกุลเงินบาท
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จา่ ย
ต ้นทุนขายปรับตัวลดลงร ้อยละ 14.9 หรือจากจานวน 14,432.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 12,281.9 ล ้านบาทใน
ไตรมาสแรกปี 2558 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยต่อไปนี้

ธุรกิจไอพีพ ี
้ เพลิงก๊าซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพ ี จาก บจ.โกลว์ ไอพีพ ี ปรับตัวลดลงร ้อยละ 55.6 หรือจากจานวน

ต ้นทุนเชือ
2,846.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 1,265.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุจากปริมาณการใช ้
้ เพลิงลดลง ร ้อยละ 60.4 เนือ
เชือ
่ งมาจากปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีลดลง แม ้ว่าราคาค่าก๊าซจะปรับตัวสูงก็ตาม


ต ้นทุนถ่านหินของ ธุรกิจไอพีพ ี จาก บจ. เก็คโค่-วัน ปรับตัวลดลงร ้อยละ 38.3 หรือจากจานวน 1,806.0 ล ้าน
้ เพลิงทีใ่ ช ้ในการ
บาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 1,114.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากปริมาณเชือ
ผลิตลดลง เนือ
่ งมาจากการขายไฟฟ้ าให ้แก่กฟผ.ลดลงของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน จากการซ่อมบารุงตามแผนและราคาถ่านหินเฉลีย
่ ทีล
่ ดลง
้ เพลิงน้ามันดีเซลของ ธุรกิจไอพีพ ี ปรับตัวเพิม

ต ้นทุนเชือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 30.2 หรือจากจานวน 26.9 ล ้านบาทในไตร
มาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 35.1 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558


ต ้นทุนซ่อมบารุง ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ จานวน 325.8 ล ้านบาท หรือจากจานวน 62.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557
เป็ นจานวน 388.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักเนือ
่ งมาจากการซ่อมบารุงรักษาตามแผนของ เก็คโค่-วัน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงร ้อยละ 7.4 หรือจากจานวน 453.8 ล ้านบาทในไตรมาส

ค่าเสือ
แรกปี 2557 เป็ นจานวน 420.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558


ต ้นทุนขายอืน
่ ปรับตัว ลดลงร ้อยละ 9.9 หรือจากจานวน 224.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน
202.1 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 ทัง้ นีต
้ ้นทุนขายอืน
่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด ้วยต ้นทุนน้ า สารเคมี และค่าใช ้จ่ายประจาทั่วไป
รวมไปถึงเงินจ่ายเข ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
โรงผลิตไฟฟ้าพล ังความร้อนร่วมและไอนา้ (Cogeneration)
้ เพลิงก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงร ้อยละ 2.2 หรือจากจานวน 6,756.1 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี

ต ้นทุนเชือ
้ เพลิงทีล
2557 เป็ นจานวน 6,607.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 การปรับตัว ลดลงมีสาเหตุหลักจากปริมาณการใช ้เชือ
่ ดลงร ้อยละ 3.2
เนือ
่ งมาจากการลดลงของปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน้า
้ เพลิงถ่านหินปรับตัวลดลงร ้อยละ 5.4 หรือจากจานวน 701.9 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ น

ต ้นทุนเชือ
จานวน 664.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาค่าถ่านหินเฉลีย
่ (FOB) ลดลงร ้อยละ 13.3 หรือจาก
76.2 ดอลล่าสหรัฐต่อตันเป็ น 87.9 ดอลล่าสหรัฐต่อตัน ในขณะทีร่ าคาถ่านหินอ ้างอิงลดลงร ้อยละ 13.3 หรือจาก 94.1 ดอลล่าสหรัฐต่อตันเป็ น
้ เพลิงทีม
81.5 ดอลล่าสหรัฐต่อตัน แม ้ว่าจะมีปริมาณการใช ้เชือ
่ ากขึน
้ ก็ตาม


ต ้นทุนซ่อมบารุงปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.7 หรือจากจานวน 348.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิม
351.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 ค่าเสือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.04 หรือจากจานวน 688.0 ล ้านบาทใน
ไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 687.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558

ต ้นทุนขายอืน
่ ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.9 หรือจากจานวน 515.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน
546.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 ต ้นทุนขายอืน
่ ประกอบด ้วย น้ า เคมีภัณฑ์ และค่าใช ้จ่ายในการดาเนินกิจการโดยรวม รวมไปถึงเงิน
สนับสนุนแก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
สาหรับค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร ได ้ปรับตัวลดลงร ้อยละ 27.4 หรือจากจานวน 186.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ น
จานวน 135.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยดังต่อไปนี้
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงร ้อยละ 5.8 หรือจากจานวน 7.8 ล ้านบาทในไตรมาส

ค่าเสือ
แรกปี 2557 เป็ นจานวน 7.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558


ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวลดลงร ้อยละ 28.4 หรือ จากจานวน 178.3 ล ้านบาทในไตรมาส
แรกปี 2557 เป็ นจานวน 127.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น รายจ่ายทัง้ หมดปรับตัวลดลงร ้อยละ 15.1 หรือจากจานวน 14,620.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ น
จานวน 12,418.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรก่อนต ้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ปรับตัวลดลงร ้อยละ 1.9 หรือจากจานวน 3,783.9 ล ้านบาทใน
ไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 3,712.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ต้นทุนทางการเงิน
ต ้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลงร ้อยละ 8.4 หรือจากจานวน 860.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 787.4 ล ้านบาทใน
ไตรมาสแรกปี 2558 โดยต ้นทุนทางการเงินหลักประกอบด ้วยดอกเบีย
้ จ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ดอกเบีย
้ จ่ายปรับตัวลดลงร ้อยละ 8.6 หรือจากจานวน 831.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 760.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558
ทัง้ นีก
้ ารปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู ้ยืมทีล
่ ดลง
ค่าธรรมเนียมทางการเงินปรับตัวลดลงร ้อยละ 5.1 หรือจากจานวน 28.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน 26.9 ล ้านบาท
ในไตรมาสแรกปี 2558
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ิ ภาษีเงินได ้รอการ
ภาษีเงินได ้จึงประกอบด ้วย 2 ส่วน คือ (ก) ภาษีเงินได ้ของงวดปั จจุบน
ั และ (ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ตัดบัญชี (รายได ้/ค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี)
(ก) ภาษีเงินได ้งวดปั จจุบน
ั
ภาษีเงินได ้งวดปั จจุบน
ั ในไตรมาสแรกปี 2558 จานวน 429.0 ล ้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ จานวน 166.7 ล ้านบาท จากจานวน 262.3 ล ้าน
บาท ในไตรมาสแรกปี 2557 การปรับเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุมาจากรายได ้ทีต
่ ้องเสียภาษีทเี่ พิม
่ สูงขึน
้
ิ ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี (รายได ้/ค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี)
(ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ในไตรมาสแรกปี 2558 มีการบันทึกรายได ้ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชีจานวน 4.4 ล ้านบาท (รวมผลจากการปรับการบันทึกรายได ้ภาษีเงินได ้รอการ
ตัดบัญ ชีของ บจ.โกลว์ ไอพีพ ี ภายใต ้มาตรฐานบัญ ชีเกีย
่ วกับสัญ ญาเช่า การเงิน จานวน 29.0 ล ้านบาท) ในขณะทีไ
่ ตรมาสแรกปี 2557 (งบ
ปรับปรุงใหม่) มีการบันทึกรายได ้ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชีจานวน 13.6 ล ้านบาท
กาไรหล ังห ักภาษี
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรหลังหักภาษีเงินได ้ปรับตัวลดลง ร ้อยละ 6.5 หรือจากจานวน 2,675.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ น
จานวน 2,500.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ส่วนน้อย
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีผลกาไรจานวน 317.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 ในขณะทีใ่ นไตรมาสแรกปี 2557 ส่วนของผู ้ถือ
หุ ้นส่วนน ้อยมีผลกาไรจานวน 369.2 ล ้านบาท ผลกาไรในส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีองค์ประกอบหลักคือกาไรสุทธิของ บจ. เก็คโค่-วัน ซึง่ มี
สัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยจานวนร ้อยละ 35 โดยในไตรมาสแรกปี 2558 บจ. เก็คโค่-วันมีกาไรสุทธิเป็ นจานวน 791.4 ล ้านบาท นับรวมผล
กาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน 156.6 ล ้านบาท ในขณะทีไ่ ตรมาสแรกปี 2557 มีกาไรสุทธิจานวน 918.2 ล ้านบาท รวมถึงผลกาไรจาก
อัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน 158.5 ล ้านบาท
กาไรสุทธิ
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรสุทธิมจ
ี านวนลดลงร ้อยละ 5.3 หรือจากจานวน 2,306.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 เป็ นจานวน
2,182.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 อย่างไรก็ตามถ ้าไม่รวมผลจากการเปลีย
่ นแปลงการบันทึกบัญชีเกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟ้ า
้ 2,319.3 ล ้านบาท
โกลว์ ไอพีพ ี กาไรสุทธิในไตรมาสแรกปี 2558 จะมีจานวนทัง้ สิน
Normalized Net Profit 1
ในไตรมาสแรกปี 2558 บริษัทมีผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน 57.92 ล ้านบาท และผลต่างสุทธิของค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้รอ
การตัดบัญชี จานวน 24.73 ล ้านบาท ทาให ้บริษัทมี Normalized Net Profit ซึง่ ไม่รวมถึงผลของรายการปรับปรุง ตามมาตรฐานบัญชีเกีย
่ วกับ
สัญ ญาเช่า การเงิน จานวน 2,286.2 ล ้านบาท ปรั บ ตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 10.1 หรือ จากจ านวน 2,075.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2557 ซึง่
Normalized Net Profit นีใ้ ช ้เป็ นแนวทางในการกาหนดการจ่ายเงินปั นผล

..............................................................
นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก
ผู ้อานวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

1

ปรับเปลีย
่ นนิยามของ Normalized Net Profit เป็ นกาไรสุทธิกอ
่ นรวมกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิ และ รายได ้หรือค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัด
บัญชี
2
ไม่รวมกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิในสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยของบริษัทย่อย
3
ไม่รวมรายได ้/ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชีในสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยของบริษัทย่อย

Ref. GE/FIR-L-15-044

หน ้าที่ 8

