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 ธันวาคม 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
อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานไฟฟ้ า ค่าเชือ
่ ๆ ยังคงถูกบันทึกบัญชีด ้วยวิธก
ี ารเดิม
ั ญาเช่าการเงินมาใช ้ (เมือ
สาหรับปี 2558 รายการปรับปรุงทางบัญชีทส
ี่ าคัญเพือ
่ สะท ้อนการนามาตรฐานบัญชีสญ
่ เทียบกับการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานเดิม) มีดงั ต่อไปนี้


่ มราคา (+335.7 ล ้านบาท) รวมจานวนสุทธิ
รายการปรับปรุงเพือ
่ หยุดรับรู ้รายได ้จากค่าความพร ้อม (-1,749.6 ล ้านบาท) และค่าเสือ
-1,413.9 ล ้านบาท



รายการปรับปรุงเพือ
่ รับรู ้รายได ้สัญญาเช่าการเงินจานวนรวม +793.5 ล ้านบาท



รายการปรับปรุงเพือ
่ รับรู ้รายได ้ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชีจานวนสุทธิ +118.5 ล ้านบาท

จากเหตุผ ลข ้างต ้น บริษั ทมีก าไรสุท ธิใ นปี 2558 ภายใต ้มาตรฐานบั ญ ชีใ หม่จ านวน 8,355.4 ล ้านบาท อย่า งไรก็ ต ามบริษั ทมี
Normalized Net Profit3 จานวน 9,797.1 ล ้านบาท (ซึง่ ไม่รวมถึงผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงิน และ
บริษัทใช ้ Normalized Net Profit เป็ นแนวทางกาหนดการจ่ายเงินปั นผล) โดย Normalized Net Profit ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.3 หรือจาก
จานวน 9,667.9 ล ้านบาทในปี 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 ธ ันวาคม
รอบปี บ ัญชีสนสุ
2558
(ล ้านบาท)

2557
(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

ผลต่าง
(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

รายได้
รายได ้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
กระแสไฟฟ้ า
จาหน่ายให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่

20,768.1

31.8

27,049.6

36.9

(6,281.5)

(23.2)

จาหน่ายให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก

17,451.5

26.7

18,251.9

24.9

(800.4)

(4.4)

จาหน่ายให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรม

16,827.6

25.7

17,591.5

24.0

(763.8)

(4.3)

793.5

1.2

1,275.1

1.7

(481.6)

(37.8)

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

55,840.7

85.4

64,168.1

87.5

(8,327.4)

(13.0)

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

(5.2)

รายได ้จากสัญญาเช่าการเงิน(บจ.โกลว์ ไอพีพ)ี

7,921.1

12.1

8,359.5

11.4

(438.5)

ผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ.............................................

463.1

0.7

463.3

0.6

(0.2)

(0.0)

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

64,224.9

98.2

72,990.9

99.5

(8,766.0)

(12.0)

1,144.4

1.8

332.8

0.5

811.6

>100

65,369.3

100.0

73,323.7

100.0

(7,954.4)

(10.8)

รายได ้อืน
่ ๆ ..............................................
รวมรายได้……………………………………......

รายได ้ของบริษัทส่วนหนึง่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมทีผ
่ ลิตและจาหน่ายให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมใน
SEIP

1
2
3
4

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 ้วยความพร ้อมจ่าย (Availability Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy
Payment) ในขณะทีภ
่ ายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กประกอบด ้วยค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment)
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หน ้าที่ 1

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงปริมาณไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมทีบ
่ ริษัทจาหน่ายได ้ในช่วงระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้

ปริมาณขาย
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2558

2557

ผลต่าง

ร้อยละ

7,868.9

10,428.7

(2,559.8)

(24.5)

5,539.8

5,502.2

37.6

0.7

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

5,080.0

5,101.4

(21.4)

(0.4)

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

18,533.5

21,028.8

(2,543.6)

(12.1)

7,462.0

7,384.8

77.3

1.0

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

12,742.7

12,811.6

(68.9)

(0.5)

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

14,144.0

14,480.2

(336.3)

(2.3)

การจัดส่งไฟฟ้ า (กิกะวัตต์ชวั่ โมง)
จัดส่งให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่.....
จัดส่งให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก

(1)

......

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

หมายเหตุ:
(1) รายได ้ดังกล่าวรวมการจัดส่งไฟฟ้ าให ้แก่ กฟภ. ภายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก(VSPP) โดย โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ จานวน 2.40
กิกะวัตต์ชวั่ โมง และ 2.38 กิกะวัตต์ชวั่ โมง ในปี 2557 และ 2558 ตามลาดับ
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 ธันวาคม 2558 บริษัทได ้ทา
้ 737 เมกะวัตต์
สัญญาจาหน่ายไฟฟ้ ากับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 77 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 60 ราย รวมเป็ นปริมาณไฟฟ้ าทัง้ สิน

การจาหน่ายไอนา้
บริษัทจาหน่ายไอน้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ายไอน้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได ้ทา
้ 1,180 ตันต่อชัว่ โมง
สัญญาจาหน่ายไอน้ากับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 31 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 22 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 ธันวาคม 2558 บริษัทได ้ทาสัญญาจาหน่ายน้ ากับลูกค ้าอุตสาหกรรม 15 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรม
้ 1,668 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
รวม 9 ราย รวมเป็ นปริมาณน้าทัง้ สิน

การจาหน่ายนา้ เย็น
บริษัทจาหน่ายน้าเย็น (Chilled Water) ให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ายน้ าเย็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
้ 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 ้วยความพร ้อมจ่าย (Availability Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy
Payment) ในขณะทีภ
่ ายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กประกอบด ้วยค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment)

Ref. GE/FIR-L-16-007

หน ้าที่ 2

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

2557

ผลต่าง

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

ต้นทุนขาย
้ เพลิง
เชือ
ก๊าซธรรมชาติ.................................

30,923.4

60.2

37,277.0

64.2

(6,353.6)

(17.0)

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

8,299.7

16.2

10,166.9

17.5

(1,867.2)

(18.4)

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

77.9

0.2

46.2

0.1

31.7

68.5

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

2,489.6

4.8

1,852.3

3.2

637.2

34.4

่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์...
ค่าเสือ

4,229.5

8.2

4,674.6

8.0

(445.0)

(9.5)

อืน
่ ๆ............................................
รวมต ้นทุนขาย............................

3,350.9

6.5

3,238.9

5.6

112.0

3.5

49,370.9

96.1

57,255.9

98.6

(7,885.0)

(13.8)

ค่าใช้จา
่ ยในการขายและบริหาร
่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์...
ค่าเสือ
ค่าใชจ่้ ายทั่วไป..................................
รวมค่าใชจ่้ ายในการขายและบริหาร......
ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ......................................
รวมค่าใช้จา
่ ย.....................................

30.3

0.1

31.5

0.1

(1.2)

(3.8)

745.3

1.5

741.6

1.3

3.6

0.5

775.6

1.5

773.1

1.3

2.5

0.3

1,211.1
51,357.6

2.4
100.0

68.0
58,097.0

0.1
100.0

1,143.1
(6,739.4)

>100
(11.6)

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

2557

ผลต่าง

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

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

5,635.1

38.7

9,825.7

48.3

(4,190.6)

(42.6)

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

5,615.2

38.6

7,220.3

35.5

(1,605.1)

(22.2)

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

74.3

0.5

41.2

0.2

33.1

80.4

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

904.8

6.2

424.1

2.1

480.7

>100

1,419.2

9.7

1,838.8

9.0

(419.6)

(22.8)

913.0

6.3

972.7

4.8

(59.7)

(6.1)

14,561.6

100.0

20,322.8

100.0

(5,761.2)

(28.3)

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

25,288.3

72.6

27,451.3

74.3

(2,163.0)

(7.9)

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

2,684.5

7.7

2,946.6

8.0

(262.1)

(8.9)

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

3.6

0.01

5.0

0.01

(1.4)

(28.8)

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

1,584.7

4.6

1,428.2

3.9

156.5

11.0

่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์....
ค่าเสือ

2,810.3

8.1

2,835.8

7.7

(25.4)

(0.9)

ธุรกิจไอพีพ ี

่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์....
ค่าเสือ
อืน
่ ๆ..............................................
รวมต ้นทุนขาย......................
โรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ า

อืน
่ ๆ..............................................
รวมต ้นทุนขาย......................

2,437.9

7.0

2,266.2

6.1

171.8

7.6

34,809.3

100.0

36,933.0

100.0

(2,123.7)

(5.8)

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
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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 60.2 ของค่าใช ้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2558

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

2557

(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

ผลต่าง
(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

(ร ้อยละ)

ต ้นทุนเฉลีย
่
ของโกลว์ ไอพีพ…
ี …………………………………

319.1

326.0

(6.9)

(2.1)

ของโรงผลิตไฟฟ้ าและไอน้ าร่วมกัน(2)…………

307.7

330.7

(23.0)

(7.0)

หมายเหตุ
(1)
(2)

้ เพลิง ทีใ่ ช ้ทัง้ หมดของ
ต ้นทุนเฉลีย
่ ไม่ใ ช่ร าคาก๊าซจริง ของบริษั ท แต่ค านวณโดยน าต ้นทุน ก๊าซธรรมชาติทัง้ หมดหารด ้วยปริมาณเชือ
โรงไฟฟ้ าในช่วงระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้แรกของปี
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 16.2 ของค่าใช ้จ่ายรวมในปี 2558
บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายจากการจัดซือ

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

2557

(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ผลต่าง
(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

(ร ้อยละ)

ธุรกิจไอพีพ ี
ราคาถ่านหินเทียบเท่า(1) (6,322 กิโลแคลอรีต
่ อ
่ กิโลกรัม)(AR)
ค่าขนส่ง(2)...............................................

79.9

96.8

(16.9)

(17.5)

9.6

12.8

(3.2)

(24.8)

68.2

81.0

(12.9)

(15.9)

7.9

8.6

(0.7)

(7.7)

โรงผลิตไฟฟ้าพล ังความร้อนร่วมและไอนา้
ราคาถ่านหินเทียบเท่า(1) ( 6,700 กิโลแคลอรีต
่ อ
่ กิโลกรัม)(AD)
ค่าขนส่ง(2)...............................................

หมายเหตุ
(1)
(2)

ราคาถ่านหินเทียบเท่าคานวณจากต ้นทุนเฉลีย
่ ของถ่านหินทีใ่ ช ้จริง (รวมถึงถ่านหินคงเหลือ) ปรับค่าด ้วยค่าความร ้อน (Califoric value)
ทัง้ นีร้ าคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาถ่านหินอ ้างอิงจริงสาหรับแต่ละโรงไฟฟ้ า
รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยทีเ่ กิดขึน
้ จริง

้ เพลิงของบริษัทคือ
ปั จจัยหลักทีม
่ ผ
ี ลต่อค่าใช ้จ่ายด ้านเชือ
และไอน้าดังกล่าว
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ปริมาณไฟฟ้ าและไอน้าทีบ
่ ริษัทผลิตได ้และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ า

หน ้าที่ 4

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ตารางต่อไปนีแ
้ สดงระดับพลังงานการผลิต (Energy Production Levels) และอัตราการใช ้ความร ้อน (Heat Rates) ของโรงไฟฟ้ าของ
บริษัทสาหรับระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้
ปริมาณการผลิตและอ ัตราการใช้ความร้อน(1)
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม
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)...

2,506

4,322

17,674,369

30,168,079

7,054

6,980

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

4,996

5,509

44,441,376

49,249,922

8,895

8,940

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

8,516

8,505

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

2,544

2,515

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

68,769,741

69,231,100

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

26,427,826

26,248,489

้ 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........................................

8,076

8,140

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

10,389

10,437

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

1,584

1,662

13,016,724

13,631,749

8,220

8,204

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) รวมถึงการผลิตไฟฟ้ าและไอน้าและน้าเย็น (ถ ้ามี) ทัง้ นี้ ไอน้าและน้าเย็น (ถ ้ามี) ถูกปรับใช ้หน่วยเมกะวัตต์ทค
ี่ า่ พลังงานไฟฟ้ าเทียบเท่า
(3) อัตราการใช ้ความร ้อนทีแ
่ สดงในตารางส่วนนีม
้ ก
ี ารรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติทใี่ ช ้เริม
่ เดินเครือ
่ งเข ้าไว ้ในอัตราการใช ้ความร ้อนจากถ่านหินด ้วย

Ref. GE/FIR-L-16-007
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ผลประกอบการเปรียบเทียบ
ระหว่าง ปี 2558 ก ับ ปี 2557
รายได้
รายได ้จากการจาหน่ายสินค ้าและการให ้บริการ(รวมรายได ้อืน
่ ๆ) ได ้ปรับตัวลดลงร ้อยละ 10.8 เป็ นจานวน 65,369.3 ล ้านบาทในปี
2558 จากจานวน 73,323.7 ล ้านบาท ในปี 2557 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยต่อไปนี้


รายได ้รับจากการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของ บจ.โกลว์ ไอพีพ ี ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
ปรับตัวลดลงร ้อยละ 36.5 หรือจากจานวน 13,193.1 ล ้านบาท ในปี 2557 เป็ นจานวน 8,381.1 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุจาก
ค่าความพร ้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ าทีล
่ ดลง โดยค่าความพร ้อมจ่ายลดลงจานวน 464.1 ล ้านบาท หรือจากจานวน 2 ,763.0 ล ้านบาท เป็ น
จานวน 2,298.9 ล ้านบาท ซึง่ มีส าเหตุมาจากอัตราค่าความพร ้อมจ่ายที่ลดลงและการซ่อ มบ ารุง ใหญ่ตามแผน ในช่ว งระหว่า งวันที่ 7 เดือ น
พฤศจิกายนถึงวันที่ 23 เดือนธันวาคม ปี 2558 แม ้ว่าในปี 2558 ค่าเงินบาทได ้ปรับตัวอ่อนลง ซึง่ ส่งผลในทางบวกต่อรายได ้ทีม
่ ก
ี ารอ ้างอิงกับเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐฯ ในขณะทีค
่ า่ พลังงานไฟฟ้ าลดลงจานวน 4,347.8 ล ้านบาท หรือจากจานวน 10,430.1 ล ้านบาท เป็ นจานวน 6,082.2 ล ้าน
บาท เนื่องมาจากปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ลดลงร ้อยละ 42.3 หรือจากจานวน 4,316 กิกะวัตต์ชวั่ โมงเป็ นจานวน 2,492 กิกะวัตต์
ชัว่ โมงในปี 2557 และ 2558 ตามลาดับ และราคาก๊าซธรรมชาติทล
ี่ ดลง
อย่างไรก็ตาม เมือ
่ รวมผลจากการนามาตรฐานบัญชีเกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงินมาใช ้ รายได ้จากการจาหน่าย
ไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ทีแ
่ สดงในงบการเงินจะประกอบไปด ้วยรายได ้จากสัญ ญาเช่าการเงินจานวน 793.5 ล ้านบาท และรายได ้จากการขายจานวน
6,631.5 ล ้านบาท
้ เพลิง ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ า

ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วันทีใ่ ช ้ถ่านหินเป็ นเชือ
เอกชนรายใหญ่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ปรับตัวลดลงร ้อยละ 10.6 หรือจากจานวน 15,021.9 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 13,422.5 ล ้านบาทใน
ปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากการซ่อมบารุงตามแผนในไตรมาสแรกของปี 2558 (วันที่ 1 มกราคมถึง ต ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558)
ซึง่ เป็ นผลให ้ความพร ้อมจ่ายและปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ลดลง โดยของปี 2558 ปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ. ลดลงร ้อย
ละ 9.4 หรือจากจานวน 5,500 กิกะวัตต์ชวั่ โมงเป็ นจานวน 4,985 กิกะวัตต์ชวั่ โมง


ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวของ บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ า
เอกชนรายใหญ่ ปรับตัวลดลงร ้อยละ 32.4 หรือจากจานวน 1,056.4 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 714.0 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลง
มีสาเหตุหลักจากทีป
่ ริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีล
่ ดลง โดยในปี 2558 มีปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ. ลดลงร ้อยละ 36.3 หรือ
จากจานวน 609 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เป็ นจานวน 388 กิกะวัตต์ชวั่ โมง ผลจากปริมาณน้าฝนและระดับน้าในเขือ
่ นตา่
้ ขายไฟฟ้ าผู ้ผลิต

ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ าตามสัญญาซือ
ไฟฟ้ ารายเล็ก ปรับตัวลดลงร ้อยละ 4.4 หรือจากจานวน 18,251.9 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 17,451.5 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัว
ลดลงมีสาเหตุหลักจากค่าพลังงานไฟฟ้ าทีล
่ ดลงร ้อยละ 7.3 เนื่องมาจากราคาก๊าซลดลงร ้อยละ 7.0 ในขณะทีป
่ ริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่
กฟผ. เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.7


ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้า ปรับตัวลดลงร ้อยละ
4.3 หรือจากจานวน 17,591.5 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 16,827.6 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากค่าไฟฟ้ าปรับตัว
ลดลงร ้อยละ 4.0 เนื่อ งมาจากการปรับลดลงของอัตราค่าไฟฟ้ าผันแปร (Ft) (0.10 บาทต่อ กิโ ลวัตต์ชั่วโมง ในเดือ นมกราคม 0.10 บาทต่อ
กิโลวัตต์ชวั่ โมง ในเดือนพฤษภาคม และ 0.03 บาทต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง ในเดือนกันยายน) และค่าไฟฟ้ าฐาน (ลดลง 0.01 บาทต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง
ภายหลังการปรับฐานค่าไฟในเดือนพฤศจิกายนปี 2558) นอกจากนี้ปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าทีป
่ รับตัวลดลงเล็กน ้อย โดยในปี 2558 มีปริมาณ
การจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรม ลดลงร ้อยละ 0.4 หรือจากจานวน 5,101 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เป็ นจานวน 5,080 กิกะวัตต์ชวั่ โมง

ยอดจาหน่ายไอน้าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ าปรับตัวลดลงร ้อยละ
5.2 หรือจากจานวน 8,359.5 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 7,921.1 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุจากราคาจาหน่ายไอน้ า
ลดลงร ้อยละ 6.2 เนือ
่ งมาจากราคาก๊าซธรรมชาติทป
ี่ รับตัวลดลง ในขณะทีป
่ ริมาณการจาหน่ายไอน้าให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรมเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1 หรือ
จากจานวน 7,462 กิโลตัน จาก 7,385 กิโลตัน


รายได ้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆจานวน 463.1 ล ้านบาทในปี 2558 ใกล ้เคียงกับจานวน 463.3 ล ้านบาท

ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ทแ
ี่ ล ้ว

รายได ้อืน
่ ประกอบด ้วย ดอกเบีย
้ รับ และอืน
่ ๆ
บริษัทมีรายได ้จากดอกเบีย
้ รับลดลงจานวน 8.2 ล ้านบาท หรือจากจานวน 52.3 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 44.1 ล ้านบาทในปี
2558 โดยดอกเบีย
้ รับส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย
้ จากเงินสดทีอ
่ ยูใ่ นรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีสารองตามสัญญาเงินกู ้โครงการ
ในปี 2558 บริษัทมีรายได ้อืน
่ ๆจานวน 1,100.3 ล ้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ จานวน 819.9 ล ้านบาท จากจานวน 280.4 ล ้านบาทในปี 2557
โดยบริษัทได ้มีการบันทึกเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน จานวน 98.9 ล ้านบาท ในไตรมาสสอง ปี 2557
ขณะทีใ่ นปี 2558 บริษัทได ้มีเงินชดเชยจากความล่าช ้าของการก่อสร ้างของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน จานวน 729.8 ล ้านบาท และมีเงินชดเชยจาก
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้ าซีเอฟบี 3 จานวน 316.6 ล ้านบาท แบ่งเป็ นจานวน 250.0 ล ้านบาทในไตรมาสทีห
่ นึง่ และจานวน 66.6
ล ้านบาทในไตรมาสทีส
่ องของปี 2558
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น รายได ้ทัง้ หมดปรับตัวลดลงร ้อยละ 10.8 หรือจากจานวน 73,323.7 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 65,369.3
ล ้านบาทในปี 2558
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จา่ ย
ต ้นทุนขายปรับตัวลดลงร ้อยละ 13.8 หรือจากจานวน 57,255.9 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 49,370.9 ล ้านบาทในปี 2558 ซึง่ เป็ น
ผลมาจากปั จจัยต่อไปนี้

ธุรกิจไอพีพ ี
้ เพลิงก๊าซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพ ี จาก บจ.โกลว์ ไอพีพ ี ปรับตัวลดลงร ้อยละ 42.6 หรือจากจานวน

ต ้นทุนเชือ
้ เพลิงลดลง ร ้อยละ 41.4
9,825.7 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 5,635.1 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุจากปริมาณการใช ้เชือ
เนื่อ งมาจากปริมาณการจาหน่ายไฟให ้กับ กฟผ.ทีล
่ ดลง และการซ่อมบารุงตามแผนในระหว่างวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายนถึงวันที่ 23 ธันวาคมปี
2558


ต ้นทุนถ่านหินของ ธุรกิจไอพีพ ี จาก บจ. เก็คโค่-วัน ปรับตัวลดลงร ้อยละ 22.2 หรือจากจานวน 7,220.3 ล ้าน
้ เพลิงทีใ่ ช ้ในการ
บาทในปี 2557 เป็ นจานวน 5,615.2 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากราคาถ่านหินทีล
่ ดลงและปริมาณเชือ
ผลิตลดลง จากการซ่อมบารุงตามแผนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558
้ เพลิงน้ ามันดีเซลของ ธุรกิจไอพีพ ี ปรับตัวเพิม

ต ้นทุนเชือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 33.1 หรือจากจานวน 41.2 ล ้านบาทในปี
2557 เป็ นจานวน 74.3 ล ้านบาทในปี 2558


ต ้นทุนซ่อมบารุง ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ จานวน 480.7 ล ้านบาท หรือจากจานวน 424.1 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน
904.8 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักเนือ
่ งมาจากการซ่อมบารุงรักษาตามแผนของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วันและโกลว์ ไอพีพ ี
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงร ้อยละ 22.8 หรือจากจานวน 1,838.8 ล ้านบาทในปี

ค่าเสือ
2557 เป็ นจานวน 1,419.2 ล ้านบาทในปี 2558


ต ้นทุนขายอืน
่ ๆ ปรับตัวลดลงร ้อยละ 6.1 หรือจากจานวน 972.7 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 913.0 ล ้าน
บาทในปี 2558 ทัง้ นี้ต ้นทุนขายอืน
่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด ้วยต ้นทุนน้ า สารเคมี และค่าใช ้จ่ายประจาทั่วไป รวมไปถึงเงินจ่ายเข ้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
โรงผลิตไฟฟ้าพล ังความร้อนร่วมและไอนา้ (Cogeneration)
้ เพลิงก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงร ้อยละ 7.9 หรือจากจานวน 27,451.3 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ น

ต ้นทุนเชือ
จานวน 25,288.3 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติทล
ี่ ดลงร ้อยละ 7.0
้ เพลิง ถ่านหินปรับตัวลดลงร ้อยละ 8.9 หรือ จากจานวน 2,946.6 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน

ต ้นทุนเชือ
2,684.5 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาค่าถ่านหินเฉลีย
่ (FOB) ลดลงร ้อยละ 15.9 หรือจาก 81.0 ดอลล่าร์สหรัฐ
ต่อตันเป็ น 68.1 ดอลล่าร์สหรัฐต่อ ตัน ในขณะทีร่ าคาถ่านหินอ ้างอิงลดลงร ้อยละ 15.6 หรือ จาก 84.3 ดอลล่าร์สหรัฐต่อ ตันเป็ น 71.1 ดอลล่าร์
สหรัฐต่อตัน
้ เพลิงน้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงร ้อยละ 28.8 เป็ นจานวน 3.6 ล ้านบาทในปี 2558 หรือจากจานวน 5.0

ต ้นทุนเชือ
ล ้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปี ทแ
ี่ ล ้ว


ต ้นทุนซ่อมบารุงปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 11.0 หรือคิดเป็ นจานวน 156.5 ล ้านบาท จากจานวน 1,428.2 ล ้านบาท
ในปี 2557 เป็ นจานวน 1,584.7 ล ้านบาทในปี 2558 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักมาจากโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ า บางแห่งมี
การซ่อมบารุงตามแผน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิม

ค่าเสือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.9 หรือจากจานวน 2,835.8 ล ้านบาทในปี
2557 เป็ นจานวน 2,810.3 ล ้านบาทในปี 2558


ต ้นทุนขายอืน
่ ๆ ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 7.6 หรือจากจานวน 2,266.2 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 2,437.9
ล ้านบาทในปี 2558 ต ้นทุนขายอืน
่ ๆ ประกอบด ้วย น้า เคมีภัณฑ์ และค่าใช ้จ่ายในการดาเนินกิจการโดยรวม รวมถึงเงินสนับสนุนแก่กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้ า
สาหรับค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร ได ้ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ เล็กน ้อยร ้อยละ 0.3 หรือเท่ากับ 2.5 ล ้านบาท จากจานวน 773.1 ล ้านบาทใน
ปี 2557 เป็ นจานวน 775.6 ล ้านบาทในปี 2558 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยดังต่อไปนี้
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงร ้อยละ 3.8 หรือจากจานวน 31.5 ล ้านบาทใน ปี 2557

ค่าเสือ
เป็ นจานวน 30.3 ล ้านบาทในปี 2558


ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.5 หรือจากจานวน 741.6 ล ้านบาทในปี 2557
เป็ นจานวน 745.3 ล ้านบาทในปี 2558
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน 61.7 ล ้านบาท และ 1,202.4 ล ้านบาท เนือ
่ งมาจากการขาดทุนของ
อัตราแลกเปลีย
่ นของสกุลเงินต่างประเทศ ซึง่ ถูกบันทึกไว ้ในค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ในปี 2557 และ ปี 2558 ตามลาดับ โดยผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลีย
่ นนีม
้ ส
ี าเหตุหลักมาจากเงินกู ้สกุลเหรียญสหรัฐฯของ บจ.โกลว์ ไอพีพ,ี บจ.เก็คโค่-วัน และ บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ1 ซึง่ จะชาระคืนโดย
อาศัยรายได ้จากยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีอ
่ ยูใ่ นสกุลเหรียญสหรัฐ และทีม
่ ก
ี ารอ ้างอิงกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น รายจ่ายทัง้ หมดปรับตัว ลดลงร ้อยละ 11.6 หรือจากจานวน 58,097.0 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน
51,357.6 ล ้านบาทในปี 2558
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรก่อนต ้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ปรับตัวลดลงร ้อยละ 8.0 หรือจากจานวน 15,226.7 ล ้านบาท
ในปี 2557 เป็ นจานวน 14,011.7 ล ้านบาทในปี 2558
ต้นทุนทางการเงิน
ต ้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลงร ้อยละ 4.2 หรือจากจานวน 3,385.7 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 3,243.6 ล ้านบาทในปี 2558
โดยต ้นทุนทางการเงินหลักประกอบด ้วยดอกเบีย
้ จ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ดอกเบีย
้ จ่ายปรับตัวลดลงร ้อยละ 10.6 หรือจากจานวน 3,271.6 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 2,925.0 ล ้านบาทในปี 2558 ทัง้ นี้
การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู ้ยืมทีล
่ ดลง
ค่าธรรมเนียมทางการเงินปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ จานวน 204.5 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 318.6 ล ้านบาท จากจานวน 114.1 ล ้านบาท
ในปี 2558 โดยการปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ของค่าธรรมเนียมทางการเงินมีสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร ้างดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ิ ภาษีเงินได ้รอการ
ภาษีเงินได ้จึงประกอบด ้วย 2 ส่วน คือ (ก) ภาษีเงินได ้ของงวดปั จจุบน
ั และ (ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ตัดบัญชี (รายได ้/ค่าใช ้จ่าย ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี)
(ก) ภาษีเงินได ้งวดปั จจุบน
ั
ภาษีเงินได ้งวดปั จจุบน
ั ในปี 2558 จานวน 1,075.1 ล ้านบาท หรือลดลงจานวน 41.5 ล ้านบาท จากจานวน 1,116.6 ล ้านบาท ในปี
2557 สาเหตุหลักมาจากรายได ้ทีต
่ ้องเสียภาษีทล
ี่ ดลง
ิ ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี (รายได ้/ค่าใช ้จ่าย ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี)
(ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนีส
้ น
บริษัทฯมีการบันทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี (รายได ้ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี) จานวน 111.3 ล ้านบาท ในปี 2557และ
ิ ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี (ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี) จานวน 18.4 ล ้านบาท ในปี 2558 ในขณะทีผ
หนี้สน
่ ลต่างสุทธิของสินทรัพย์
ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี (รายได ้ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี) รวมผลจากการปรับการบันทึกรายได ้ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชีของ บจ.โกลว์ ไอพี
พี ภายใต ้มาตรฐานบัญชีเกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงินเป็ นจานวน 187.6 และ 118.5 ล ้านบาท ในปี 2557 และ 2558 ตามลาดับ
กาไรหล ังห ักภาษี
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรหลังหักภาษี เงินได ้ปรับตัว ลดลง ร ้อยละ 10.7 หรือจากจานวน 10,835.8 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ น
จานวน 9,674.6 ล ้านบาทในปี 2558
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ส่วนน้อย
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีผลกาไรจานวน 1,319.2 ล ้านบาทในปี 2558 ในขณะที่ ปี 2557 ส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีผลกาไรจานวน
1,696.2 ล ้านบาท ผลกาไรในส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีองค์ประกอบหลักคือ กาไรสุทธิของ บจ. เก็คโค่-วัน ซึง่ มีสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย
จานวนร ้อยละ 35 โดยในปี 2558 บจ. เก็คโค่-วันมีกาไรสุทธิเป็ นจานวน 3,415.2 ล ้านบาท นับรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน
956.2 ล ้านบาท ในขณะทีป
่ ี 2557 มีกาไรสุทธิจานวน 4,209.4 ล ้านบาท รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน 4.6 ล ้านบาท
กาไรสุทธิ
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรสุทธิมจ
ี านวนลดลงร ้อยละ 8.6 หรือจากจานวน 9,138.9 ล ้านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 8,355.4
ล ้านบาทในปี 2558 อย่างไรก็ตามถ ้าไม่รวมผลจากการเปลีย
่ นแปลงการบันทึกบัญชีเกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟ้ า โกลว์ ไอพีพ ี กาไร
้ 9,539.5 ล ้านบาท และ 8,832.2 ล ้านบาท ในปี 2557 และ 2558 ตามลาดับ
สุทธิ จะมีจานวนทัง้ สิน
Normalized Net Profit 2
ในปี 2558 บริษัทมี Normalized Net Profit จานวน 9,797.1 ล ้านบาท ซึง่ ไม่รวมถึงมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน
835.33 ล ้านบาท ผลต่างสุทธิของค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี จานวน 134.44 ล ้านบาท และ ผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี
เกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงิน โดยปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.3 หรือจากจานวน 9,667.9 ล ้านบาทในปี 2557 ซึง่ Normalized Net Profit นี้ใช ้เป็ น
แนวทางในการกาหนดการจ่ายเงินปั นผล

1

งบการเงินของบจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ ถูกจัดทาในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และได ้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีแ
่ สดงในสกุลเงินบาท
ปรับเปลีย
่ นนิยามของ Normalized Net Profit เป็ นกาไรสุทธิกอ
่ นรวมกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิ และ รายได ้หรือค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัด
บัญชี
3
ไม่รวมกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิในสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยของบริษัทย่อย
4
ไม่รวมรายได ้/ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชีในสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยของบริษัทย่อย
2
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นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ – สายการเงิน
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