บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวม
บริษั ท โกลว์ พลัง งาน จ ากั ด (มหาชน) และบริษั ทย่ อ ยเป็ นผู ผ
้ ลิต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ าและผู ใ้ ห บ
้ ริก ารด ้านสาธารณู ป โภคทาง
อุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ แห่งหนึง่ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อ นบ ้าน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
(IPP) และโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้า (Cogeneration Facilities) (โดยโรงไฟฟ้ า เกือ บทั ง้ หมดดาเนินการในฐานะผู ้ผลิตไฟฟ้ าราย
เล็ก (SPP) ภายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก ) ธุรกิจหลัก ของบริษั ทคือ การผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ก ฟผ. และผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
้ 3,207 เมกะวัตต์แ ละมี
และไอน้าแก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรมทีต
่ งั ้ อยู่ในเขต MIE1 และ SEIP2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษั ทมีก าลังผลิตไฟฟ้ าทั ง้ สิน
้ 1,206 ตันต่อชัว่ โมง
กาลังผลิตไอน้ าทัง้ สิน
ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต ้นไป มาตรฐานบั ญชีของไทยได ้นามาตรฐานฉบั บ ใหม่ เ กี่ยวกั บ สัญญาเช่า การเงินมาบั งคับ ใช ้ ซึง่ โรงไฟฟ้ าของ
้ เพลิง ภายใต ้
บริษัทและบริษัทย่อยทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากการใช ้มาตรฐานบัญชีดงั กล่า วมีเ พียงแห่ งเดียว คือ โรงไฟฟ้ าที่ใ ช ้ก๊ า ซธรรมชาติเ ป็ นเชือ
สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ ขนาด 713 เมกะวัตต์ ของ บจ.โกลว์ ไอพีพี โดยรายการเปลีย
่ นแปลงการบันทึกบัญชีทส
ี่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้


เปลีย
่ นการบันทึกรายได ้ค่าความพร ้อมทีไ่ ด ้รับจาก กฟผ. เป็ นการบั นทึกรายได ้จากสัญญาเช่าการเงิน และค่าตัดจาหน่ายลูกหนีส
้ ัญญาเช่า
การเงิน



่ มราคาเป็ นค่าใช ้จ่าย
เปลีย
่ นการบันทึกสินทรั พย์ท ี่ดน
ิ อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นการบั นทึกลูกหนีส
้ ัญญาเช่าการเงิน และไม่มก
ี ารบั นทึกค่าเสือ
อีกต่อไป

้ เพลิง และค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานอืน
อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานไฟฟ้ า ค่าเชือ
่ ๆ ยังคงถูกบั นทึกบัญชีด ้วยวิธก
ี ารเดิม
ั ญาเช่าการเงินมาใช ้ (เมือ
สาหรับไตรมาสแรกปี 2559 รายการปรับปรุงทางบัญชีท ี่สาคัญเพือ
่ สะท ้อนการนามาตรฐานบั ญชีสญ
่ เทียบกับการบันทึก
บัญชีตามมาตรฐานเดิม) มีดังต่อไปนี้


่ มราคา(+85.0 ล ้านบาท) รวมจานวนสุทธิ -199.3 ล ้าน
รายการปรับปรุงเพือ
่ หยุดรับรู ้รายได ้จากค่าความพร ้อม(-284.3 ล ้านบาท) และค่าเสือ
บาท



รายการปรับปรุงเพือ
่ รับรู ้รายได ้สัญญาเช่าการเงินจานวนรวม +166.3 ล ้านบาท



รายการปรับปรุงเพือ
่ รับรู ้รายได ้ภาษี เ งินได ้รอการตัดบั ญชีจานวนสุทธิ +56.6 ล ้านบาท

จากเหตุผลข ้างต ้น บริษัทมีกาไรสุทธิในไตรมาสแรกปี 2559 ภายใต ้มาตรฐานบัญชีใหม่จานวน 2,764.4 ล ้านบาท อย่างไรก็ ตามบริษั ท
มี Normalized Net Profit3 จานวน 2,635.1 ล ้านบาท (ซึง่ ไม่รวมถึงผลของรายการปรับ ปรุงตามมาตรฐานบั ญชีเ กี่ยวกั บ สัญญาเช่า การเงิน และ
บริษั ทใช ้ Normalized Net Profit เป็ นแนวทางก าหนดการจ่ายเงินปั นผล) โดย Normalized Net Profit ปรับ ตัว เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 15.3 หรือ จาก
จานวน 2,286.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558
รายได้
บริษัทมีรายได ้หลักจากการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่กฟผ. และการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน้า การผลิตน้าบริสท
ุ ธิ์ (Clarified Water)
น้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้าเย็ น (Chilled Water) ให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรมใน MIE และ SEIP ตารางต่อไปนีแ
้ สดง
รายได ้ของบริษัทแบ่งตามแหล่งรายได ้
รายได้
ิ้ ด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสนสุ
2559
(ลานบาท)
้

2558
(ร ้อยละ)

(ลานบาท)
้

ผลต่าง
(ร ้อยละ)

(ลานบาท)
้

(ร ้อยละ)

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

3,650.1

25.7

3,997.4

24.8

(347.3)

(8.7)

จาหน่ายให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก

3,994.5

28.2

4,427.4

27.4

(432.9)

(9.8)

จาหน่ายให ้แก่ลก
ู คาอุ
้ ตสาหกรรม

4,014.3

28.3

4,273.6

26.5

(259.4)

(6.1)

166.3

1.2

198.4

1.2

(32.0)

(16.1)

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

11,825.2

83.4

12,896.9

80.0

(1,071.7)

(8.3)

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

1,870.7

13.2

1,998.8

12.4

(128.1)

(6.4)

116.4

0.8

114.5

0.7

1.8

1.6

13,812.2

97.4

15,010.2

93.1

(1,197.9)

(8.0)

373.8

2.6

1,120.9

6.9

(747.1)

(66.6)

14,186.0

100.0

16,131.0

100.0

(1,945.0)

(12.1)

รายไดจากสั
้
ญญาเช่าการเงิน (บจ.โกลว์ ไอพีพ)ี

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

รายได ้ของบริษัทส่ว นหนึง่ ขึน
้ อยู่กับปริมาณไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมทีผ
่ ลิตและจาหน่ายให ้กับลูก ค ้าอุตสาหกรรมใน
SEIP

1
2
3

MIE

และ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จั งหวัด ระยอง (Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน
์ อินดัสเตรียลพาร์ค อาเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง (Siam Eastern Industrial Park, Rayong Province)
ปรับเปลีย
่ นนิยามของ Normalized Net Profit เป็ นกาไรสุทธิกอ
่ นรวมกาไรหรือขาดทุน จากอัต ราแลกเปลีย
่ นสุทธิและรายได ้หรือค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี
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หน ้าที่ 1

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ตารางต่อไปนีแ
้ สดงปริม าณไฟฟ้ าและสาธารณูป โภคทางอุตสาหกรรมทีบ
่ ริษัท จาหน่ ายได ้ในช่วงระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้

ปริมาณขาย
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2559

2558

ผลต่าง

ร้อยละ

1,370.8

1,505.5

(134.7)

(8.9)

1,366.4

1,340.1

26.3

2.0

1,246.2

1,247.2

(1.0)

(0.1)

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

3,983.5

4,092.8

(109.3)

(2.7)

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

1,946.6

1,756.3

190.3

10.8

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

3,125.9

3,145.0

(19.1)

(0.6)

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

3,141.5

2,952.3

189.2

6.4

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

(1)

......

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

หมายเหตุ:
(1) รายได ้ดังกล่าวรวมการจั ดส่งไฟฟ้ าให ้แก่ กฟภ. ภายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก(VSPP) โดย โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ จานวน 0.61
กิกะวัตต์ชวั่ โมง และ 0.64 กิกะวัตต์ชวั่ โมง ในไตรมาสแรกปี 2558 และ 2559 ตามลาดับ
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภ ัณฑ์
การจาหน่ายไฟฟ้าให้กฟผ.
้ ขายไฟฟ้ า1 โดยปั จจุบันบริษัทเป็ นคูส
ั ญากั บ กฟผ. ตามสัญญาซื้อ ขาย
บริษัทจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ภายใต ้สัญญาซือ
่ ญ
ไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ท ี่ดาเนินการเช งิ พาณิช ย์ร วมแล ้ว 3 ฉบับ โดยมีก าลังผลิต รวมตามสัญญาเท่ า กั บ 1,373 เมกะวัตต์ตงั ้ อยู่ใ น
ประเทศไทย และอีก 128 เมกะวั ตต์อ ยู่ ใ นประเทศลาว ซึง่ จ าหน่ า ยไฟฟ้ าให แ
้ ก่ กฟผ.จานวน 126 เมกะวั ตต์แ ละรั ฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (EDL)
จานวน 2 เมกะวัตต์ และบริษั ทยั งมีคู่สัญญาตามสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ ก รวม 11 ฉบับ และคู่สัญญาตามสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้ า
้ 844 เมกะวัตต์ และ 1.55 เมกะวัตต์ ตามลาดับ
ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กมาก รวม 1 ฉบับ (โกลว์ พลังงาน โซล่าร์) รวมเป็ นปริมาณไฟฟ้ าทัง้ สิน
การจาหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม
บริษัทจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กั บ ลูก ค ้าอุ ตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ า ยไฟฟ้ า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษั ทได ้ท า
้ 734 เมกะวัตต์
สัญญาจาหน่ายไฟฟ้ ากับลูกค ้าอุ ตสาหกรรมรวม 78 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 59 ราย รวมเป็ นปริมาณไฟฟ้ าทัง้ สิน

การจาหน่ายไอน ้า
บริษั ทจาหน่ า ยไอน้ า ให ้กั บ ลูก ค ้าอุ ตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ า ยไอน้ า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษั ทได ้ท า
้ 1,231 ตันต่อชัว่ โมง
สัญญาจาหน่ายไอน้ ากับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 32 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 21 ราย รวมเป็ นปริมาณไอน้ าทัง้ สิน

การจาหน่ายน ้าเพือ
่ การอุตสาหกรรม
บริษัทจาหน่ายน้ า บริสุท ธิ์ (Clarified Water) และน้ าปราศจากแร่ธ าตุ (Demineralized Water) ให ้กับ ลูก ค ้าอุตสาหกรรม
ภายใต ้สัญญาจาหน่ายน้ า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทได ้ทาสัญญาจาหน่ายน้ ากับลูก ค ้าอุตสาหกรรม 15 ฉบับ กับ ลูก ค ้าอุตสาหกรรมรวม
้ 1,668 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
9 ราย รวมเป็ นปริมาณน้ าทัง้ สิน

การจาหน่ายน ้าเย็น
บริษัทจาหน่ายน้ าเย็ น (Chilled Water) ให ้กั บ ลูก ค ้าอุ ตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ า ยน้ า เย็ น โดย ณ วั นที่ 31 มีนาคม
้ 2,050 ตัน
2559 บริษัทได ้ทาสัญญาจาหน่ายน้ าเย็ นกับลูกค ้าอุตสาหกรรม 2 ฉบั บ กั บ ลูก ค ้าอุ ตสาหกรรมรวม 2 ราย รวมเป็ นปริม าณน้ า เย็ นทั ง้ สิน
ความเย็น

1

้ ขายไฟฟ้ าโครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ ค่า ไฟฟ้ าที่จ าหน่ า ยให ้แก่ ก ฟผ. ประกอบด ้วยความพร ้อมจ่ า ย (Availability Payment) และค่ า พลั งงานไฟฟ้ า (Energy
ภายใต ้สั ญ ญาซือ
Payment) ในขณะทีภ
่ ายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กประกอบด ้วยค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment)
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หน ้าที่ 2

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช ้จ่ายของบริษัท ประกอบด ้วยต ้นทุนขายและค่า ใช ้จ่ า ยในการขายและบริหาร ตารางต่อ ไปนี้แ สดงรายละเอียดของค่า ใช ้จ่ า ยตามจานวนและ
อัตราร ้อยละต่อค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดสาหรับ ระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้
ค่าใช้จา
่ ย
ิ้ ด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสนสุ
2559

2558

ผลต่าง

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

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

5,689.6

56.4

7,872.7

63.4

(2,183.1)

(27.7)

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

1,965.5

19.5

1,778.5

14.3

187.0

10.5

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

22.2

0.2

35.1

0.3

(12.9)

(36.8)

ต้นทุนขาย
้ เพลิง
เชือ

ค่าบารุงรักษา....................................
่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์...
ค่าเสือ
อืน
่ ๆ............................................
รวมต ้นทุนขาย............................

505.5

5.0

739.9

6.0

(234.4)

(31.7)

1,024.4

10.2

1,107.7

8.9

(83.3)

(7.5)

714.2

7.1

748.1

6.0

(33.9)

(4.5)

9,921.3

98.4

12,281.9

98.9

(2,360.6)

(19.2)

ค่าใช้จา
่ ยในการขายและบริหาร
่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์...
ค่าเสือ
ค่าใช ้จ่ายทั่วไป..................................
รวมค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร......
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ......................................
รวมค่าใช้จา
่ ย.....................................

7.4

0.1

7.4

0.1

0.0

0.7

148.9

1.5

127.8

1.0

21.1

16.5

156.3

1.6

135.2

1.1

21.2

15.6

4.7
10,082.3

0.0
100.0

1.7
12,418.7

0.0
100.0

3.0
(2,336.4)

>100
(18.8)

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงรายละเอียดต ้นทุนของโรงไฟฟ้ าของ ธุรกิจไอพีพี เปรียบเทียบกับต ้นทุนขายของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ า
(Cogeneration)
ิ้ ด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสนสุ
2559

2558

ผลต่าง

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

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

235.2

10.2

1,265.0

36.9

(1,029.8)

(81.4)

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

1,278.4

55.3

1,114.3

32.5

164.1

14.7

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

21.5

0.9

35.1

1.0

(13.6)

(38.7)

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

248.8

10.8

388.5

11.3

(139.7)

(36.0)

่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์....
ค่าเสือ

322.8

14.0

420.0

12.3

(97.2)

(23.1)

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

205.5

8.9

202.1

5.9

3.4

1.7

2,312.1

100.0

3,425.0

100.0

(1,112.8)

(32.5)

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

5,454.4

71.7

6,607.7

74.6

(1,153.3)

(17.5)

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

687.1

9.0

664.2

7.5

23.0

3.5

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

0.7

0.0

-

-

0.7

100.0

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

256.7

3.4

351.4

4.0

(94.7)

(26.9)

่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์....
ค่าเสือ

701.6

9.2

687.7

7.8

13.9

2.0

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

508.7

6.7

546.0

6.2

(37.3)

(6.8)

7,609.2

100.0

8,857.0

100.0

(1,247.7)

(14.1)

ธุรกิจไอพีพ ี

รวมต ้นทุนขาย......................
โรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ า

รวมต ้นทุนขาย......................

หมายเหตุ
(1) ต ้นทุ น ขายของโรงผลิต ไฟฟ้ าพลังความร อ
้ นร่ ว มและไอน้ า ที่แ สดงไว ใ้ นตารางข ้างต ้น เป็ นผลประกอบการรวมของบริษั ทหั ก ด ้วยผล
ประกอบการ ของ บจ.โกลว์ ไอพีพ,ี บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะและ บจ.เก็คโค่-วัน ดังนัน
้ ข ้อมูลบางส่วนในตารางจึงเป็ นผลจากการดาเนิน ธุ รกิจซึง่
มิใช่จากการประกอบโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ าโดยตรง อย่างไรก็ ด ี จานวนเงินซึง่ มาจากการดาเนินธุรกิจดังกล่าวมีจานวนไม่
มากนัก

Ref. GE/FIR-L-16-032

หน ้าที่ 3

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ต้นทุนขาย
้ เพลิง
เชือ
้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ าและไอน้ า ต ้นทุ นก๊ า ซธรรมชาตินับ เป็ นต ้นทุนขายใน
บริษัทใช ้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็ นเชือ
้ ก๊าซธรรมชาติคด
การดาเนินงานหลักของบริษัท โดยบริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายจากการจัดซือ
ิ เป็ นร ้อยละ 56.4 ของค่า ใช ้จ่ า ยรวมของบริษั ทในไตรมาสแรก
ปี 2559

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงต ้นทุนเฉลีย
่ ของก๊าซธรรมชาติสาหรับระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้
ต้นทุนเฉลีย
่ (Average Effective Cost) ของก๊าซธรรมชาติ(1)
ิ้ ด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสนสุ
2559

2558

(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

ผลต่าง
(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

(ร ้อยละ)

ต ้นทุนเฉลีย
่
ของโกลว์ ไอพีพ ี

(2)

……………………………………

ของโรงผลิตไฟฟ้ าและไอน้ าร่วมกัน (3)…………

524.1

355.9

168.2

47.2

267.8

329.6

(61.8)

(18.7)

หมายเหตุ
(1)
(2)

(3)

ต ้นทุ นเฉลี่ยไม่ ใ ช่ ราคาก๊า ซจริงของบริษั ท แต่คานวณโดยน าต ้นทุ น ก๊ าซธรรมชาติทัง้ หมดหารด ้วยปริม าณเชื้อ เพลิงที่ใ ช ้ทั ้งหมดของ
โรงไฟฟ้ าในช่วงระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้แรกของปี
ต ้นทุนเฉลีย
่ นับรวมต ้นทุนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ (อัตราค่าผ่านท่อ Tdc1) โดยในไตรมาสแรกปี 2559 โรงไฟฟ้ าโกลว์ ไอพีพี มี
ปริมาณการจาหน่ายให ้แก่ ก ฟผ.ที่น ้อยจนท าให ้ปริม าณการใช ้ก๊ า ซต่า กว่ า ปริม าณขัน
้ ต่า ตามสัญญา (Contractual Delivery Capacity) จึง
ทาให ้ราคาต ้นทุนเฉลีย
่ เพิม
่ สูงขึน
้ แม ้ว่าราคาก๊าซจะลดลงก็ตาม
ต ้นทุนเกลีย
่ (Blended Rate)โดยหลักแสดงถึงราคาก๊าซธรรมชาติท ี่ช าระให ้กั บ บมจ. ปตท. (1) โดยโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและ
ไอน้าของบริษัทสาหรับก๊าซธรรมชาติทใี่ ช ้ในการผลิตไฟฟ้ าให ้กับ กฟผ. และให ้กับ ลูก ค ้าอุตสาหกรรม (2) สาหรั บ ก๊ า ซธรรมชาติท ี่ใ ช ้เป็ น
้ เพลิงสาหรับหม ้อต ้มผลิตไอน้ า (Boilers) ให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรม ทัง้ นีร้ าคาก๊าซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราต่างกัน
เชือ

้ ถ่านหินคิดเป็ นร ้อยละ 19.5 ของค่าใช ้จ่ายรวมในไตรมาสแรกปี 2559
บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายจากการจัดซือ

้ ถ่านหินสาหรับระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุ ไว ้
ตารางต่อไปนีแ
้ สดงต ้นทุนเฉลีย
่ ในการจัดซือ
ต้นทุนเฉลีย
่ (Average Cost) ของถ่านหิน
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2559

2558

(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน )

(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน )

ผลต่าง
(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน )

(ร ้อยละ)

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

69.1

96.8

(27.7)

(28.6)

9.5

7.9

1.6

20.0

64.5

76.2

(11.7)

(15.4)

7.5

7.9

(0.5)

(5.8)

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

หมายเหตุ
(1)
(2)

ราคาถ่านหินเทียบเท่าคานวณจากต ้นทุนเฉลีย
่ ของถ่า นหินทีใ่ ช ้จริง (รวมถึงถ่านหินคงเหลือ) ปรับ ค่าด ้วยค่าความร ้อน (Califoric value)
ทัง้ นีร้ าคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาถ่านหินอ ้างอิงจริงสาหรับแต่ละโรงไฟฟ้ า
รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยทีเ่ กิดขึน
้ จริง

้ เพลิงของบริษัทคือ
ปั จจัยหลักทีม
่ ผ
ี ลต่อค่าใช ้จ่ายด ้านเชือ
และไอน้าดังกล่าว

Ref. GE/FIR-L-16-032

ปริมาณไฟฟ้ าและไอน้าทีบ
่ ริษัทผลิตได ้และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ า

หน ้าที่ 4

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ตารางต่อไปนีแ
้ สดงระดับ พลังงานการผลิต (Energy Production Levels) และอัตราการใช ้ความร ้อน (Heat Rates) ของโรงไฟฟ้ าของ
บริษัทสาหรับระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้
ปริมาณการผลิตและอ ัตราการใช้ความร้อน
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2559

2558

โรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพ ี
ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้ า (กิกะวัตต์ชวั่ โมง)........................

59

510

้ เพลิง (ล ้านบีทย
ปริมาณการใช ้เชือ
ี ,ู HHV)...........................

514,734

3,559,248

8,703

6,982

อัตราการใช ้ความร ้อน (บีทย
ี /ู กิโลวัตต์ชวั่ โมงเทียบเท่า , HHV)...
โรงไฟฟ้า เก็คโค่-ว ัน
ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้ า (กิกะวัตต์ชวั่ โมง)........................

1,272

904

้ เพลิง (ล ้านบีทย
ปริมาณการใช ้เชือ
ี ,ู HHV)...........................

11,114,720

8,037,323

8,740

8,889

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

2,065

2,093

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

670

603

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

16,926,914

16,908,564

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

6,908,297

6,272,537

อัตราการใช ้ความร ้อน (บีทย
ี /ู กิโลวัตต์ชวั่ โมงเทียบเท่า , HHV)...

โรงผลิตไฟฟ้าพล ังความร้อนร่วมและไอนา้ (MIE)(1)
ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้ าทีจ
่ ด
ั สรร (กิกะวัตต์ชวั่ โมงเทียบเท่า )(2)

้ เพลิง (ล ้านบีทย
ปริมาณการใช ้เชือ
ี ,ู HHV)

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

8,197

8,080

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

10,314

10,396

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

404

376

3,327,203

3,087,543

8,242

8,212

หมายเหตุ
(1) แสดงถึงอัตราการใช ้ความร ้อน “จัดสรร” ซึง่ ถือเป็ นอัตราการใช ้ความร ้อนรวมของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ าของบริษั ท โดย
้ เพลิงทีใ่ ช ้ทัง้ หมดของโรงงานในระยะเวลาหนึง่ หารด ้วยพลังงานที่ผ ลิตได ้ทั ง้ หมดในระยะเวลาเดียวกัน
คานวณจากปริมาณพลังงานจากเชือ
ซึง่ ไม่สามารถคานวณค่าได ้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีโรงไฟฟ้ าแบบพลังงานความร ้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติแ ละถ่านหินของโกลว์
เอสพีพี 2/โกลว์เอสพีพี 3 ซึง่ บริษัทถัวเฉลีย
่ พลังงานไอน้าและพลังงานไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตโดยโรงไฟฟ้ าโกลว์ เอสพีพี 3 โดยนับ เป็ นการผลิตโดย
ใช ้ก๊ า ซธรรมชาติแ ละถ่า นหิน การคานวณเช่นนี้ ยด
ึ หลัก ปริม าณพลั งงานที่ผ ลิตได ้จากแหล่งพลังงานแต่ละชนิด ต่อ พลังงานที่ ใ ช ้ส าหรั บ
โรงไฟฟ้ าโกลว์ เอสพีพี 3 ทัง้ หมด ซึง่ บริษัทจาเป็ นต ้องใช ้ดุลยพินจิ และสมมติฐานทีต
่ งั ้ ขึน
้ ประกอบในการคานวณ
(2) รวมถึงการผลิตไฟฟ้ าและไอน้าและน้าเย็ น (ถ ้ามี) ทัง้ นี้ ไอน้าและน้าเย็น (ถ ้ามี) ถูกปรับใช ้หน่วยเมกะวัตต์ทค
ี่ า่ พลังงานไฟฟ้ าเทียบเท่า
(3) อัตราการใช ้ความร ้อนทีแ
่ สดงในตารางส่วนนีม
้ ก
ี ารรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติทใี่ ช ้เริม
่ เดินเครือ
่ งเข ้าไว ้ในอั ตราการใช ้ความร ้อนจากถ่านหินด ้วย
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ผลประกอบการเปรีย บเทีย บ
ระหว่าง ไตรมาสแรกปี 2559 ก ับ ไตรมาสแรกปี 2558
รายได้
รายได ้จากการจาหน่ายสินค ้าและการให ้บริก าร(รวมรายได ้อื่นๆ) ได ้ปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 12.1 เป็ นจานวน 14,186.0 ล ้านบาทในไตร
มาสแรกปี 2559 จากจานวน 16,131.0 ล ้านบาท ในไตรมาสแรกปี 2558 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยต่อไปนี้


รายได ้รับจากการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับ กฟผ. ของ บจ.โกลว์ ไอพีพี ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
ปรับตัวลดลงร ้อยละ 63.3 หรือ จากจานวน 1,928.7 ล ้านบาท ในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 701.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 การ
ปรับตัวลดลงมีสาเหตุจากค่าความพร ้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง โดยค่าความพร ้อมจ่ายลดลงจานวน 190.4 ล ้านบาท หรือ จากจานวน
599.1ล ้านบาท เป็ นจานวน 408.7 ล ้านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลัก มาจากอั ตราค่า ความพร ้อมจ่ า ยที่ลดลงและการซ่ อ มบ ารุ งใหญ่ตามแผนของหน่วย
ผลิตหนึง่ หน่วย จากจานวนทัง้ หมดสองหน่วย ในช่วงระหว่ า งวั นที่ 3 เดือ นมกราคมถึงวันที่ 19 เดือ นกุม ภาพันธ์ ปี 2559 แม ้ว่าในปี 2559 ค่าเงิน
บาทได ้ปรับตัวอ่อนลง ซึง่ ส่งผลในทางบวกต่อ รายได ้ที่ม ีก ารอ ้างอิงกั บ เงินสกุ ลเหรียญสหรั ฐฯ ในขณะที่ค่า พลังงานไฟฟ้ าลดลงจานวน 1,036.6
ล ้านบาท หรือจากจานวน 1,329.6 ล ้านบาท เป็ นจานวน 293.0 ล ้านบาท เนื่อ งมาจากปริม าณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับ กฟผ.ลดลงร ้อยละ 92.9
หรือ จากจานวน 509.5 กิก ะวั ต ต์ช ั่ ว โมงเป็ นจ านวน 36.1 กิก ะวั ตต์ช ั่ว โมงในไตรมาสของแรกปี 2558 และ 2559 ตามลาดับ และราคาก๊ า ซ
ธรรมชาติทล
ี่ ดลง
อย่างไรก็ตาม เมือ
่ รวมผลจากการนามาตรฐานบั ญชีเ กี่ยวกั บ สัญญาเช่า การเงินมาใช ้ รายได ้จากการจาหน่าย
ไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ทีแ
่ สดงในงบการเงินจะประกอบไปด ้วยรายได ้จากสัญญาเช่า การเงินจานวน 166.3 ล ้านบาท และรายได ้จากการขายจานวน
417.4 ล ้านบาท
้ เพลิง ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ า

ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของโรงไฟฟ้ าเก็ คโค่ -วั นที่ใ ช ้ถ่า นหินเป็ นเชือ
เอกชนรายใหญ่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 32.5 หรือ จากจานวน 2,350.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 3,113.4
ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ เป็ นผลมาจาก ปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 41.8 จากจานวน 896.8 กิ
กะวัตต์ชวั่ โมง เป็ นจานวน 1,271.5 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เนือ
่ งมาจากในไตรมาสแรกของปี 2558 มีซ่ อ มบารุ งตามแผนของโรงไฟฟ้ าเก็ คโค่-วัน แต่สา
หรับในไตรมาสแรกของปี 2559 ไม่มก
ี ารซ่อมบารุงตามแผน


ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวของ บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ า
เอกชนรายใหญ่ ปรับตัวลดลงร ้อยละ 31.2 หรือจากจานวน 173.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 119.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี
2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากทีป
่ ริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีล
่ ดลง โดยในไตรมาสแรกปี 2559 มีป ริม าณการจาหน่ายไฟฟ้ า
ให ้แก่ กฟผ. ลดลงร ้อยละ 35.5 หรือจากจานวน 97.7 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เป็ นจานวน 63.0 กิกะวัตต์ชวั่ โมง

ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ า ตามสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้ าผู ้ผลิต
ไฟฟ้ ารายเล็ก ปรับตัวลดลงร ้อยละ 9.8 หรือจากจานวน 4,427.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 3,994.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี
2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลัก จากค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงร ้อยละ 14.2 เนื่อ งมาจากราคาก๊าซลดลงร ้อยละ 18.7 ในขณะที่ป ริม าณการ
จาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ. เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 2.0 จาก 1,340.1 กิกะวั ตต์ช ั่ว โมง เป็ นจานวน 1,366.4 กิก ะวั ตต์ช ั่ว โมง และผลกระทบเช งิ บวกต่อ ค่า
พลังไฟฟ้ าเนือ
่ งจากค่าเงินบาททีอ
่ ่อนลง

ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้ า พลังความร ้อนร่วมและไอน้ า ปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ
6.1 หรือจากจานวน 4,273.6 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 4,014.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 การปรับ ตัว ลดลงมีสาเหตุ
หลักจากค่าไฟฟ้ าปรับ ตัวลดลงร ้อยละ 6.0เนื่อ งมาจากการปรับ ลดลงของอัตราค่าไฟฟ้ าที่จาหน่ายให ้ลูก ค ้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ป ริม าณการ
จาหน่ายไฟฟ้ าทีป
่ รับตัวลดลงเล็ก น ้อย โดยในปี 2559 มีป ริม าณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ลูก ค ้าอุตสาหกรรม ลดลงร ้อยละ 0.1 หรือ จากจานวน
1,247.2 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เป็ นจานวน 1,246.2 กิกะวัตต์ชวั่ โมง

ยอดจาหน่ายไอน้าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ าปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ
6.4 หรือจากจานวน 1,998.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 1,870.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 การปรับ ตัว ลดลงมีสาเหตุ
หลักจากราคาจาหน่ายไอน้ า ลดลงร ้อยละ 15.6 เนื่อ งมาจากราคาก๊าซธรรมชาติท ี่ป รับ ตัวลดลง ในขณะที่ป ริม าณการจาหน่ายไอน้ าให ้แก่ลูก ค ้า
อุตสาหกรรมเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 10.8 หรือจากจานวน 1,756.3 กิโลตัน เป็ น 1,946.6 กิโลตัน

รายได ้จากการจาหน่ายผลิต ภัณฑ์อ ื่นๆจานวน 116.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 ใกล ้เคียงกับ จานวน
114.5 ล ้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปี ทแ
ี่ ล ้ว
รายได ้อืน
่ ประกอบด ้วย ดอกเบีย
้ รับ และอืน
่ ๆ
บริษัทมีรายได ้จากดอกเบีย
้ รับเพิม
่ ขึน
้ จานวน 5.1 ล ้านบาท หรือ จากจานวน 11.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 16.4
ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 โดยดอกเบีย
้ รับส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย
้ จากเงินสดทีอ
่ ยู่ใ นรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีสารองตามสัญญา
เงินกู ้โครงการ
ในไตรมาสแรกปี 2559 บริษัทมีรายได ้อืน
่ ๆจานวน 52.0 ล ้านบาท หรือลดลงจานวน 948.2 ล ้านบาท จากจานวน 1,000.1 ล ้านบาทใน
ไตรมาสแรกปี 2558 โดยในไตรมาสแรกปี 2558 บริษัทได ้บันทึกเงินชดเชยจากความล่าช ้าของการก่อสร ้างของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน จานวน
729.8 ล ้านบาท และเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้ าซีเอฟบี 3 จานวน 250.0 ล ้านบาท
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกรายได ้อืน
่ จากกาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ น 109.4 ล ้านบาท และ 305.5 ล ้านบาท ในไตรมาสแรกของปี
2558 และ 2559 ตามลาดับ โดยผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นนีม
้ ส
ี าเหตุหลัก มาจากเงินกู ้สกุลเหรียญสหรัฐฯของ บจ.โกลว์ ไอพีพี, บจ.เก็คโค่-วัน
และ บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ 1 ซึง่ จะชาระคืนโดยอาศัยรายได ้จากยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีอ
่ ยู่ในสกุลเหรียญสหรัฐ และทีม
่ ก
ี ารอ ้างอิงกับเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐฯ
จากเหตุผ ลดังกล่าวข ้างต ้น รายได ้ทัง้ หมดปรับตัว ลดลงร ้อยละ 12.1 หรือจากจานวน 16,131.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ น
จานวน 14,186.0
ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559
ค่าใช้จา่ ย
ต ้นทุนขายปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 19.2 หรือจากจานวน 12,281.9 ล ้านบาทในปี 2558 เป็ นจานวน 9,921.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี
2559 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจั ยต่อไปนี้

ธุรกิจไอพีพ ี
้ เพลิงก๊าซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพี จาก บจ.โกลว์ ไอพีพี ปรับ ตัว ลดลง1,029.8 ล ้านบาท หรือ จาก

ต ้นทุนเชือ
จานวน 1,265.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 235.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 การปรับ ตัว ลดลงมีสาเหตุหลัก จากปริม าณ
้ เพลิงลดลง ร ้อยละ 87.4 เนือ
การใช ้เชือ
่ งมาจากปริมาณการจาหน่ายไฟให ้กับ กฟผ.ทีล
่ ดลง


ต ้นทุนถ่านหินของ ธุรกิจไอพีพี จาก บจ. เก็คโค่-วัน ปรับ ตัว เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 14.7 หรือ จากจานวน 1,114.3 ล ้าน
บาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 1,278.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 การปรั บ ตัว เพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลัก มาจากปริม าณการใช ้ถ่า นหินที่
สูงขึน
้ ของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน เนือ
่ งมาจากการเพิม
่ ขึน
้ ของปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ าแก่ก ฟผ. ถึงแม ้ว่าราคาถ่านหินจะปรับ ตัวลดลงตลอดในไตร
มาสแรกของปี 2559
้ เพลิงน้ ามันดีเซลของ ธุรกิจไอพีพี ปรับตัวเพิม

ต ้นทุนเชือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 13.6 หรือ จากจานวน 35.1 ล ้านบาทในไตร
มาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 21.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559


ต ้นทุนซ่อมบารุง ปรับตัวลดลงจานวน 139.7 ล ้านบาท หรือจากจานวน 388.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558
เป็ นจานวน 248.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลัก เนื่อ งมาจากในไตรมาสแรกของปี 2558 โรงไฟฟ้ าเก็ คโค่ -วันมี
การซ่อมบารุงตามแผน
่ มราคาและค่า ตัดจาหน่ า ยสินทรั พย์ป รั บ ตัว ลดลงร ้อยละ 23.1 หรือ จากจานวน 420.0 ล ้านบาทในไตร

ค่าเสือ
มาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 322.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559


ต ้นทุนขายอืน
่ ๆ ปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 1.7 หรือ จากจานวน 202.1 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน
205.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 ทัง้ นีต
้ ้นทุนขายอืน
่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการผลิตส่วนใหญ่ป ระกอบด ้วยต ้นทุ นน้ า สารเคมี และค่า ใช ้จ่ า ยประจาทั่ ว ไป
รวมไปถึงเงินจ่ายเข ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
โรงผลิต ไฟฟ้าพล ังความร้อ นร่ว มและไอน ้า (Cogeneration)
้ เพลิงก๊ า ซธรรมชาติป รั บ ตัว ลดลงร ้อยละ 17.5หรือ จากจานวน 6,607.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี

ต ้นทุ นเชือ
2558 เป็ นจานวน 5,454.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติท ี่ลดลงร ้อยละ 18.7
้ เพลิงถ่านหินปรับตัวเพิม

ต ้นทุนเชือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.5 หรือ จากจานวน 664.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ น
จานวน 687.1 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 การปรับ ตัว เพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลัก มาจากปริม าณการใช ้ถ่า นหินที่สูงขึน
้ จากการที่โรงผลิตไฟฟ้ ามี
ความพร ้อมทีส
่ งู ขึน
้ ถึงแม ้ว่าราคาค่าถ่านหินเฉลีย
่ (FOB) ลดลงร ้อยละ 15.4 หรือ จาก 76.2 ดอลล่า ร์สหรัฐต่อ ตันเป็ น 64.5 ดอลล่า ร์สหรัฐต่อ ตัน
ในขณะทีร่ าคาถ่านหินอ ้างอิงลดลงร ้อยละ 16.8 หรือจาก 81.5 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตันเป็ น 67.8 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน


ต ้นทุนซ่อมบารุงปรับตัวลดลงร ้อยละ 26.9 หรือคิดเป็ นจานวน 94.7 ล ้านบาท จากจานวน 351.4ล ้านบาทในไตร
มาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 256.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการหยุ ดซ่ อ มบ ารุ งของโรงไฟฟ้ าในไตร
มาสแรกของปี 2559 มีจานวนน ้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
่ มราคาและค่า ตัดจาหน่ า ยสินทรั พย์ป รั บ ตัว เพิม

ค่าเสือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 2.0 หรือ จากจานวน 687.7 ล ้านบาทในไตร
มาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 701.6 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559


ต ้นทุนขายอืน
่ ๆ ปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 6.8 หรือ จากจานวน 546.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน
508.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 ต ้นทุนขายอืน
่ ๆ ประกอบด ้วย น้า เคมีภัณฑ์ และค่าใช ้จ่ายในการดาเนินกิจการโดยรวม รวมถึงเงินสนั บ สนุ น
แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
สาหรับค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร ได ้ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 15.6 หรือ เท่ากับ 21.2 ล ้านบาท จากจานวน 135.2 ล ้านบาทในไตร
มาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 156.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยดังต่อไปนี้
1

งบการเงินของบจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ ถูกจัดทาในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และได ้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่แสดงในสกุลเงินบาท
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิม

ค่าเสือ
่ ขึน
้ เล็กน ้อยร ้อยละ 0.7 หรือจากจานวน 7.38 ล ้านบาทใน
ไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 7.43 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559


ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 16.5 หรือ จากจานวน 127.8 ล ้านบาทในไตรมาส
แรกปี 2558 เป็ นจานวน 148.9 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น รายจ่ายทัง้ หมดปรับตัวลดลงร ้อยละ 18.8 หรือจากจานวน 12,418.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ น
จานวน 10,082.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559
กาไรก่อ นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
จากเหตุผ ลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรก่อนต ้นทุนทางการเงินและภาษี เงินได ้ปรับ ตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 10.5 หรือ จากจานวน 3,712.3 ล ้านบาท
ในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 4,103.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559
ต้นทุนทางการเงิน
ต ้นทุนทางการเงินปรับ ตัวลดลงร ้อยละ 17.2 หรือ จากจานวน 787.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 652.3 ล ้านบาทใน
ไตรมาสแรกปี 2559 โดยต ้นทุนทางการเงินหลักประกอบด ้วยดอกเบีย
้ จ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ดอกเบีย
้ จ่ายปรับตัวลดลงร ้อยละ 17.1 หรือจากจานวน 760.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 630.1 ล ้านบาทในไตรมาส
แรกปี 2559 ทัง้ นีก
้ ารปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู ้ยืมทีล
่ ดลง
ค่าธรรมเนียมทางการเงินปรับตัวลดลงจานวน 4.7 ล ้านบาท หรือ จากจานวน 26.9 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ นจานวน 22.2
ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ิ ภาษี เงินได ้รอการ
ภาษี เงินได ้จึงประกอบด ้วย 2 ส่ว น คือ (ก) ภาษี เงินได ้ของงวดปั จจุบัน และ (ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ตัดบั ญชี (รายได ้/ค่าใช ้จ่าย ภาษี เงินได ้รอการตัดบั ญชี)
(ก) ภาษี เงินได ้งวดปั จจุบัน
ภาษี เงินได ้งวดปั จจุบันในไตรมาสแรกปี 2559 จานวน 231.2 ล ้านบาท หรือลดลงจานวน 197.8 ล ้านบาท จากจานวน 429.0 ล ้านบาท
ในไตรมาสแรกปี 2558 สาเหตุหลักเนือ
่ งจากในไตรมาสแรกของปี 2558 บริษั ทมีรายได ้ส่วนทีต
่ ้องเสียภาษี เป็ นจานวนมาก
ิ ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี (รายได ้/ค่าใช ้จ่าย ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี)
(ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สน
บริษั ทฯมีก ารบั นทึก สินทรั พย์ ภ าษี เ งินได ้รอการตัดบั ญชี (รายได ้ภาษี เ งินได ้รอการตัดบั ญชี) จานวน 4.4 ล ้านบาท ในปี 2557และ
ิ ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี (ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี) จานวน 48.1 ล ้านบาท ในไตรมาสแรกปี 2559 ในขณะที่ก ารบันทึก รายได ้
หนีส
้ น
ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชีของ บจ.โกลว์ ไอพีพี ภายใต ้มาตรฐานบัญชีเกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงินเป็ นจานวน 29.0 และ 6.6 ล ้านบาท ในไตรมาส
แรกปี 2558 และ 2559 ตามลาดับ
กาไรหล ังห ักภาษี
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรหลังหักภาษี เ งินได ้ปรับ ตัว เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 26.9 หรือ จากจานวน 2,500.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี
2558 เป็ นจานวน 3,172.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ส่วนน้อย
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีผลกาไรจานวน 407.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 ในขณะทีไ่ ตรมาสแรกปี 2558 ส่ว นของผู ้ถือ หุ ้นส่ว น
น ้อยมีผลกาไรจานวน 317.7 ล ้านบาท ผลกาไรในส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีองค์ประกอบหลักคือ ก าไรสุท ธิของ บจ. เก็ คโค่-วัน ซึง่ มีสัดส่ว นของ
ผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยจานวนร ้อยละ 35 โดยในไตรมาสแรกปี 2559 บจ. เก็คโค่-วันมีกาไรสุทธิเป็ นจานวน 1,121.9 ล ้านบาท นับ รวมผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน 272.8 ล ้านบาท ในขณะทีไ่ ตรมาสแรกปี 2558 มีกาไรสุท ธิจานวน 791.4 ล ้านบาท รวมถึงผลก าไรจากอัตราแลกเปลีย
่ น
สุทธิจานวน 156.6 ล ้านบาท
กาไรสุทธิ
จากเหตุผ ลดังกล่าวข ้างต ้น ก าไรสุท ธิม ีจานวนเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 26.7 หรือ จากจานวน 2,182.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็ น
จานวน 2,764.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2559 อย่างไรก็ ตามถ ้าไม่รวมผลจากการเปลีย
่ นแปลงการบั นทึก บั ญชีเ กี่ยวกั บ สัญญาเช่า การเงินของ
้ 2,319.3 ล ้านบาท และ 2,789.4 ล ้านบาท ในไตรมาสแรกปี 2558 และ 2559 ตามลาดับ
โรงไฟฟ้ า โกลว์ ไอพีพี กาไรสุทธิ จะมีจานวนทัง้ สิน
Normalized Net Profit 1
ในไตรมาสแรกปี 2559 บริษัทมี Normalized Net Profit จานวน 2,635.1 ล ้านบาท ซึง่ ไม่ รวมถึงมีผ ลก าไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุท ธิ
จานวน 208.42 ล ้านบาท ผลต่างสุทธิของค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี จานวน 54.03 ล ้านบาท และ ผลของรายการปรับ ปรุงตามมาตรฐาน

1

ปรับเปลีย
่ นนิยามของ Normalized Net Profit เป็ นกาไรสุทธิกอ
่ นรวมกาไรหรือขาดทุน จากอัต ราแลกเปลีย
่ นสุทธิ และ รายได ้หรือค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัด
บัญชี
ไม่รวมกาไร/ขาดทุนจากอัต ราแลกเปลีย
่ นสุทธิในสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยของบริษัทย่อย
3
ไม่รวมรายได ้/ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบั ญชีในสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยของบริษัทย่อย
2
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
บัญชีเกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงิน โดยปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 15.3 หรือ จากจานวน 2,286.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 ซึง่ Normalized Net
Profit นีใ้ ช ้เป็ นแนวทางในการกาหนดการจ่ายเงินปั นผล

..............................................................
นายณั ฐพรรษ ตันบุญเอก
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ – สายการเงิน
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