บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวม
บริษั ท โก ลว์ พลัง งาน จ ากั ด (มหาชน) แ ละบริษั ท ย่ อ ย เป็ นผู ผ
้ ลิต แ ละจ าหน่ ายไฟฟ้ าและผู ใ้ ห บ
้ ริก ารด า้ นสาธารณู ปโภคท าง
อุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ทส
ี่ ุดแห่งหนึง่ ในประเทศไทยและประเทศเพือ
่ นบ ้าน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
(IPP) และโรงผลิตไฟฟ้ า พลังความร ้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 เมกะวัตต์และมี
และไอน้าแก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรมที่ตงั ้ อยู่ในเขต MIE1 และ SEIP2 ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560 บริษัทมีกาลังผลิตไฟฟ้ า ทัง้ สิน
้ 1,206 ตันต่อชัว่ โมง
กาลังผลิตไอน้ าทัง้ สิน
ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต ้นไป มาตรฐานบั ญ ชีของไทยได ้นามาตรฐานฉบั บ ใหม่ เ กี่ยวกั บ สัญ ญาเช่ าการเงินมาบั งคับ ใช ้ ซึง่ โรงไฟฟ้ าของ
้ เพลิงภายใต ้
บริษัท และบริษัท ย่อยที่ได ้รับ ผลกระทบจากการใช ้มาตรฐานบัญชีดงั กล่า วมีเพียงแห่ งเดียว คือ โรงไฟฟ้ า ที่ใช ้ก๊า ซธรรมชาติเป็ 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
สาหรับ ครึง่ ปี แรกปี 2560 รายการปรับปรุงทางบัญชีทส
ี่ าคัญเพือ
่ สะท ้อนการนามาตรฐานบั ญชีสญ
่ เทียบกับการบันทึก
บัญชีตามมาตรฐานเดิม) มีดังต่อไปนี้


่ มราคา (+170.2 ล ้านบาท) รวมจานวนสุทธิ -434.7
รายการปรับปรุงเพือ
่ หยุดรับรู ้รายได ้จากค่าความพร ้อม (-604.9 ล ้านบาท) และค่าเสือ
ล ้านบาท



รายการปรับปรุงเพือ
่ รับรู ้รายได ้สัญญาเช่าการเงินจานวนรวม +283.6 ล ้านบาท



รายการปรับปรุงเพือ
่ รับรู ้รายได ้ภาษี เ งินได ้รอการตัดบั ญชีจานวนสุทธิ +30.2 ล ้านบาท

จากเหตุผ ลข ้างต ้น บริษั ทมีกาไรสุท ธิในครึง่ ปี แ รกปี 2560 ภายใต ้มาตรฐานบัญชีใ หม่ จานวน 4,727.8 ล ้านบาท อย่างไรก็ตามบริษั ทมี
Normalized Net Profit3 จานวน 4,539.3 ล ้านบาท (ซึ่งไม่ รวมถึงผลของรายการปรับ ปรุงตามมาตรฐานบั ญ ชีเกี่ ยวกั บ สัญ ญาเช่ า การเงิน และ
บริษั ท ใช ้ Normalized Net Profit เป็ นแนวท างก าหนดการจ่ า ยเงิน ปั นผล) โดย Normalized Net Profit ปรับ ตัว ลดลงร อ
้ ยละ 17.7 หรือ จาก
จานวน 5,515.6 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559
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 30 ม ิถุนายน
รอบปี บ ัญชีสนสุ
2560
(ล ้านบาท)

2559
(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

ผลต่าง
(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

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

6,441.4

24.6

7,898.9

28.1

(1,457.6)

(18.5)

จาหน่ายให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก(1)

6,953.2

26.6

7,745.8

27.5

(792.6)

(10.2)

จาหน่ายให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรม

7,697.6

29.4

7,849.9

27.9

(152.2)

(1.9)

283.6

1.1

332.7

1.2

(49.0)

(14.7)

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

21,375.9

81.7

23,827.3

84.7

(2,451.4)

(10.3)

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

รายได ้จากสัญญาเช่าการเงิน(บจ.โกลว์ ไอพีพ)ี

3,491.8

13.4

3,586.9

12.8

(95.0)

(2.6)

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

217.9

0.8

231.4

0.8

(13.5)

(5.8)

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

25,085.6

95.9

27,645.6

98.3

(2,560.0)

(9.3)

1,063.4

4.1

481.9

1.7

581.5

>100

26,149.0

100.0

28,127.5

100.0

(1,978.5)

(7.0)

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

หมายเหตุ:
(1) รายได ้ดังกล่าวรวมรายได ้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กระแสไฟฟ้ าให ้แก่ กฟภ. ภายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก(VSPP) โดย
โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ จานวน 14.6 ล ้านบาท และ 12.9 ล ้านบาท ในครึง่ ปี แ รกปี 2559 และ 2560 ตามลาดับ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จั งหวัด ระยอง (Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน
์ อินดัสเตรียลพาร์ค อาเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง (Siam Eastern Industrial Park, Rayong Province)
3
ปรับเปลีย
่ นนิยามของ Normalized Net Profit เป็ นกาไรสุทธิกอ
่ นรวมกาไรหรือขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยนสุท ธิและรายได ้หรือค่าใช ้จ่า ยภาษี เงินได ้รอการตัด บัญ ชี
1
2

้ ขายไฟฟ้ าโครงการผู ้ผลิต ไฟฟ้ 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)
4

Ref. GE/FIR-L-17-041

หน ้าที่ 1

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
รายได ้ของบริษัทส่ว นหนึง่ ขึน
้ อยู่กับปริมาณไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมทีผ
่ ลิตและจาหน่ายให ้กับลูก ค ้าอุตสาหกรรมใน
SEIP

MIE

และ

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงปริม าณไฟฟ้ าและสาธารณูป โภคทางอุตสาหกรรมทีบ
่ ริษัท จาหน่ ายได ้ในช่วงระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้

ปริมาณขาย
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 30 มิถน
รอบปี บ ัญชีสน
ุ ายน
2560

2559

ผลต่าง

ร้อยละ

2,544.3

2,947.0

(402.7)

(13.7)

2,589.0

2,680.7

(91.6)

(3.4)

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

2,626.1

2,528.4

97.7

3.9

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

7,759.5

8,156.1

(396.6)

(4.9)

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

3,968.9

3,807.2

161.6

4.2

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

6,005.5

(350.6)

(5.5)

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

6,927.6

1,008.7

17.0

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

(1)

......

6,356.0
5,918.9

หมายเหตุ:
(1) รายได ้ดังกล่าวรวมการจั ดส่งไฟฟ้ าให ้แก่ กฟภ. ภายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก(VSPP) โดย โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ จานวน 1.24
กิกะวัตต์ชวั่ โมง และ 1.17 กิกะวัตต์ชวั่ โมง ในครึง่ ปี แรกปี 2559 และ 2560 ตามลาดับ
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภ ัณฑ์
การจาหน่ายไฟฟ้าให้กฟผ.
ั ญากับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขาย
บริษัท จาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ภายใต ้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า 1 โดยปั จจุบั นบริษั ทเป็ นคูส
่ ญ
ไฟฟ้ าผู ผ
้ ลิต ไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ ท ี่ ดาเนินการเช งิ พาณิ ช ย์รวมแล ้ว 3 ฉบั บ โดยมีก าลังผลิต รวมตามสั ญญาเท่ า กั บ 1,373 เมกะวัต ต์ตงั ้ อยู่ ใ น
ประเทศไทย และอีก 128 เมกะวั ตต์อ ยู่ ใ นประเทศลาว ซึ่งจาหน่ า ยไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ.จานวน 126 เมกะวั ตต์แ ละรั ฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (EDL)
จานวน 2 เมกะวัตต์ และบริษั ทยั งมีคู่สัญญาตามสัญญาซื้ อ 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
บริษั ทจาหน่ า ยไฟฟ้ า ให ้กั บ ลูก ค ้าอุ ตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ ายไฟฟ้ า โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษั ทได ้ท า
้ 727 เมกะวัตต์
สัญญาจาหน่ายไฟฟ้ ากับลูกค ้าอุ ตสาหกรรมรวม 86 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 64 ราย รวมเป็ นปริมาณไฟฟ้ าทัง้ สิน

การจาหน่ายไอน ้า
บริษั ทจาหน่ า ยไอน้ า ให ้กั บ ลูก ค ้าอุ ตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ ายไอน้ า โดย ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560 บริษั ทได ้ท า
้ 1,188 ตันต่อชัว่ โมง
สัญญาจาหน่ายไอน้ ากับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 34 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 22 ราย รวมเป็ นปริมาณไอน้ าทัง้ สิน

การจาหน่ายน ้าเพือ
่ การอุตสาหกรรม
บริษั ทจาหน่ายน้ า บริสุท ธิ์ (Clarified Water) และน้ าปราศจากแร่ธ าตุ (Demineralized Water) ให ้กับ ลูก ค ้าอุตสาหกรรม
ภายใต ้สัญญาจาหน่ า ยน้ า โดย ณ วั นที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560 บริษั ทได ้ท าสัญญาจาหน่ ายน้ า กับ ลูก ค ้าอุตสาหกรรม 14 ฉบับ กับ ลูก ค ้าอุตสาหกรรม
้ 1,659 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
รวม 8 ราย รวมเป็ นปริมาณน้ าทัง้ สิน

การจาหน่ายน ้าเย็น
บริษั ทจาหน่ายน้ าเย็น (Chilled Water) ให ้กั บลูก ค ้าอุ ตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจาหน่ ายน้ าเย็ น โดย ณ วั นที่ 30 มิถน
ุ ายน
้ 2,050 ตัน
2560 บริษั ทได ้ท าสัญญาจาหน่า ยน้ า เย็ นกั บ ลูก ค ้าอุตสาหกรรม 2 ฉบับ กับลูก ค ้าอุตสาหกรรมรวม 2 ราย รวมเป็ นปริม าณน้ าเย็ นทั ง้ สิน
ความเย็น

้ ขายไฟฟ้ าโครงการผู ้ผลิต ไฟฟ้ 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)
1
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หน ้าที่ 2

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จา่ ย
ค่า ใช ้จ่ ายของบริษั ท ประกอบด ้วยต ้นทุ นขายและค่า ใช ้จ่ ายในการขายและบริหาร ตารางต่อ ไปนี้แ สดงรายละเอียดของค่าใช ้จ่ า ยตามจานวนและ
อัตราร ้อยละต่อค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดสาหรับ ระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้
ค่าใช้จา
่ ย
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 30 มิถน
รอบปี บ ัญชีสน
ุ ายน
2560

2559

ผลต่าง

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

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

10,159.6

53.9

11,073.9

55.7

(914.3)

(8.3)

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

3,523.4

18.7

3,883.8

19.5

(360.4)

(9.3)

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

10.9

0.1

27.3

0.1

(16.5)

(60.2)

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

1,126.9

6.0

1,010.1

5.1

116.8

11.6

่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์...
ค่าเสือ

2,194.9

11.6

2,105.5

10.6

89.4

4.2

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

1,466.9

7.8

1,430.5

7.2

36.4

2.5

18,482.6

98.1

19,531.2

98.3

(1,048.6)

(5.4)

ต้นทุนขาย
้ เพลิง
เชือ

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

14.0

0.1

14.7

0.1

(0.8)

(5.2)

338.1

1.8

319.4

1.6

18.7

5.9

352.1

1.9

334.1

1.7

18.0

5.4

5.9
18,840.6

0.0
100.0

7.2
19,872.4

0.0
100.0

(1.2)
(1,031.8)

(17.4)
(5.2)

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงรายละเอียดต ้นทุนของโรงไฟฟ้ าของ ธุรกิจไอพีพี เปรียบเทียบกับต ้นทุนขายของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้ า
(Cogeneration)

ิ้ สุด ณ ว ันที่ 30 มิถน
รอบปี บ ัญชีสน
ุ ายน
2560

2559

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

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

476.5

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

2,026.3

ผลต่าง

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

11.4

515.3

11.1

(38.8)

(7.5)

48.3

2,675.2

57.6

(649.0)

(24.3)

ธุรกิจไอพีพ ี

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

9.9

0.2

26.0

0.6

(16.1)

(62.0)

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

549.3

13.1

316.5

6.8

232.7

73.5

่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์....
ค่าเสือ

744.4

17.7

703.1

15.1

41.3

5.9

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

388.0

9.2

406.0

8.7

(18.0)

(4.4)

4,194.3

100.0

4,642.1

100.0

(447.8)

(9.6)

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

9,683.1

67.8

10,558.7

70.9

(875.5)

(8.3)

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

1,497.2

10.5

1,208.6

8.1

288.6

23.9

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

1.0

0.0

1.4

0.01

(0.4)

100.0

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

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

577.6

4.0

693.5

4.7

(115.9)

(16.7)

่ มราคาและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์....
ค่าเสือ

1,450.5

10.2

1,402.4

9.4

48.1

3.4

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

1,078.9

7.6

1,024.5

6.9

54.4

5.3

14,288.3

100.0

14,889.1

100.0

(600.7)

(4.0)

รวมต ้นทุนขาย......................

หมายเหตุ
(1) ต ้นทุ น ขายขอ งโรงผลิต ไฟฟ้ าพลั งความร ้อนร่ว มและไอน้ าที่ แ สดงไว ใ้ นตารางข ้างต ้น เป็ นผลประกอบก ารรวมของบริษั ท หั ก ด ว้ ยผล
ประกอบการ ของ บจ.โกลว์ ไอพีพ,ี บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะและ บจ.เก็คโค่-วัน ดังนั น
้ ข ้อมูลบางส่ว นในตารางจึงเป็ นผลจากการดาเนินธุรกิจซึง่
มิใช่จากการประกอบโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่ วมและไอน้ าโดยตรง อย่ างไรก็ ด ี จานวนเงินซึง่ มาจากการดาเนินธุรกิจดังกล่าวมีจานวนไม่
มากนัก
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หน ้าที่ 3

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ต้นทุนขาย
้ เพลิง
เชือ
้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ าและไอน้ า ต ้นทุนก๊าซธรรมชาตินับเป็ นต ้นทุนขายใน
บริษั ทใช ้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็ นเชือ
้ ก๊า ซธรรมชาติคด
การดาเนินงานหลัก ของบริษัท โดยบริษั ทมีค่าใช ้จ่า ยจากการจัดซือ
ิ เป็ นร ้อยละ 53.9 ของค่า ใช ้จ่า ยรวมของบริษั ทในครึง่ ปี แ รกปี
2560

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงต ้นทุนเฉลีย
่ ของก๊าซธรรมชาติสาหรับระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้
ต้นทุนเฉลีย
่ (Average Effective Cost) ของก๊าซธรรมชาติ(1)
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 30 มิถน
รอบปี บ ัญชีสน
ุ ายน
2560

2559

(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

ผลต่าง
(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

(ร ้อยละ)

ต ้นทุนเฉลีย
่
ของโกลว์ ไอพีพ ี

(2)

……………………………………

3,719.6

731.7

2,987.9

239.7

257.3

(17.5)

ของโรงผลิตไฟฟ้ าและไอน้ าร่วมกัน(3)…………

>100
(6.8)

หมายเหตุ
(1)
(2)

(3)

ต ้นทุ น เฉลี่ยไม่ ใ ช่ ราคาก๊ าซจริงของบริษั ท แต่คานวณโดยนาต ้นทุน ก๊า ซธรรมชาติทั ้งหมดหารด ้วยปริม าณ เชื้อ เพลิงที่ ใ ช ้ทัง้ หมดของ
โรงไฟฟ้ าในช่วงระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้แรกของปี
ต ้นทุ นเฉลีย
่ นั บ รวมต ้นทุ นที่เ กีย
่ วข ้องกับ ค่าขนส่งก๊ าซผ่ านท่ อ (อั ตราค่าผ่ านท่ อ Tdc1) โดยในครึง่ ปี แรกปี 2560 โรงไฟฟ้ าโกลว์ ไอพีพี มี
ปริม าณการจาหน่ า ยให ้แก่ ก ฟผ.ที่น ้อยจนท าให ้ปริม าณการใช ้ก๊ า ซต่ากว่ า ปริม าณขัน
้ ต่าตามสัญญา (Contractual Delivery Capacity) จึง
ท าให ้ราคาต ้นทุนเฉลีย
่ เพิม
่ สูงขึน
้ แม ้ว่าราคาก๊าซจะลดลงก็ ตาม หากหั ก ค่า ใช ้จ่า ยสาหรับ อั ตราค่า ผ่ า นท่ อ (Tdc1) แล ้ว ต ้นทุนเฉลีย
่ ก๊าซ
ธรรมชาติข องโรงไฟฟ้ าโกลว์ไ อพีพีเ ท่ ากั บ 222.0 บาทต่อ ล ้านบีท ียู และ 204.9 บาท ต่อ ล ้านบีท ียู ในครึง่ ปี แรกปี 2559 และ 2560
ตามลาดับ
ต ้นทุนเกลีย
่ (Blended Rate)โดยหลักแสดงถึงราคาก๊ า ซธรรมชาติท ี่ช าระให ้กับ บมจ. ปตท. (1) โดยโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและ
ไอน้ าของบริษั ทสาหรับ ก๊ าซธรรมชาติท ี่ใช ้ในการผลิตไฟฟ้ าให ้กับ กฟผ. และให ้กับ ลูก ค ้าอุตสาหกรรม (2) สาหรับ 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 18.7 ของค่าใช ้จ่ายรวมในครึง่ ปี แรกปี 2560
บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายจากการจัดซือ

้ ถ่านหินสาหรับระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุ ไว ้
ตารางต่อไปนีแ
้ สดงต ้นทุนเฉลีย
่ ในการจัดซือ
ต้นทุนเฉลีย
่ (Average Cost) ของถ่านหิน
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 30 มิถน
รอบปี บ ัญชีสน
ุ ายน
2560

2559

(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ผลต่าง
(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

(ร ้อยละ)

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

65.1

67.2

(2.1)

(3.1)

6.2

9.7

(3.5)

(36.2)

72.6

60.1

12.5

20.8

7.9

8.0

(0.1)

(1.4)

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
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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 30 มิถน
รอบปี บ ัญชีสน
ุ ายน
2560

2559

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

18

95

131,005

770,103

7,218

8,127

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

2,274

2,673

20,120,514

23,833,573

8,850

8,917

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

4,126

4,183

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

1,365

1,253

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

33,637,537

34,081,771

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

13,928,038

12,887,318

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

8,152

8,148

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

10,207

10,288

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

793

815

6,541,830

6,715,719

8,247

8,236

หมายเหตุ
(1) แสดงถึงอั ตราการใช ้ความร ้อน “จัดสรร” ซึง่ ถือเป็ นอั ตราการใช ้ความร ้อนรวมของโรงผลิตไฟฟ้ า พลังความร ้อนร่วมและไอน้ าของบริษั ท โดย
้ เพลิงที่ใช ้ทั ง้ หมดของโรงงานในระยะเวลาหนึง่ หารด ้วยพลังงานที่ผลิตได ้ทั ง้ หมดในระยะเวลาเดียวกัน
คานวณจากปริม าณพลังงานจากเชือ
ซึง่ ไม่สามารถคานวณค่า ได ้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีโรงไฟฟ้ าแบบพลังงานความร ้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติแ ละถ่านหินของโกลว์
เอสพีพี 2/โกลว์เอสพีพี 3 ซึง่ บริษั ทถัวเฉลีย
่ พลังงานไอน้ าและพลังงานไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตโดยโรงไฟฟ้ าโกลว์ เอสพีพี 3 โดยนับ เป็ นการผลิตโดย
ใช ้ก๊ า ซธรรมชาติแ ละถ่า นหิน การคานวณเช่น นี้ยด
ึ หลั ก ปริม าณพลังงานที่ ผ ลิตได ้จากแหล่ งพลังงานแต่ ละชนิดต่ อ 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
ระหว่างครึง่ ปี แรกปี 2560 ก ับครึง่ ปี แรกปี 2559
รายได้
รายได ้จากการจาหน่ า ยสินค ้าและการให ้บริก าร(รวมรายได ้อื่นๆ) ได ้ปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 7.0 เป็ นจานวน 26,149.0 ล ้านบาทในครึง่ ปี
แรกปี 2560 จากจานวน 28,127.5 ล ้านบาท ในครึง่ ปี แรกปี 2559 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยต่อไปนี้


รายได ้รับจากการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของ บจ.โกลว์ ไอพีพี ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
ปรับตัวลดลงร ้อยละ 8.6 จากจานวน 1,554.5 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน 1,420.3 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 การปรับ ตัว ลดลงมี
สาเหตุหลักมาจากค่าพลังงานไฟฟ้ าทีล
่ ดลง 101.6 ล ้านบาท จากจานวน 582.7 ล ้านบาท เป็ นจานวน 481.2 ล ้านบาท เนือ
่ งมาจากปริมาณการ
จาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ลดลงเป็ นจานวน 53.7 หรือจากจานวน 71.6 กิกะวั ตต์ชวั่ โมง เป็ นจานวน 17.9 กิกะวัตต์ชวั่ โมง ในขณะทีค
่ า่ ความพร ้อม
จ่ายปรับ ตัวเพิม
่ ขึน
้ 32.7 ล ้านบาท หรือจากจานวน 971.8 ล ้านบาท เป็ นจานวน 939.1 ล ้านบาท ซึง่ มีสาเหตุมาจากค่าความพร ้อมจ่ายทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้
อย่างไรก็ ตาม เมื่อ รวมผลจากการนามาตรฐานบั ญ ชีเกี่ยวกั บ สัญญาเช่าการเงินมาใช ้ รายได ้จากการจาหน่าย
ไฟฟ้ าให ้กับ กฟผ. ที่แ สดงในงบการเงินจะประกอบไปด ้วยรายได ้จากสัญญาเช่า การเงินจานวน 283.6 ล ้านบาท และรายได ้จากการขายจานวน
815.4 ล ้านบาท
้ เพลิง ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ า

ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่ -วันที่ใช ้ถ่า นหินเป็ นเชือ
เอกชนรายใหญ่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 22.4 หรือ จากจานวน 6,648.1 ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2559 เป็ นจานวน 5,157.6 ล ้าน
บาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 ค่าพลังงานไฟฟ้ าปรับ ตัวลดลงร ้อยละ 37.2 จากจานวน 3,221.3 ล ้านบาท เป็ นจานวน 2,023.0 ล ้านบาท มีสาเหตุหลัก
จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง เนื่อ งจากสัญญาการซื้อ ถ่า นหินฉบั บ ใหม่ ท ี่เ ริม
่ ใช ้ตัง้ แต่เดือ นกรกฏาคม ปี 2559 ในขณะที่ค่าความพร ้อมจ่าย
ปรับ ตัวลดลงร ้อยละ 8.5 จากจานวน 3,426.8 ล ้านบาท เป็ นจานวน 3,134.6 ล ้านบาท เนื่อ งจากมีก ารหยุ ด ซ่ อ มบารุ งตามแผนระหว่ า งวั นที่ 1
มกราคม ถึงวั นที่ 5 กุ มภาพั นธ์ ซึง่ ทาให ้ปริมาณการจ่ายไฟฟ้ าให ้กับ กฟผ.ลดลงร ้อยละ 14.9 หรือจากจานวน 2,672.5กิก ะวั ตต์ชวั่ โมง เป็ นจานวน
2,273.4 กิกะวัตต์ชวั่ โมง


ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับ กฟผ.และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวของ บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ า
เอกชนรายใหญ่ ปรับตัว เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 23.2 หรือจากจานวน 380.3 ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2559 เป็ นจานวน 468.4 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560
การปรับ ตัวเพิ่ม ขึน
้ มี สาเหตุห ลัก จากปริม าณการจาหน่ ายไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ. เพิ่ม ขึน
้ ร ้อยละ 24.5 หรือ จากจานวน 202.5 กิก ะวั ตต์ช ั่ ว โมง เป็ น
จานวน 252.1 กิกะวัตต์ชวั่ โมง

ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของโรงผลิตไฟฟ้ า พลังความร ้อนร่วมและไอน้า ตามสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้ าผู ้ผลิต
ไฟฟ้ ารายเล็ก ปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 10.2 หรือ จากจ านวน 7,745.8 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน 6,953.2 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี
2560 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลัก จากค่าพลังงานไฟฟ้ าทีล
่ ดลงร ้อยละ 9.2 เนือ
่ งมาจากราคาก๊าซธรรมชาติป รับตัว ลดลงร ้อยละ 6.8 และปริมาณ
การจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ.ลดลงร ้อยละ 3.4 จากจานวน 2,680.7 กิก ะวั ตต์ชวั่ โมงในครึง่ ปี แรกปี 2559 เมื่อเทียบกับ 2,589.0 กิกะวัตต์ชวั่ โมง
ในครึง่ ปี แรกปี 2560 ในขณะทีร่ าคาถ่านหินปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 20.8

ยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับ ลูกค ้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้ า พลังความร ้อนร่วมและไอน้า ปรับ ตัวลดลงร ้อยละ
1.9 หรือ จากจานวน 7,849.9 ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2559 เป็ นจานวน 7,697.6 ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2560 การปรับ ตัวลดลงมีสาเหตุหลัก จาก
อัตราค่าไฟฟ้ าที่จาหน่ายให ้แก่ลูก ค ้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร ้อยละ 5.6 ในขณะที่ป ริม าณการจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ลูก ค ้าอุตสาหกรรม เพิม
่ ขึน
้
ร ้อยละ 3.9 หรือจากจานวน 2,528.4 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เป็ นจานวน 2,626.1 กิกะวัตต์ชวั่ โมง

ยอดจาหน่ายไอน้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้ า พลังความร ้อนร่วมและไอน้าปรับตัวลดลงร ้อยละ
2.6 หรือจากจานวน 3,586.9 ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2559 เป็ นจานวน 3,491.8 ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2560 การปรับ ตัวลดลงมีสาเหตุหลัก จาก
ราคาจาหน่ายไอน้า ลดลงร ้อยละ 6.6 เนื่อ งมาจากราคาก๊าซธรรมชาติท ี่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ป ริม าณการจาหน่ายไอน้าให ้แก่ลูกค ้าอุตสาหกรรม
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 4.2 หรือจากจานวน 3,807.2 กิโลตัน เป็ น 3,968.9 กิโลตัน

รายได ้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อ ื่นๆจานวน 217.9 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 ใกล ้เคียงกับ จานวน 231.4
ล ้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปี ทแ
ี่ ล ้ว
รายได ้อืน
่ ประกอบด ้วย ดอกเบีย
้ รับ และอืน
่ ๆ
บริษัทมีรายได ้จากดอกเบีย
้ รับลดลงจานวน 10.1 ล ้านบาท หรือ จากจานวน 32.2 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน 29.0 ล ้าน
บาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 โดยดอกเบีย
้ รับส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย
้ จากเงินสดทีอ
่ ยู่ในรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีสารองตามสัญญาเงินกู ้
โครงการ
บริษัทมีรายได ้อืน
่ ๆจานวน 472.4 ล ้านบาทเพิม
่ ขึน
้ จานวน 371.4 ล ้านบาท จากจานวน 101.0 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 โดยใน
ครึง่ ปี แรกปี 2560 ได ้มีการบันทึกเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน จานวน 291.9 ล ้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกรายได ้อืน
่ จากกาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจานวน 348.7 ล ้านบาท และจานวน 562.0 ล ้านบาทในครึง่ ปี
แรกปี 2559 และ ครึง่ ปี แรกปี 2560 ตามลาดับ โดยผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นนีม
้ ส
ี าเหตุหลักมาจากเงินกู ้สกุลเหรียญสหรัฐฯของ บจ.โกลว์ ไอ
พีพ,ี บจ.เก็คโค่-วัน และ บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ1 ซึง่ จะชาระคืนโดยอาศัยรายได ้จากยอดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีอ
่ ยู่ในสกุลเหรียญสหรัฐ และทีม
่ ี
การอ ้างอิงกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ
จากเหตุผ ลดังกล่าวข ้างต ้น รายได ้ทัง้ หมดปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 7.0 หรือ จากจานวน 28,127.5 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ น
จานวน 26,149.0 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560
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งบการเงินของบจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ ถูกจัดทาในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และได ้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่แสดงในสกุลเงินบาท

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จา่ ย
ต ้นทุนขายปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 5.4 หรือจากจานวน 19,531.2 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน 18,482.6 ล ้านบาทในครึง่ ปี
แรกปี 2560 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยต่อไปนี้

ธุรกิจไอพีพ ี
้ เพลิงก๊ า ซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพี จาก บจ.โกลว์ ไอพีพี ปรับ ตัว ลดลง 38.8 ล ้านบาท หรือ จาก

ต ้นทุ นเชือ
จานวน 515.3 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน 476.5 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 การปรับ ตัวลดลงมีสาเหตุหลัก จากปริม าณการใช ้
้ เพลิงของโรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพล
เชือ
ี ดลง ร ้อยละ 81.8 เนือ
่ งมาจากปริมาณการจาหน่ายไฟให ้กับ กฟผ.ทีล
่ ดลง และราคาก๊าซธรรมชาติทล
ี่ ดลง


ต ้นทุนถ่านหินของ ธุรกิจไอพีพี จาก บจ. เก็ คโค่-วัน ปรับตัว ลดลงร ้อยละ 24.3 หรือจากจานวน 2,675.2 ล ้าน
บาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน 2,026.3 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 การปรับ ตัว ลดลงมีสาเหตุ ม าจากการหยุ ดซ่ อ มบ ารุ งตามแผนของ
โรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน
้ เพลิงน้ า มั นดีเซลของ ธุรกิจไอพีพี ปรับ ตัวลดลงจานวน 16.1 ล ้านบาท หรือ จากจานวน 26.0 ล ้าน

ต ้นทุ นเชือ
บาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน 9.9 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560


ต ้นทุ นซ่ อมบ ารุง ปรับตัว เพิม
่ ขึน
้ จานวน 232.7 ล ้านบาท หรือ จากจานวน 316.5 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559
เป็ นจานวน 549.3 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุมาจากการหยุ ดซ่อมบารุ งตามแผนของโรงไฟฟ้ าเก็ คโค่- วัน
่ มราคาและค่า ตัดจาหน่ า ยสินทรัพย์ป รับ ตัวเพิม

ค่า เสือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.9 หรือจากจานวน 703.1 ล ้านบาทในครึง่ ปี
แรกปี 2559 เป็ นจานวน 744.4 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560


ต ้นทุ นขายอื่น ๆ ปรั บ ตัว ลดลงร ้อยละ 4.4 หรือ จากจานวน 406.0 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน
388.0 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 ทัง้ นี้ต ้นทุนขายอืน
่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด ้วยต ้นทุนน้ า สารเคมี และค่าใช ้จ่ายประจาทั่ว ไป รวม
ไปถึงเงินจ่ายเข ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
โรงผลิต ไฟฟ้าพล ังความร้อ นร่ว มและไอน ้า (Cogeneration)
้ เพลิงก๊าซธรรมชาติป รับตัวลดลงร ้อยละ 8.3 หรือ จากจานวน 10,558.7 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559

ต ้นทุ นเชือ
เป็ นจานวน 9,683.1 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 การปรับ ตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติท ี่ลดลงร ้อยละร ้อยละ 6.8 และปริมาณ
การใช ้ก๊าซธรรมชาติลดลงร ้อยละ 1.6
้ เพลิงถ่านหินปรั บตัวเพิม

ต ้นทุ นเชือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 23.9 หรือ จากจานวน 1,208.6 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ น
จานวน 1,497.2 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 การปรับ ตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักมาจากปริม าณการใช ้ถ่า นหินเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 8.4 ในขณะที่ราคาค่า
ถ่านหินเฉลีย
่ (FOB) 1 ลดลงเล็ก น ้อยร ้อยละ 20.8 หรือ จาก 60.1 ดอลล่า ร์สหรัฐต่อ ตัน เป็ น 72.6 ดอลล่า ร์สหรัฐต่อ ตัน และราคาถ่านหินอ ้างอิง
เฉลีย
่ เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 26.1 หรือจาก 60.0 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตันเป็ น 75.6 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน
้ เพลิงน้ า มันดีเ ซลของปรับ ตัว ลดลง 0.4 ล ้านบาท หรือจากจานวน 1.4 ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2559

ต ้นทุนเชือ
เป็ นจานวน 1.0 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560


ต ้นทุ นซ่ อมบ ารุ งปรับ ตัวลดลงร ้อยละ 16.7 หรือ คิดเป็ นจานวน 115.9 ล ้านบาท จากจานวน 693.5 ล ้านบาทใน
ครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจ านวน 577.6 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 การปรับ ตัว ลดลงมีส าเหตุห ลัก มาจากมีก ารหยุ ด ซ่ อ มบ ารุ ง ตามแผนของ
โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอน้าในครึง่ ปี แรกปี 2560 น ้อยกว่าในครีง่ ปี แรกปี 2559
่ มราคาและค่า ตัดจาหน่ ายสินทรั พย์ป รับตัวเพิม

ค่าเสือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.4 หรือ จากจานวน 1,402.4 ล ้านบาทในครึง่ ปี
แรกปี 2559 เป็ นจานวน 1,450.5 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560


ต ้นทุนขายอื่น ๆ ปรับ ตัว เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.3 หรือ จากจานวน 1,024.5 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน
1,078.9 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 ต ้นทุนขายอืน
่ ๆ ประกอบด ้วย น้า เคมีภัณฑ์ และค่าใช ้จ่ายในการดาเนินกิจการโดยรวม รวมถึงเงินสนับ สนุ น
แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
สาหรั บค่าใช ้จ่ ายในการขายและบริหาร ได ้ปรับ ตัว เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.4 หรือเท่ากับ 18.0 ล ้านบาท จากจานวน 334.1 ล ้านบาทในครึง่ ปี
แรกปี 2559 เป็ นจานวน 352.1 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยดังต่อไปนี้
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ปรั บตัว ลดลงร ้อยละ 5.2 หรือ จากจานวน 14.7 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรก

ค่าเสือ
ปี 2559 เป็ นจานวน 14.0 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560


ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.9 หรือจากจานวน 319.4 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี
2559 เป็ นจานวน 338.1 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560
Ref. GE/FIR-L-17-041

หน ้าที่ 7

ราคาถ่านหินเทียบเท่าคานวณจากต ้นทุนเฉลีย
่ ของถ่านหินที่ใช ้จริง (รวมถึงถ่านหินคงเหลือ) ปรั บค่าด ้วยค่าความร ้อน (Califoric value) ทั ง้ นี้ ราคาดังกล่าวไม่ใช่
ราคาถ่านหิน อ ้างอิงจริงสาหรับแต่ละโรงไฟฟ้ า
1

บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
จากเหตุผ ลดังกล่าวข ้างต ้น รายจ่ายทั ้งหมดปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 5.2 หรือ จากจานวน 19,872.4 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ น
จานวน 18,840.6 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560
กาไรก่อ นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
จากเหตุผ ลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรก่อนต ้นทุนทางการเงินและภาษี เงินได ้ปรับตัวลดลงร ้อยละ 11.5 หรือจากจานวน 8,255.1 ล ้านบาท
ในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน 7,308.4 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560
ต้นทุนทางการเงิน
ต ้นทุนทางการเงินปรับ ตัวลดลงร ้อยละ 4.0 หรือจากจานวน 1,233.1 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน 1,284.3 ล ้านบาทใน
ครึง่ ปี แรกปี 2560 โดยต ้นทุนทางการเงินหลักประกอบด ้วยดอกเบีย
้ จ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 3.8 หรือจากจานวน 1,249.4 ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2559 เป็ นจานวน 1,202.2 ล ้านบาทในครึง่ ปี
แรกปี 2560 ทัง้ นีก
้ ารปรับตัวลดลงของดอกเบีย
้ จ่ายมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู ้ยืมที่ลดลง
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน ปรับ ตัวลดลงจานวน 4.1 ล ้านบาท หรือจากจานวน 34.9 ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2559 เป็ นจานวน 30.8 ล ้าน
บาทในครึง่ ปี แรกปี 2560
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ิ ภาษี เงินได ้รอการตัด
ภาษี เงินได ้ประกอบด ้วย 2 ส่วน คือ (ก) ภาษี เงินได ้ของงวดปั จจุบั น และ (ข) ผลต่า งสุทธิของสินทรั พย์และหนีส
้ น
บัญชี (รายได ้/ค่าใช ้จ่าย ภาษี เงินได ้รอการตัดบั ญชี)
(ก) ภาษี เงินได ้งวดปั จจุบัน
ภาษี เงินได ้งวดปั จจุบันในปี 2560 จานวน 558.8 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 19.3 หรือ คิดเป็ นจานวน 90.5 ล ้านบาท จากจานวน 468.3 ล ้านบาท
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน ้า การเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักมาจากในครึง่ ปี แรกปี 2560 บริษัทฯมีการบันทึกเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก ของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน ซึงรายได ้ดังกล่าวเป็ นรายได ้ทีต
่ ้องเสียภาษี
ิ ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี (รายได ้/ค่าใช ้จ่าย ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี)
(ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ภาษี เ งินได ้รอการตัดบัญชี (ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี) จานวน 22.5 ล ้านบาท ซึง่ รวมผล
ในครึง่ ปี แรกปี 2560 บริษัท ฯมีการบันทึก หนีส
้ น
จากการปรับ การบันทึกรายได ้ภาษี เงินได ้รอการตัดบั ญชีของ บจ.โกลว์ ไอพีพี ภายใต ้มาตรฐานบัญชีเ กีย
่ วกั บสัญญาเช่า การเงินจานวน 30.2 ล ้าน
ิ ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี (ค่า ใช ้จ่า ยภาษี เ งินได ้รอการตัดบั ญชี) จานวน 59.0 ล ้านบาท ซึง่
บาท ในครึง่ ปี แ รกปี 2559 บริษัท มีก ารบันทึกหนี้สน
รวมผลจากการปรับการบันทึกรายได ้ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชีของ บจ.โกลว์ ไอพีพี ภายใต ้มาตรฐานบัญชีเกีย
่ วกับสัญญาเช่า การเงินจานวน 36.3
ล ้านบาท
กาไรหล ังห ักภาษี
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรหลังหักภาษี เงินได ้ปรับ ตัว ลดลง ร ้อยละ 14.7 หรือ จากจานวน 6,443.5 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559
เป็ นจานวน 5,494.1 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2560
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ส่วนน้อย
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีผลก าไรจานวน 766.4ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2560 ในขณะทีค
่ รึง่ ปี แรกปี 2559 ส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมี
ั ส่วนของผู ้ถือ
ผลกาไรจานวน 917.9 ล ้านบาท ผลกาไรในส่ว นของผู ้ถือ หุ ้นส่วนน ้อยมีอ งค์ป ระกอบหลัก คือก าไรสุท ธิของ บจ. เก็ คโค่-วัน ซึง่ มีสด
หุ ้นส่วนน ้อยจานวนร ้อยละ 35 โดยในปี 2560 บจ. เก็คโค่-วันมีก าไรสุท ธิเป็ นจานวน 1,936.0 ล ้านบาท นับ รวมผลก าไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุท ธิ
จานวน 545.1 ล ้านบาท ในขณะทีป
่ ี 2559 มีกาไรสุทธิจานวน 2,470.4 ล ้านบาท รวมถึงผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน 306.8 ล ้านบาท
กาไรสุทธิ
จากเหตุผ ลดังกล่าวข ้างต ้น กาไรสุท ธิม ีจานวนลดลงร ้อยละ 14.4 หรือ จากจานวน 5,525.6 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 เป็ นจานวน
4,727.8 ล ้านบาทในครึง่ ปี แ รกปี 2560 อย่า งไรก็ ตามถ ้าไม่ รวมผลจากการเปลีย
่ นแปลงการบั นทึก บัญชีเ กีย
่ วกับ สัญญาเช่า การเงินของโรงไฟฟ้ า
้ 5,663.4 ล ้านบาท และ 4,842.6 ล ้านบาท ในปี 2559 และ 2560 ตามลาดับ
โกลว์ ไอพีพี กาไรสุทธิจะมีจานวนทัง้ สิน
Normalized Net Profit 1
ในครึง่ ปี แ รกปี 2560 บริษัท มี Normalized Net Profit จานวน 4,539.3ล ้านบาท ซึง่ ไม่รวมถึงผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจานวน
369.62 ล ้านบาท ผลต่างสุทธิของค่า ใช ้จ่ า ยภาษี เงินได ้รอการตัดบั ญชี จานวน 51.3 3 ล ้านบาท และ ผลของรายการปรับ ปรุงตามมาตรฐานบัญ ชี
เกี่ยวกั บ สัญ ญาเช่า การเงิน โดย Normalized Net Profit ปรับ ตัว ลดลงร ้อยละ 17.7 หรือ จากจานวน 5,515.6 ล ้านบาทในครึง่ ปี แรกปี 2559 ซึ่ง
Normalized Net Profit นีใ้ ช ้เป็ นแนวทางในการกาหนดการจ่ายเงินปั นผล

ปรับเปลีย
่ นนิยามของ Normalized Net Profit เป็ นกาไรสุทธิก่อนรวมกาไรหรือขาดทุน จากอัต ราแลกเปลีย
่ นสุทธิ และ รายได ้หรือค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัด
บัญชี
2
ไม่รวมกาไร/ขาดทุนจากอัต ราแลกเปลีย
่ นสุทธิในสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยของบริษัทย่อย
3
ไม่รวมรายได ้/ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบั ญชีในสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยของบริษัทย่อย
1
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

..............................................................
นายปจงวิช พงษ์ ศวิ าภัย
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่สายการเงิน
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