บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวม
บริษั ท โกลว์ พลั ง งาน จํ า กั ด (มหาชน) และบริษั ทย่ อ ยเป็ นผู ้ผลิต และจํ า หน่ า ยไฟฟ้ าและผู ้ให ้บริก ารด ้านสาธารณู ป โภคทาง
อุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ แห่งหนึง่ ในประเทศและประเทศเพือ
่ นบ ้าน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
และโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอนํ้ า (Cogeneration Facilities) (โดยโรงไฟฟ้ าเกือบทงหมดดํ าเนินการในฐานะผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก
(SPP) ภายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก) ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่กฟผ. และผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า และไอ
้ 3,188
เมกะวัตต์ และมี
นํ้ าแก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรมทีต
่ ัง้ อยู่ในเขต MIE1 และ SEIP2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีกําลังผลิตไฟฟ้ าทัง้ สิน
้ 1,206 ตันต่อชัว่ โมง
กําลังผลิตไอนํ้ าทัง้ สิน
ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต ้นไป มาตรฐานบัญชีของไทยได ้นํ ามาตรฐานฉบับใหม่เกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงินมาบังคับใช ้ ซึง่ โรงไฟฟ้ าของ
้ เพลิงภายใต ้
บริษัท และบริษัทย่อยทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากการใช ้มาตรฐานบัญชีดังกล่าวมีเพียงแห่งเดียว คือ โรงไฟฟ้ าทีใ่ ช ้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ
่ นแปลงการบันทึกบัญชีทส
ี่ ําคัญมีดังต่อไปนี้
สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ ขนาด 713 เมกะวัตต์ ของ บจ.โกลว์ ไอพีพ ี โดยรายการเปลีย
และค่าตัดจําหน่ายลูกหนีส
้ ัญญาเช่า



เปลีย
่ นการบันทึกรายได ้ค่าความพร ้อมทีไ่ ด ้รับจาก กฟผ. เป็ นการบันทึกรายได ้จากสัญญาเช่าการเงิน
การเงิน



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

้ เพลิง และค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานอืน
อย่างไรก็ตามค่าพลังงานไฟฟ้ า ค่าเชือ
่ ๆ ยังคงถูกบันทึกบัญชีด ้วยวิธก
ี ารเดิม
สําหรับไตรมาสแรกของปี 2557 รายการปรับปรุงทางบัญชีทส
ี่ ําคัญเพือ
่ สะท ้อนการนํ ามาตรฐานบัญชีสัญญาเช่าการเงินมาใช ้ (เมือ
่ เทียบกับการ
บันทึกบัญชีตามมาตรฐานเดิม) มีดังต่อไปนี้


่ มราคา (+84.3 ล ้านบาท)
รายการปรับปรุงเพือ
่ หยุดรับรู ้รายได ้จากค่าความพร ้อม (-540.3 ล ้านบาท) และค่าเสือ
ล ้านบาท



รายการปรับปรุงเพือ
่ รับรู ้รายได ้สัญญาเช่าการเงินจํานวนรวม +544.5 ล ้านบาท ซึง่ ประกอบไปด ้วยรายการปรับปรุงกําไรสะสมจํานวน 300.9
ล ้านบาท และ รายได ้สัญญาเช่าการเงินปกติจํานวน 243.6 ล ้านบาท



รายการปรับปรุงเพือ
่ รับรู ้รายได ้ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชีจํานวนสุทธิ +46.9 ล ้านบาท

รวมจํานวนสุทธิ -456.0

จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข ้างต ้น บริษั ทมีกํ า ไรสุท ธิในไตรมาสแรกของปี 2557 ภายใต ้มาตรฐานบั ญ ชีใ หม่ จํ า นวน 2,306.0 ล ้านบาท
่ วกับ
อย่างไรก็ตามบริษัทมี Normalized Net Profit3 จํ านวน 2,075.8 ล ้านบาท (ซึง่ ไม่รวมถึงผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกีย
สัญญาเช่าการเงิน และบริษัทใช ้ Normalized Net Profit เป็ นแนวทางกําหนดการจ่ายเงินปั นผล) โดย Normalized Net Profit ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อย
ละ 2.6 จากจํานวน 2,023.6 ล ้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 2556
รายได้
ุ ธิ์ (Clarified Water)
บริษัทมีรายได ้หลักจากการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่กฟผ. และการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าและไอนํ้า การผลิตนํ้ าบริสท
นํ้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และนํ้าเย็น (Chilled Water) ให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรมใน MIE และ SEIP ตารางต่อไปนีแ
้ สดง
รายได ้ของบริษัทแบ่งตามแหล่งรายได ้
รายได้
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2557
(ล ้านบาท)

2556
(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

ผลต่าง
(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

รายได้
รายได ้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
กระแสไฟฟ้ า
จําหน่ายให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่

6,784.0

36.9

6,778.7

37.2

5.4

0.1

จําหน่ายให ้แก่ กฟผ.โดยผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก

4,320.3

23.5

4,600.8

25.3

(280.5)

(6.1)

จําหน่ายให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรม

4,303.4

23.4

3,911.2

21.5

392.2

10.0

544.5

3.0

-

-

544.5

100.0

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

15,952.2

86.7

15,290.7

84.0

661.5

4.3

ไอนํ้ า .......................................................

5.4

รายได ้จากสัญญาเช่าการเงิน(บจ.โกลว์ ไอพีพ)ี

2,063.6

11.2

1,957.4

10.8

106.2

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

110.5

0.6

105.9

0.6

4.6

4.3

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

18,126.3

98.5

17,354.0

95.3

772.2

4.4

277.8

1.5

848.7

4.7

(570.9)

(67.3)

18,404.1

100.0

18,202.7

100.0

201.4

1.1

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

1
2
3
1

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

้ ขายไฟฟ้ าโครงการผู ้ผลิต ไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ค่าไฟฟ้ าทีจ
ภายใต ้สัญญาซือ
่ ํ าหน่ายให ้แก่กฟผ. ประกอบด ้วยค่าความพร ้อมจ่าย (Availability Payment) และค่าพลั งงานไฟฟ้ า (Energy
Payment) ในขณะทีภ
่ ายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กประกอบด ้วยค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment)

Ref. GE/FIR-L-14-052

หน ้าที่ 1

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
รายได ้ของบริษัทส่วนหนึง่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมทีผ
่ ลิตและจําหน่ายให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมใน
SEIP ตารางต่อไปนีแ
้ สดงปริมาณไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมทีบ
่ ริษัทจําหน่ายได ้ในช่วงระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้

MIE

และ

ปริมาณขาย
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2557

2556

ผลต่าง

ร้อยละ

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

2,634.7

2,585.3

49.3

1.9

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

1,266.8

1,431.6

(164.8)

(11.5)

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

1,264.7

1,163.4

101.3

8.7

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

5,166.2

5,180.3

(14.1)

(0.3)

ไอนํ้ า (พันตัน)...................................................

1,837.2

1,802.7

34.5

1.9

นํ้ าเพือ
่ การอุตสาหกรรม (พันลูกบาศก์เมตร)................

3,043.8

3,020.2

23.7

0.8

นํ้ าเย็น (พันตันความเย็น).........................................

3,367.0

3,463.9

(96.9)

(2.8)

รายได้จากการจําหน่ายผลิตภ ัณฑ์
การจําหน่ายไฟฟ้าให้กฟผ.
้ ขาย
้ ขายไฟฟ้ า1 โดยปั จจุบันบริษัทเป็ นคูส
่ ัญญากับ กฟผ. ตามสัญญาซือ
บริษัทจําหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ภายใต ้สัญญาซือ
ไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ทด
ี่ ํ าเนินการเชิงพาณิชย์แล ้วรวม 3 ฉบับ โดยมีกําลั งผลิตรวมตามสัญญาเท่ากับ 1,373 เมกะวัตต์ตัง้ อยู่ใน
ประเทศไทย และอีก 128 เมกะวั ตต์อ ยู่ในประเทศลาว ซึง่ จํ า หน่ า ยไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ.จํ า นวน 126 เมกะวั ต ต์แ ละรั ฐวิส าหกิจ ไฟฟ้ าลาว (EDL)
้ ขายไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก รวม 12 ฉบับ รวมเป็ นปริมาณไฟฟ้ าทัง้ สิน
้ 846 เมกะ
จํานวน 2 เมกะวัตต์ และบริษัทยังมีคู่สัญญาตามสัญญาซือ
วัตต์
ู ค้าอุตสาหกรรม
การจําหน่ายไฟฟ้าให้ลก
บริษัทจํ าหน่ายไฟฟ้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจําหน่ายไฟฟ้ า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทได ้ทํา
้ 747 เมกะวัตต์
สัญญาจําหน่ายไฟฟ้ ากับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 75 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 58 ราย รวมเป็ นปริมาณไฟฟ้ าทัง้ สิน
การจําหน่ายไอนํา้
บริษัทจํ าหน่ ายไอนํ้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจํ าหน่ายไอนํ้ า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทได ้ทํ า
้ 1,176 ตันต่อชัว่ โมง
สัญญาจําหน่ายไอนํ้ากับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 30 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 21 ราย รวมเป็ นปริมาณไอนํ้ าทัง้ สิน

การจําหน่ายนํา้ เพือ
่ การอุตสาหกรรม
บริษัทจําหน่ายนํ้ าบริสท
ุ ธิ์ (Clarified Water) และนํ้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมภายใต ้สัญญา
จําหน่ายนํ้ า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทได ้ทําสัญญาจําหน่ายนํ้ ากับลูกค ้าอุตสาหกรรม 15 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 9 ราย รวม
้ 1,668 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
เป็ นปริมาณนํ้ าทัง้ สิน
การจําหน่ายนํา้ เย็น
บริษัทจํ าหน่ายนํ้ าเย็ น (Chilled Water) ให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมภายใต ้สัญญาจํ าหน่ายนํ้ าเย็น โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม
้ 2,050 ตัน
2557 บริษัทได ้ทําสัญญาจําหน่ายนํ้ าเย็นกับลูกค ้าอุตสาหกรรม 2 ฉบับกับลูกค ้าอุตสาหกรรมรวม 2 ราย รวมเป็ นปริมาณนํ้ าเย็นทัง้ สิน
ความเย็น

้ า่ ย
ค่าใชจ
ค่าใช ้จ่ายของบริษัท ประกอบด ้วยต ้นทุนขายและค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของค่าใช ้จ่ายตามจํ านวนและ
อัตราร ้อยละต่อค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดสําหรับระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้

1

้ ขายไฟฟ้ าโครงการผู ้ผลิต ไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ค่าไฟฟ้ าทีจ
ภายใต ้สัญญาซือ
่ ํ าหน่ายให ้แก่กฟผ. ประกอบด ้วยค่าความพร ้อมจ่าย (Availability Payment) และค่าพลั งงานไฟฟ้ า (Energy
Payment) ในขณะทีภ
่ ายใต ้โครงการผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กประกอบด ้วยค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment)

Ref. GE/FIR-L-14-052

หน ้าที่ 2

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)

ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2557

2556

ผลต่าง

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

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

9,602.9

65.7

9,067.4

63.8

535.5

5.9

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

2,507.9

17.2

2,765.1

19.5

(257.2)

(9.3)

ต้นทุนขาย
้ เพลิง
เชือ

นํ้ ามันดีเซล...................................

28.1

0.2

26.6

0.2

1.4

5.3

ค่าบํารุงรักษา....................................

411.5

2.8

250.0

1.8

161.5

64.6

1,141.8

7.8

1,199.4

8.4

(57.7)

(4.8)

740.1

5.1

738.4

5.2

1.7

0.2

14,432.3

98.7

14,047.0

98.9

385.2

2.7

(6.2)

่ มราคา / การตัดจําหน่ายสินทรัพย์.....
ค่าเสือ
อืน
่ ๆ............................................
รวมต ้นทุนขาย............................
่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา
่ มราคา / การตัดจําหน่ายสินทรัพย์.....
ค่าเสือ
ค่าใช ้จ่ายทัว
่ ไป..................................
รวมค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร......
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ......................................
รวมค่าใช้จา
่ ย.....................................

7.8

0.1

8.4

0.1

(0.5)

178.3

1.2

146.3

1.0

32.0

21.9

186.2

1.3

154.6

1.1

31.5

20.4

1.7
14,620.2

0.0
100.0

2.2
14,203.8

0.0
100.0

(0.4)
416.4

(19.3)
2.9

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงรายละเอียดต ้นทุนของโรงไฟฟ้ าของ ธุรกิจไอพีพ ี เปรียบเทียบกับต ้นทุนขายของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอนํ้ า
(Cogeneration)
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2557

2556

ผลต่าง

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

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

2,846.8

52.5

2,839.3

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

1,806.0

33.3

1,790.1

52.2

7.5

0.3

32.9

15.9

นํ้ามันดีเซล.....................................

26.9

0.5

25.9

-

0.5

1.1

4.2

ธุรกิจไอพีพ ี

ค่าบํารุงรักษา..................................
่ มราคา / การตัดจําหน่ายสินทรัพย์....
ค่าเสือ
อืน
่ ๆ..............................................

62.7

1.2

42.0

0.8

20.7

49.3

453.8

8.4

528.4

9.7

(74.6)

(14.1)

224.3

4.1

215.4

4.0

8.9

4.1

5,420.6

100.0

5,441.1

100.0

(20.5)

(0.4)

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

6,756.1

75.0

6,228.1

72.4

528.1

8.5

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

701.9

7.8

975.0

11.3

(273.2)

(28.0)

รวมต ้นทุนขาย......................
โรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอนํ้า

นํ้ามันดีเซล.....................................

1.1

-

0.8

0.0

-

-

ค่าบํารุงรักษา..................................

348.8

3.9

208.0

2.4

140.8

67.7

่ มราคา / การตัดจําหน่ายสินทรัพย์....
ค่าเสือ

688.0

7.6

671.0

7.8

16.9

2.5

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

515.8

5.7

523.0

6.1

(7.2)

(1.4)

9,011.7

100.0

8,605.9

100.0

405.8

4.7

รวมต ้นทุนขาย......................

หมายเหตุ
(1) ต ้นทุ น ขายของโรงผลิต ไฟฟ้ าพลั ง ความร ้อนร่ ว มและไอนํ้ 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 นผลจากการดําเนินธุรกิจซึง่
มิใช่จากการประกอบโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอนํ้ าโดยตรง อย่างไรก็ด ี จํานวนเงินซึง่ มาจากการดําเนินธุรกิจดังกล่าวมีจํานวนไม่
มากนัก
ต้นทุนขาย
้ เพลิง
เชือ
้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ าและไอนํ้ า ต ้นทุนก๊าซธรรมชาตินับเป็ นต ้นทุนขายใน
บริษัทใช ้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็ นเชือ
้ ก๊าซธรรมชาติคด
การดําเนินงานหลักของบริษัท โดยบริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายจากการจัดซือ
ิ เป็ นร ้อยละ 65.7 ของค่าใช ้จ่ายรวมของบริษัทในไตรมาสแรก
ของปี 2557

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงต ้นทุนเฉลีย
่ ของก๊าซธรรมชาติสําหรับระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้

Ref. GE/FIR-L-14-052

หน ้าที่ 3

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ต้นทุนเฉลีย
่ (Average Effective Cost) ของก๊าซธรรมชาติ(1)
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2557

2556

(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

ผลต่าง
(บาท/ล ้านบีทย
ี )ู

(ร ้อยละ)

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

316.8

310.1

6.7

2.2

ของโรงผลิตไฟฟ้ าและไอนํ้าร่วมกัน(2)…………

326.4

321.1

5.3

1.6

หมายเหตุ
้ เพลิง ที่ใช ้ทั ง้ หมดของ
(1) ต ้นทุ น เฉลี่ยไม่ใช่ร าคาก๊า ซจริง ของบริษั ท แต่คํ า นวณโดยนํ า ต ้นทุน ก๊า ซธรรมชาติทั ง้ หมดหารด ้วยปริม าณเชือ
โรงไฟฟ้ าในช่วงระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้
(2) ต ้นทุนเกลีย
่ (Blended Rate)โดยหลักแสดงถึงราคาก๊าซธรรมชาติทช
ี่ ําระให ้กับบมจ. ปตท. (1) โดยโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและ
ไอนํ้ าของบริษัทสําหรับก๊าซธรรมชาติทใี่ ช ้ในการผลิตไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. และให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรม (2) สําหรับก๊าซธรรมชาติทใี่ ช ้เป็ น
้ เพลิงสําหรับหม ้อต ้มผลิตไอนํ้า (Boilers) ให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรม ทัง้ นีร้ าคาก๊าซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราต่างกัน
เชือ

้ ถ่านหินคิดเป็ นร ้อยละ 17.2 ของค่าใช ้จ่ายรวมในไตรมาสแรกของปี 2557
บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายจากการจัดซือ

้ ถ่านหินสําหรับระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้
ตารางต่อไปนีแ
้ สดงต ้นทุนเฉลีย
่ ในการจัดซือ
ต้นทุนเฉลีย
่ (Average Cost)(1) ของถ่านหิน
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2557

2556

(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ผลต่าง
(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

(ร ้อยละ)

ธุรกิจไอพีพ ี
(2)

ราคาถ่านหินอ ้างอิง

( 6,322 กิโลแคลอรีต
่ อ
่ กิโลกรัม)

(AR)

(3)

ค่าขนส่ง ...............................................

105.0

125.2

(20.2)

(16.1)

13.6

14.2

(0.6)

(4.4)

87.9

109.4

(21.4)

(19.6)

8.8

8.5

0.3

4.0

โรงผลิตไฟฟ้าพล ังความร้อนร่วมและไอนํา้
(2)

ราคาถ่านหินอ ้างอิง

( 6,700 กิโลแคลอรีต
่ อ
่ กิโลกรัม)

(AD)

(3)

ค่าขนส่ง ...............................................

หมายเหตุ
(1)
(2)
(3)

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

้ เพลิงของบริษัทคือ
ปั จจัยหลักทีม
่ ผ
ี ลต่อค่าใช ้จ่ายด ้านเชือ
และไอนํ้ าดังกล่าว

ปริมาณไฟฟ้ าและไอนํ้าทีบ
่ ริษัทผลิตได ้และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ า

ตารางต่อไปนีแ
้ สดงระดับพลังงานการผลิต (Energy Production Levels) และอัตราการใช ้ความร ้อน (Heat Rates) ของโรงไฟฟ้ าของ
บริษัทสําหรับระยะเวลาทีไ่ ด ้ระบุไว ้

Ref. GE/FIR-L-14-052

หน ้าที่ 4

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ปริมาณการผลิตและอ ัตราการใช้ความร้อน(1)
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
รอบปี บ ัญชีสน
2557

2556

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

1,291

1,323

8,989,954

9,159,004

6,963

6,923

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

1,273

1,165

11,339,446

10,601,717

8,907

9,100

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

2,085

2,005

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

558

700

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

17,302,894

16,067,726

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

5,726,218

7,252,707

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

โรงผลิตไฟฟ้าพล ังความร้อนร่วมและไอนํา้ (MIE)(1)
ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้ าทีจ่ ัดสรร (กิกะวัตต์ชวั่ โมงเทียบเท่า)(2)

้ เพลิง (ล ้านบีทย
ปริมาณการใช ้เชือ
ี ,ู HHV)

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

8,297

8,014

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

10,302

10,368

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

410

404

3,369,904

3,305,760

8,210

8,178

หมายเหตุ
(1) แสดงถึงอัตราการใช ้ความร ้อน “จัดสรร” ซึง่ ถือเป็ นอัตราการใช ้ความร ้อนรวมของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอนํ้ าของบริษัท โดย
้ เพลิงทีใ่ ช ้ทัง้ หมดของโรงงานในระยะเวลาหนึง่ หารด ้วยพลังงานทีผ
คํานวณจากปริมาณพลังงานจากเชือ
่ ลิตได ้ทัง้ หมดในระยะเวลาเดียวกัน
ซึง่ ไม่สามารถคํานวณค่าได ้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีโรงไฟฟ้ าแบบพลังงานความร ้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหินของโกลว์
เอสพีพี 2/โกลว์เอสพีพ ี 3 ซึง่ บริษัทถัวเฉลีย
่ พลังงานไอนํ้ าและพลังงานไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตโดยโรงไฟฟ้ าโกลว์ เอสพีพี 3 โดยนั บเป็ นการผลิตโดย
ใช ้ก๊า ซธรรมชาติแ ละถ่า นหิน การคํ า นวณเช่นนี้ย ด
ึ หลั ก ปริม าณพลั ง งานที่ผ ลิต ได ้จากแหล่ง พลั ง งานแต่ละชนิด ต่อพลั ง งานที่ใช ้สํ า หรั บ
โรงไฟฟ้ าโกลว์ เอสพีพ ี 3 ทัง้ หมด ซึง่ บริษัทจํ าเป็ นต ้องใช ้ดุลยพินจ
ิ และสมมติฐานทีต
่ ัง้ ขึน
้ ประกอบในการคํานวณ อย่างไรก็ตาม ตาราง
ข ้างต ้นนีม
้ ก
ี ารรวมปริมาณการผลิตและอัตราการใช ้ความร ้อนของโรงไฟฟ้ าถ่านหินโรงใหม่ (CFB 3) ด ้วย
(2) รวมถึงการผลิตไฟฟ้ าและไอนํ้ าและนํ้ าเย็น (ถ ้ามี) ทัง้ นี้ ไอนํ้ าและนํ้าเย็น (ถ ้ามี) ถูกปรับใช ้หน่วยเมกะวัตต์ทค
ี่ า่ พลังงานไฟฟ้ าเทียบเท่า
่ งและส่วนผสมของชีวมวล (Biomass) เข ้าไว ้ใน
(3) อัตราการใช ้ความร ้อนทีแ
่ สดงในตารางส่วนนีม
้ ก
ี ารรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติทใี่ ช ้เริม
่ เดินเครือ
อัตราการใช ้ความร ้อนจากถ่านหินด ้วย
ผลประกอบการเปรียบเทียบ
ระหว่างไตรมาสแรกของปี 2557 ก ับไตรมาสแรกของปี 2556
รายได้
รายได ้จากการจําหน่ายสินค ้าและการให ้บริการ(รวมรายได ้อืน
่ ๆ) ได ้ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.1 เป็ นจํานวน 18,404.1 ล ้านบาทในไตร
มาสแรกของปี 2557 จากจํานวน 18,202.7 ล ้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยต่อไปนี้


รายได ้รับจากการจําหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของ บจ.โกลว์ ไอพีพ ี ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.0 หรือจากจํานวน 3,567.6 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 3,674.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี
2557 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุจากค่าเงินบาททีอ
่ อ
่ นตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2557 ซึง่ ส่งผลในทางบวกต่อค่าความพร ้อม แม ้ว่าปริมาณการ
จําหน่ายไฟฟ้ าจะลดลงก็ตาม โดยในใตรมาสแรกของปี 2557 ปริมาณการจําหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ. ลดลงร ้อยละ 2.4 หรือจากจํานวน 1,322 กิ
กะวัตต์ชวั่ โมงเป็ นจํานวน 1,290 กิกะวัตต์ชวั่ โมง
อย่างไรก็ตาม เมือ
่ รวมผลจากการนํ ามาตรฐานบัญ ชีเกีย
่ วกับสัญญาเช่าการเงินมาใช ้ รายได ้จากการจํ าหน่ าย
ไฟฟ้ าให ้กับกฝผ. ทีแ
่ สดงในงบการเงินจะประกอบไปด ้วยรายได ้จากสัญญาเช่าการเงินจํ านวน 544.5 ล ้านบาท และรายได ้จากการขายจํ านวน
3,134.4 ล ้านบาท
้ เพลิง ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ า

ยอดจํ าหน่ ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วันทีใ่ ช ้ถ่านหินเป็ นเชือ
เอกชนรายใหญ่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ปรับตั วเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 12.8 หรือจากจํ านวน 3,053.6 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน
้ มีสาเหตุหลักจากทีป
่ ริมาณการจําหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีท
่ เี่ พิม
่ ขึน
้ และค่าเงิน
3,443.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
บาททีอ
่ อ
่ นตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2557 ซึง่ ส่ง ผลในทางบวกต่อค่าความพร ้อม โดยในไตรมาสแรกของปี 2557 ปริม าณการจํ าหน่ ายไฟฟ้ า
ให ้แก่ กฟผ. เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.3 หรือจากจํานวน 1,165 กิกะวัตต์ชวั่ โมงเป็ นจํานวน 1,227 กิกะวัตต์ชวั่ โมง
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ยอดจํ าหน่ ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.และรั ฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวของ บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ ภายใต ้สัญญาผู ้ผลิตไฟฟ้ า
เอกชนรายใหญ่ ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 30.7 หรือจากจํานวน 157.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 205.8 ล ้านบาทในไตรมาส
่ ขึน
้ โดยในไตรมาสแรกของปี 2557 มีปริมาณ
แรกของปี 2557 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักจากทีป
่ ริมาณการจําหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีเ่ พิม
การจําหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ. เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 20.2 หรือจากจํานวน 98 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เป็ นจํานวน 118 กิกะวัตต์ชวั่ โมง
้ ขายไฟฟ้ าผู ้ผลิต

ยอดจําหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ. ของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอนํ้ าตามสัญญาซือ
ไฟฟ้ ารายเล็ก ปรับตัวลดลงร ้อยละ 6.1 หรือจากจํานวน 4,600.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 4,320.3 ล ้านบาทในไตรมาส
แรกของปี 2557 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากค่าความพร ้อมจ่ายทีล
่ ดลงเนือ
่ งจากโรงไฟฟ้ าบางส่วนได ้มีการซ่อมบํารุงรักษาตามแผนในช่วง
ไตรมาสแรกปี 2557 โดยในไตรมาสแรกของปี 2557 มีค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลงร ้อยละ 7.2 เนื่องมาจากปริมาณการจําหน่ ายไฟฟ้ าให ้แก่ กฟผ.
ลดลงร ้อยละ 11.5 แม ้ว่าราคาก๊าซจะเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.6 ก็ตาม


ยอดจํ าหน่ ายไฟฟ้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอนํ้ า ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อย
ละ 10.0 หรือจากจํานวน 3,911.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 4,303.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 การปรับตัว
้ ของอัตราค่าไฟฟ้ าผันแปร
เพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักจากปริมาณการจํ าหน่ ายไฟฟ้ าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ และการเพิม
่ ขึน
้ ของอัตราค่าไฟซึง่ มีผลมาจากการปรับขึน
(Ft) โดยในไตรมาสแรกของปี 2557 มีปริมาณการจําหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ลก
ู ค ้าอุตสาหกรรม เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 8.7 หรือจากจํ านวน 1,163 กิกะวัตต์
ชัว่ โมง เป็ นจํานวน 1,265 กิกะวัตต์ชวั่ โมง

ยอดจําหน่ายไอนํ้ าให ้กับลูกค ้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมและไอนํ้ าปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ
5.4 หรือจากจํานวน 1,957.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 2,063.6 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มี
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.9
สาเหตุจากอัตราค่าไอนํ้ าทีส
่ งู ขึน
้ ร ้อยละ 3.4 เนือ
่ งมาจากราคาค่าก๊าซทีส
่ งู ขึน
้ และปริมาณการจําหน่ายไอนํ้ า เพิม

รายได ้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 4.3 หรือจากจํานวน 105.9 ล ้านบาทในไตรมาส
แรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 110.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราค่าจัดจําหน่ายทีเ่ พิม
่ ขึน
้
รายได ้อืน
่ ประกอบด ้วย ดอกเบีย
้ รับ และอืน
่ ๆ
้ รับลดลงจํานวนร ้อยละ 39.0 ในไตรมาสแรกของปี 2557 หรือจากจํานวน 19.5 ล ้านบาทในไตรมาสแรก
บริษัทมีรายได ้จากดอกเบีย
ของปี 2556 เป็ นจํานวน 11.9 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 โดยดอกเบีย
้ รับส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย
้ จากเงินสดทีอ
่ ยู่ในรูปของเงินฝาก
ตราสาร และบัญชีสํารองตามสัญญาเงินกู ้โครงการ
ในไตรมาสแรกของปี 2557 บริษัทมีรายได ้อืน
่ ๆจํานวน 265.9 ล ้านบาท หรือลดลงจํานวน 563.3 ล ้านบาท จากจํานวน 829.2 ล ้าน
บาทในช่วงเดียวกันของปี 2556 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักเนือ
่ งจากในไตรมาสแรกของปี 2556 มีกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 719.9
ล ้านบาท ในขณะทีไ่ ตรมาสแรกของปี 2557 มีกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 191.2 ล ้านบาท
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น รายได ้ทัง้ หมดปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.1 จากจํานวน 18,202.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ น
จํานวน 18,404.1 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557

ค่าใช้จา
่ ย
ต ้นทุนขายปรับตัวเพิมขึน
้ ร ้อยละ 2.7 หรือจากจํานวน 14,047.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 14,432.3 ล ้านบาท
ในไตรมาสแรกของปี 2557 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยต่อไปนี้

ธุรกิจไอพีพ ี
้ เพลิงก๊าซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพ ี จาก บจ.โกลว์ ไอพีพ ี ปรับตัวเพิม

ต ้นทุนเชือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.3 หรือจากจํานวน
2,839.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 2,846.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุจากราคาค่า
้ เพลิงจะลดลงก็ตาม
ก๊าซปรับตัวสูงขึน
้ ร ้อยละ 2.2 แม ้ว่าปริมาณการใช ้เชือ


ต ้นทุนถ่านหินของ ธุรกิจไอพีพ ี จาก บจ. เก็คโค่-วัน ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.9 หรือจากจํ านวน 1,790.1 ล ้าน
บาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 1,806.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักจากปริมาณการใช ้ถ่าน
่ ขึน
้ แม ้ว่าราคาค่าถ่านหินเฉลีย
่ (FOB) จะลดลงก็ตาม
หินทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เนือ
่ งมาจากปริมาณการจําหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีเพิม
้ เพลิงนํ้ ามันดีเซลของ ธุรกิจไอพีพ ี ปรับตัวเพิม

ต ้นทุนเชือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 4.2 หรือจากจํานวน 25.9 ล ้านบาทในไตร
มาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 26.9 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557


ต ้นทุนซ่อ มบํา รุง มีจํา นวนเพิม
่ ขึน
้ 20.7 ล ้านบาท หรือจากจํ านวน 42.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556
เป็ นจํ านวน 62.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 การปรั บตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการซ่อมบํ ารุงรั กษาตามแผนของบจ.ไฟฟ้ า
ห ้วยเหาะในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557
่ มราคาและค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงจํานวน 74.6 ล ้านบาท หรือจากจํานวน 528.4 ล ้านบาท

ค่าเสือ
ในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 453.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักเนือ
่ งจากรวมผลจากการปรับ
่ มราคาของ บจ.โกลว์ ไอพีพ ี ภายใต ้มาตรฐานบัญชีเกีย
ค่าเสือ
่ วกับสัญญาเช่าการเงินจํานวน 84.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557
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ต ้นทุ นขายอืน
่ ปรั บ ตั ว เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 4.1 หรือ จากจํ า นวน 215.4 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ น
จํานวน 224.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 ทัง้ นี้ต ้นทุนขายอืน
่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด ้วยต ้นทุนนํ้ า สารเคมี และค่าใช ้จ่าย
ประจําทั่วไป รวมไปถึงเงินจ่ายเข ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
โรงผลิตไฟฟ้าพล ังความร้อนร่วมและไอนํา้ (Cogeneration)
้ เพลิงก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิม

ต ้นทุนเชือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 8.5 หรือจากจํานวน 6,228.1 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของ
ปี 2556 เป็ นจํานวน 6,756.1 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ประมาณ
้ เพลิงทีเ่ พิม
ร ้อยละ 5.3 และปริมาณการใช ้เชือ
่ ขึน
้ เนือ
่ งมาจากการเพิม
่ ขึน
้ ของปริมาณการจําหน่ายไฟฟ้ าและไอนํ้ า
้ เพลิงถ่านหินปรับตัวลดลงร ้อยละ 28.0 หรือจากจํานวน 975.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556

ต ้นทุนเชือ
เป็ นจํานวน 701.9 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาค่าถ่านหินเฉลีย
่ (FOB) ลดลงร ้อยละ 19.6 หรือ
จาก 109.4 ดอลล่าสหรัฐต่อตันเป็ น 87.9 ดอลล่าสหรัฐต่อตัน ในขณะทีร่ าคาถ่านหินอ ้างอิงลดลงร ้อยละ 15.1 หรือจาก 110.8 ดอลล่าสหรัฐต่อ
ตันเป็ น 94.1 ดอลล่าสหรัฐต่อตัน และการหยุดซ่อมบํารุงรักษาตามแผนของโรงไฟฟ้ าโกลว์ เอสพีพ ี 3 ในไตรมาสแรกของปี 2557


ต ้นทุนซ่อมบํารุงปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 140.8 ล ้านบาท หรือจากจํานวน 208.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556
เป็ นจํานวน 348.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 การปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุหลักจากการหยุดซ่อมบํารุงรักษาตามแผนของโรงไฟฟ้ าโกลว์
เอสพีพี 3
่ มราคาและค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิม

ค่าเสือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 2.5 หรือจากจํานวน 671.0 ล ้านบาทในไตรมาส
แรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 688.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557


ต ้นทุนขายอืน
่ ปรับตัวลดลงร ้อยละ 1.4 หรือจากจํานวน 523.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน
515.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557
สําหรับค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร ได ้ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 20.4 หรือจากจํานวน 154.6 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ น
จํานวน 186.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยดังต่อไปนี้
่ มราคาและค่าตัดจํ าหน่ายสินทรั พย์ปรับตัวลดลงร ้อยละ 6.2 หรือจากจํ านวน 8.4 ล ้านบาทในไตรมาส

ค่าเสือ
แรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 7.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557


ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 21.9 หรือจากจํ านวน 146.3 ล ้านบาทในไตรมาส
แรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 178.3 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557
ในไตรมาสแรกของปี 2557 บริษัทมีผลกํ าไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นเป็ นจํ านวน 191.2 ล ้านบาท ในขณะทีใ่ นไตรมาสแรกของปี 2556
่ นนีม
้ ส
ี าเหตุหลักมาจากเงินกู ้สกุลเหรียญสหรัฐฯ
บริษัทมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นเป็ นจํานวน 719.9 ล ้านบาท โดยผลกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ ยู่ในสกุล
ของ บจ.โกลว์ ไอพีพ,ี บจ.เก็คโค่-วัน และ บจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ1 ซึง่ จะชําระคืนโดยอาศัยรายได ้จากยอดจํ าหน่ายไฟฟ้ าให ้กับกฟผ.ทีอ
เหรียญสหรัฐ และทีม
่ ก
ี ารอ ้างอิงกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น รายจ่ายทัง้ หมดปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 2.9 หรือจากจํานวน 14,203.8 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556
เป็ นจํานวน 14,620.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กําไรก่อนต ้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ปรับตัวลดลงร ้อยละ 5.4 หรือจากจํานวน 3,998.9 ล ้านบาทใน
ไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 3,783.9 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557

ต้นทุนทางการเงิน
ต ้นทุนทางการเงินปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 4.4 หรือจากจํานวน 824.1 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 860.0 ล ้าน
บาทในไตรมาสแรกของปี 2557 โดยต ้นทุนทางการเงินหลักประกอบด ้วยดอกเบีย
้ จ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ดอกเบีย
้ จ่ายปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 4.9 หรือจากจํานวน 792.7 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํานวน 831.7 ล ้านบาทในไตร
มาสแรกของปี 2557
ค่าธรรมเนียมทางการเงินปรับตัวลดลงร ้อยละ 9.9 หรือจากจํานวน 31.4 ล ้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ นจํ านวน 28.3 ล ้าน
บาท ในไตรมาสแรกของปี 2557

1

งบการเงินของบจ.ไฟฟ้ า ห ้วยเหาะ ถูกจัดทําในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และได ้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีแ
่ สดงในสกุลเงินบาท
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
ิ ภาษี เงินได ้รอการ
ภาษีเงินได ้จึงประกอบด ้วย 2 ส่วน คือ (ก) ภาษีเงินได ้ของงวดปั จจุบัน และ (ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ตัดบัญชี (รายได ้/ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี)
(ก) ภาษี เงินได ้งวดปั จจุบัน
ภาษีเงินได ้งวดปั จจุบันในไตรมาสแรกของปี 2557 จํานวน 262.3 ล ้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 4.9 จากจํานวน 249.9 ล ้านบาท
ในช่วงเดียวกันของปี 2556 การปรับเพิม
่ ขึน
้ มีสาเหตุมาจากรายได ้ทีต
่ ้องเสียภาษี ทเี่ พิม
่ สูงขึน
้
ิ ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี (รายได ้/ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี)
(ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ในไตรมาสแรกของปี 2557 มีการบันทึกรายได ้ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชีจํานวน 13.6 ล ้านบาท (รวมผลจากการปรับการบันทึกรายได ้
่ วกับสัญญาเช่าการเงินจํานวน 46.9 ล ้านบาท) ในขณะทีไ่ ตรมาสแรก
ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชีของ บจ.โกลว์ ไอพีพี ภายใต ้มาตรฐานบัญชีเกีย
ของปี 2556 (งบปรับปรุงใหม่) มีการบันทึกค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชีจํานวน 40.4 ล ้านบาท

กําไรหล ังห ักภาษี
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กําไรหลังหักภาษี เงินได ้ปรับตัวลดลง ร ้อยละ 7.3 จากจํ านวน 2,884.5
2556 เป็ นจํานวน 2,675.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557

ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ส่วนน้อย
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีผลกําไรจํานวน 369.2 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 ในขณะทีใ่ นไตรมาสแรกของปี 2556 ส่วนของ
ผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีผลกําไรจํานวน 392.4 ล ้านบาท ผลกําไรในส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยมีองค์ประกอบหลักคือกําไรสุทธิของ บจ. เก็คโค่-วัน ซึง่ มี
สัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยจํานวนร ้อยละ 35 โดยในไตรมาสแรกของปี 2557 บจ. เก็คโค่-วันมีกําไรสุทธิเป็ นจํานวน 918.2 ล ้านบาท นั บรวมผล
กําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจํานวน 158.5 ล ้านบาท ในขณะทีไ่ ตรมาสแรกของปี 2556 บจ. เก็คโค่-วัน มีกําไรสุทธิจํานวน 995.1 ล ้านบาท
รวมถึงผลกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจํานวน 598.6 ล ้านบาท

กําไรสุทธิ
ี ํานวนลดลงร ้อยละ 7.5 หรือจากจํานวน 2,492.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็ น
จากเหตุผลดังกล่าวข ้างต ้น กําไรสุทธิมจ
จํานวน 2,306.0 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2557

Normalized Net Profit 1
ในไตรมาสแรกของปี 2557 บริษัทมผลกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสุทธิจํานวน 135.32 ล ้านบาท และผลต่างสุทธิของรายได ้ภาษี เงินได ้
3
่ วกับ
รอการตัดบัญชี จํานวน 13.2 ล ้านบาท ทําให ้บริษัทมี Normalized Net Profit ซึง่ ไม่รวมถึงผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกีย
สั ญ ญาเช่า การเงิน จํ า นวน 2,075.8 ล ้านบาท ปรั บ ตั ว เพิ่ม ขึน
้ ร ้อยละ 2.6 จากจํ า นวน 2,023.6 ล ้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2556 ซึง่
Normalized Net Profit นีใ้ ช ้เป็ นแนวทางในการกําหนดการจ่ายเงินปั นผล

..............................................................
นายณั ฐพรรษ ตันบุญเอก
ผู ้อํานวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

1

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