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16.

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
แนวทางการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

เนื่องจากบริษัทไดเริ่มจัดทํางบการเงินเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ซึ่งเปนวันที่บริษัทเกิดจากการควบรวมกิจการ
ระหวาง PTTUT และ IPT รวมทั้งเริ่มดําเนินการเขาซื้อหุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากบริษัทตางๆ ภายในกลุม
ปตท. ในเดือนธันวาคม 2556 ทําใหมีการเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตไตรมาส 4 ป 2556 และเริ่มใชมาตรฐานบัญชีใหม
ไดแก 1) TFRIC 4 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 และ 2) Pack 5 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทจึงไดมีการจัดทํางบ
การเงินเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และขอมูลทางการเงินเสมือนสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 และ 2556 รวมทั้งปรับปรุงผลกระทบจาก TFRIC 4 และ Pack 5 ในขอมูลทางการเงินดังกลาว
ยอนหลังประหนึ่งไดเริ่มใชมาตรฐานดังกลาว นับแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน เพื่อใหนักลงทุน
เขาใจถึงแนวโนมการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินกับงบ
การเงินป 2557 ได
ทั้งนี้บริษัทไดจัดทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินดังนี้
-

-

-

ในการวิเคราะหฐานะทางการเงิน บริษัทจะใชขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการเสมือน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม
2557
ในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน บริษัทจะใชขอมูลจากงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการเสมือน สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนรวมเสมือนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ในการวิเคราะหกระแสเงินสด บริษัทจะใชขอมูลจากงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการเสมือนสําหรับป 2555
งบกระแสเงินสดรวมเสมือนสําหรับป 2556 และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับป 2557

ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผา นมา
ปจจุบันรายไดหลักของกลุมบริษัทมาจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ ใหแกลูกคาหลัก 2
กลุม คือ (1) กฟผ. กฟภ. และกฟน. ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐ และ (2) ลูกคาอุตสาหกรรม โดยรายไดจากการจําหนาย
ไฟฟาใหแก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. นั้นจะเปนรายไดที่คอนขางมีความแนนอน เนื่องจากเปนการซื้อขายภายใตสัญญาซื้อ
ขายระยะยาวที่มีการกําหนดปริมาณและสูตรราคารับซื้อที่แนนอน อยางไรก็ดี ในสวนของรายไดจากการจําหนายไฟฟา
ไอน้ํา และสาธารณูปโภค ใหแกลูกคาอุตสาหกรรม ถึงแมวาจะมีการทําสัญญาระยะยาวที่มีการกําหนดปริมาณรับซื้อขั้น
ต่ําและสูต รราคาที่แ นนอน แต รายไดจากลูก คาอุ ตสาหกรรมบางสวนอาจแปรผั นไปตามการผลิตและการหยุ ดซอ ม
บํารุงรักษาเครื่องจักรของลูกคาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทมีการขยายธุรกิจโดยการเขาลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จําหนายไฟฟาตางๆ โดยในป 2556 บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาทั้งในและตางประเทศจาก
บริษัทตางๆ ภายในกลุม ปตท. ซึ่งโรงไฟฟาภายใตบริษัทตางๆ ดังกลาวบางสวนไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลวและ
บางสวนอยูระหวางกอสราง สงผลใหรายไดของกลุมบริษัทในอนาคตจะเติบโตขึ้นอยางเปนลําดับตามการทยอยรับรูรายได
จากบริษัทตางๆ ที่บริษัทไดเขาลงทุนอยางตอเนื่อง
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ในป 2556 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 26,517 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.34 จาก 24,937 ลานบาท ในป 2555
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายไฟฟาเปนสําคัญ ซึ่งสงผลใหบริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ 1,985
ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 1.64 จาก 1,953 ลานบาท ในป 2555 อยางไรก็ตามแมวากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นและตนทุนทางการ
เงินลดลงจากการชําระคืนเงินกู แตเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลเสียหายจากคดีความรวมทั้งมี
คาใชจายทางภาษีเพิ่มขึ้นสงผลใหป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 1,166 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.03 จาก 1,241 ลาน
บาท ในป 2555
ในป 2557 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 23,891 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.92 จาก 26,517 ลานบาท ในป 2556
โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดคาพลังงานไฟฟาตามสัญญา IPP เนื่องจาก กฟผ. สั่งใหโรงไฟฟาศรีราชาจาย
ไฟฟาในปริมาณที่ต่ํากวาปริมาณตามสัญญาหรือสั่งใหหยุดผลิตไฟฟาเปนบางชวง อยางไรก็ตามจากการที่โรงผลิต
สาธารณูปการระยองมีสัดสวนการขายไอน้ําเพิ่มขึ้น สงผลใหกําไรขั้นตนในป 2557 เทากับ 2,083 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
4.96 เมื่อเทียบกับ 1,985 ลานบาท ในป 2556 ประกอบกับมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่
ควบคุมรวมกันเพิ่มขึ้น รวมทั้งตนทุนทางการเงินที่ลดลงจากการชําระคืนเงินกู สงผลใหกําไรสุทธิสวนของบริษัทใหญ ในป
2557 เทากับ 1,581 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 35.58 เมื่อเทียบกับ 1,166 ลานบาท ในป 2556
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทพบวา ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 43,344 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.36 จาก 36,013 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวมที่ดิน อาคารและ
อุปกรณของบริษัทยอยเขางบการเงินรวมของบริษัท และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนซึ่งเกิดจากการลงทุนตามแผนขยาย
ธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเงินสดคงเหลือจากการเพิ่มทุน ซึ่งเตรียมไวสําหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จําหนายไฟฟา รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท โดย ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน
42,932 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับ 43,344 ลานบาท ณ สิ้นป 2556
ณ สิ้นป 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 18,165 ลานบาท 18,983 ลานบาท และ 16,914
ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.50 จาก ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาของบริษัท ในขณะที่ ณ สิ้นป 2557 ลดลงรอยละ 10.90 จาก ณ สิ้นป 2556 สาเหตุหลัก
มาจากการชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และจากการลดลงของเจาหนี้การคาของบริษัท
ณ สิ้นป 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน จํานวน 17,848 ลานบาท 24,361 ลานบาท
และ 26,018 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 36.50 จากสิ้นป 2555 และเพิ่มขึ้นรอยละ 6.80
จากสิ้นป 2556 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นสวนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของกลุมบริษัทจากผลประกอบการที่
ดีขึ้นในแตละป ทั้งนี้ สําหรับป 2556 มีการเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการเพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2556 ประมาณ 6,000 ลาน
บาท ซึ่งประกอบดวย ทุนชําระแลวประมาณ 2,607 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวนประมาณ 3,393 ลาน
บาท
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16.1

วิเคราะหผลการดําเนินงาน

16.1.1 รายได
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ โดยมีสินทรัพยหลัก
ที่ใชในการประกอบธุรกิจคือโรงไฟฟาศรีราชา ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภท IPP กับ กฟผ. จํานวน 700 เมกะวัตต และ
โรงผลิตสาธารณูปการจํานวน 3 แหงที่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง (“โรงผลิตสาธารณูปการระยอง”) ซึ่งผลิตและจําหนาย
ไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ใหกับลูกคาอุตสาหกรรม อีกทั้งมีการจําหนายไฟฟาสวนเกินใหกับ กฟผ. ภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Non-Firm (จํานวน 2 ฉบับ รวม 100 เมกะวัตต) เพื่อเปนการสราง
รายไดสวนเพิ่มและรักษาสมดุลของการผลิตไฟฟาและไอน้ํา (Balance Load) ในกรณีที่ลูกคาอุตสาหกรรมมีความ
ตองการใชไอน้ําสูง
ดังนี้

ทั้งนี้ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภท IPP บริษัทจะไดรับรายไดคาไฟฟาจากการจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ.
1) คาความพรอมจาย (Availability Payment : AP) ซึ่งประกอบดวย
- APR1 : คาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกบริษัท สําหรับคากอสรางโรงงาน รวมถึงภาระเงินกูและ
ผลตอบแทนของบริษัท (Capacity Cost) ซึ่งบริษัทบันทึกเปนรายไดจากสัญญาเชาการเงิน
- APR2 : คาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกบริษัท สําหรับคาใชจายคงที่ในการเดินเครื่องและบํารุงรักษา
(Fixed O&M) ซึ่งบริษัทบันทึกเปนรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ
2) คาพลังงานไฟฟาที่ไดรับตามปริมาณไฟที่จําหนาย (Energy Payment : EP) ซึ่งบริษัทบันทึกเปนรายไดจาก
การขายสินคาและการใหบริการ

โดยที่ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรมจะมีรายไดคาไฟฟาที่อิงกับสูตรราคาของ กฟภ.
ในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟาแบบ Non-Firm กับ กฟผ. จะมีเฉพาะรายไดคาพลังงานไฟฟาซึ่งเปนไปตามอัตราที่ กฟผ.
ประกาศ
ดังนั้น รายไดหลักของกลุมบริษัทประกอบไปดวย (1) รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ ซึ่งไดแก (ก)
รายไดคา APR2 และ EP (ข) รายไดคาไฟฟาจากลูกคาอุตสาหกรรม และ (ค) รายไดจากการขายไอน้ํา น้ําเย็น และน้ําเพื่อ
การอุตสาหกรรม ใหลูกคาอุตสาหกรรม และ (2) รายไดจากสัญญาเชาการเงิน ซึ่งไดแกรายไดคา APR1 จากสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาประเภท IPP เนื่องมาจากการที่บริษัทไดนํา TFRIC 4 มาถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวขางตน
ในป 2556 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 26,517 ลานบาท เพิม่ ขึ้นรอยละ 6.34 จาก 24,937 ลานบาท ในป 2555
ในขณะที่ในป 2557 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 23,891 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.92 จากป 2556 สาเหตุหลักมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ โดยสามารถสรุปไดดงั นี้
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1) รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการถือเปนรายไดหลักของบริษัท โดยในป 2555 2556 และ 2557 มี
มูลคาเทากับ 23,808 ลานบาท 25,447 ลานบาท และ 22,924 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 95.47 รอยละ 95.97
และรอยละ 95.95 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการในป 2556 เพิ่มขึ้น รอยละ
6.89 จากป 2555 จากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายไฟฟาเปนหลัก ในขณะที่ในป 2557ลดลงรอยละ 9.92 จากป
2556 จากการลดลงของรายไดคาพลังงานไฟฟาตามสัญญา IPP เนื่องจาก กฟผ. สั่งใหโรงไฟฟาศรีราชาจายไฟฟาใน
ปริมาณที่ต่ํากวาปริมาณตามสัญญาหรือสั่งใหหยุดผลิตไฟฟาเปนบางชวง แตมีรายไดจากโรงผลิตสาธารณูปการระยอง
เพิ่มขึ้น และมีการรับรูรายไดจากการขายน้ําเย็นของ CHPP เขางบการเงินรวมในฐานะบริษัทยอย
ตารางแสดงรายละเอียดรายไดจากการขายสินคาและใหบริการ
ขอมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลิตภัณฑ/บริการ

2555

ลาน
บาท
1. รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการรวม
1.1 รายไดจากไฟฟาแบงตามประเภท
สัญญา:
โรงผลิตสาธารณูปการระยอง

2556
ลาน
บาท

%

%

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ลาน
%
บาท

ขอมูลทางการเงิน
เสมือนรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
ลาน
%
บาท

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ลาน
บาท

%

17,936

75.34%

19,370

76.12%

15,828

69.57%

19,370

76.12%

15,828

69.04%

6,868

28.85%

7,374

28.98%

7,653

33.64%

7,374

28.98%

7,653

33.38%

11,068

46.49%

11,996

47.14%

8,175

35.93%

11,996

47.14%

8,175

35.66%

5,596

23.50%

5,806

22.82%

6,644

29.20%

5,806

22.82%

6,644

28.98%

276

1.16%

270

1.06%

280

1.23%

270

1.06%

280

1.22%

-

-

-

-

-

-

1

0.00%

173

0.76%

23,808

100.00%

25,446

100.00%

22,752

100.00%

25,447

100.00%

22,924

100.00%

23,808

95.47%

25,446

95.96%

22,752

95.49%

25,447

95.97%

22,924

95.95%

817

3.28%

774

2.92%

730

3.07%

774

2.92%

730

3.06%

94

0.38%

107

0.40%

101

0.42%

107

0.40%

101

0.42%

4. รายไดอื่น

218

0.87%

191

0.72%

243

1.02%

189

0.71%

135

0.57%

รายไดรวม

24,937

100.00%

26,518

100.00%

23,826

100.00%

26,517

100.00%

23,891

100.00%

-

-

-

-

-

-

2

0.01%

268

1.12%

โรงไฟฟาศรีราชา
1.2 ไอน้ํา
1.3 น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
1.4 น้ําเย็น
รวมรายไดจากการขายสินคาและ
การใหบริการรวม

ตารางแสดงรายละเอียดรายไดรวม
1. รายไดจากการขายสินคาและการ
ใหบริการรวม
2. รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
3. รายไดจากไนโตรเจน

5. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุม
รวมกัน
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1.1) รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดจากการขายไฟฟาในป 2555 2556 และ 2557 มีจํานวน 17,936 ลานบาท 19,370
ลานบาท และ 15,828 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 75.34 รอยละ 76.12 และรอยละ 69.04
ของรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการรวมในแตละป ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญมาจากคา
พลังงานไฟฟาจากการขายไฟฟาใหแก กฟผ. โดยรายไดจากการขายไฟฟาในป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ
8.00 จากป 2555 ในขณะที่ในป 2557 ลดลงรอยละ 18.29 จากป 2556 จากเหตุผลหลักดังนี้
ป 2555 เทียบป 2556
 ในป 2556 โรงผลิตสาธารณูปการระยองมีรายไดจากการขายไฟฟาเทากับ 7,374 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.37 จาก 6,868 ลานบาท ในป 2555 เนื่องจากมีปริมาณการขาย
ไฟฟาที่ 2,232 กิกะวัตต-ชั่วโมง (Gwh) เพิ่มขึ้นรอยละ 2.03 จาก 2,188 กิกะวัตตชั่วโมง (Gwh) ในป 2555 โดยมีราคาคาไฟฟาเฉลี่ยในป 2556 เทากับ 3.30 บาทตอ
กิโลวัตต-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 5.23 จาก 3.14 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง ในป 2555
เนื่องจากลูกคาของบริษัทมีการขยายการผลิตและรับซื้อไฟฟาจากบริษัทเพิ่มมากขึ้น
และลูกคาบางรายกลับมารับซื้อไฟฟาไดตามปกติ ประกอบกับราคาคา Ft เฉลี่ย ในป
2556 ปรับสูงขึ้นกวาป 2555
 ในป 2556 โรงไฟฟาศรีราชามีปริมาณการสงไฟฟาให กฟผ. ที่ 5,133 กิกะวัตต-ชั่วโมง
(Gwh) เพิ่มขึ้นรอยละ 6.14 จากจํานวน 4,836 กิกะวัตต-ชั่วโมง (Gwh) ในป 2555
สงผลใหรายไดจากการขายไฟฟาในป 2556 เทากับ 11,996 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
8.38 จาก 11,068 ลานบาท ในป 2555 เนื่องจากในป 2555 โรงไฟฟาศรีราชามีการหยุด
ดําเนินการเครื่องจักรบางตัวเปนระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อซอมแซมและตรวจสอบ
ความพรอม และสามารถกลับมาดําเนินการไดตามปกติภายหลังจากการหยุดซอม
ดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทไดทําการวิเคราะหถึงสาเหตุและไดดําเนินการแกไขรวมทั้งปองกัน
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเรียบรอยแลว
ป 2556 เทียบป 2557
 ในป 2557 โรงผลิตสาธารณูปการระยองมีรายไดจากการขายไฟฟาเทากับ 7,653 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.78 จาก 7,374 ลานบาท ในป 2556 ตามที่มีปริมาณการขาย
ไฟฟาที่ 2,242 กิกะวัตต-ชั่วโมง (Gwh) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.46 จาก 2,232 กิกะวัตต-ชั่วโมง
(Gwh) ในป 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกคามีความตองการไฟฟาเพิ่มขึ้น และมี
การจําหนายไฟฟาสวนเกินให กฟผ. เพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟาเพื่อใหสมดุลกับความ
ตองการไอน้ําที่เพิ่มขึ้นของลูกคาบางราย รวมทั้งราคาคาไฟฟาเฉลี่ยในป 2557 เทากับ
3.41 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 3.30 จาก 3.30 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง ใน
ป 2556 เพราะคา Ft และอัตราคาไฟฟาที่ กฟผ. ประกาศปรับสูงขึ้น
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 ในป 2557 โรงไฟฟาศรีราชามีรายไดจากการขายไฟฟาเทากับ 8,175 ลานบาท ลดลง
รอยละ 31.85 จาก 11,996 ลานบาท ในป 2556 จากการที่มีปริมาณการสงไฟฟาให
กฟผ. ในป 2557 ที่ 3,168 กิกะวัตต-ชั่วโมง (Gwh) ซึ่งลดลงถึงรอยละ 38.28 จาก 5,133
กิกะวัตต-ชั่วโมง (Gwh) โดยมีสาเหตุหลักมาจากในป 2557 มีชวงระยะเวลาหยุดซอม
เครื่องจักรตามแผนบํารุงรักษา ซึ่งใชระยะเวลายาวกวาระยะเวลาหยุดซอมเครื่องจักร
ตามแผนบํารุงรักษาในป 2556 อีกทั้ง กฟผ. สั่งใหโรงไฟฟาศรีราชาจายไฟฟาในปริมาณ
ครึ่งหนึ่งของปริมาณตามสัญญาหรือสั่งใหโรงไฟฟาศรีราชาหยุดผลิตไฟฟาเปนบางชวง
1.2) รายไดจากการขายไอน้ํา
รายได จ ากการขายไอน้ํ า (ซึ่ ง เป น การขายไอน้ํ า ให แ ก ลู ก ค า อุ ต สาหกรรมของโรงผลิ ต
สาธารณูปการระยองเทานั้น) ในป 2555 2556 และ 2557 มีมูลคาเทากับ 5,596 ลานบาท 5,806
ลานบาท และ 6,644 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 23.50 รอยละ 22.82 และรอยละ 28.98
ของรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการรวมในแตละป ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดและ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ป 2555 เทียบป 2556
ในป 2556 รายไดจากการขายไอน้ําเทากับ 5,806 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.75 จาก 5,596
ลานบาท ในป 2555 เนื่องจากราคาเฉลี่ยในป 2556 เทากับ 1,291 บาทตอตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.84
จาก 1,256 บาทตอตัน ในป 2555 ตามกลไกราคาขายไอน้ําที่อิงกับราคากาซธรรมชาติเปนหลัก
ประกอบกับปริมาณการขายไอน้ําในป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.88 จาก 4,456 ลานตัน ในป 2555 เปน
4,496 ลานตัน ในป 2556 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ลูกคาของบริษัทบางรายกลับมาซื้อไอน้ําได
ตามปกติหลังจากการหยุดซอมแซม (Turnaround) ตามแผนในป 2555 แมวาลูกคาบางรายจะลด
ปริมาณการซื้อไอน้ําลงจากการปรับกระบวนการผลิตก็ตาม
ป 2556 เทียบป 2557
ในป 2557 รายไดจากการขายไอน้ําเทากับ 6,644 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.42 จาก
5,806 ลานบาท ในป 2556 เนื่องจากมีปริมาณการขายไอน้ําเทากับ 4,981 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ
10.80 จากปริมาณการขายไอน้ํา 4,496 ลานตัน ในป 2556 เนื่องจากลูกคาของบริษัทมีการปรับ
แผนการผลิตและทําใหความตองการไอน้ําจากบริษัทเพิ่มมากขึ้น และราคาเฉลี่ยในป 2557 เทากับ
1,334 บาทตอตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.27 จาก 1,291 บาทตอตัน ในป 2556 ตามกลไกราคาขายไอน้ําที่
อิงกับราคากาซธรรมชาติเปนหลัก
นอกจากรายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ําซึ่งเปนสวนประกอบหลักของรายไดจากการขายสินคา
และการใหบริการ บริษัทยังมีรายไดจากการขายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมใหแกลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทและ
บริษัทยอยอีกดวย
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2) รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม TFRIC 4 บริ ษั ท จึ ง ทํ า การปรั บ วิ ธี ก ารลงบั ญ ชี สํ า หรั บ ค า APR1 ของโรงไฟฟ า
ศรีราชา ตามรายละเอียดที่กลาวมาแลวขางตน โดยในป 2555 2556 และ 2557 บริษัทรับรูรายไดจากสัญญาเชาการเงินที่
ไดรับจากการคํานวณคา APR1 เปนจํานวน 817 ลานบาท 774 ลานบาท และ 730 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ
3.28 รอยละ 2.92 และรอยละ 3.06 ของรายไดรวมในแตละป ตามลําดับ โดยรายไดจากสัญญาเชาการเงินลดลงอยาง
ตอเนื่องรอยละ 5.30 และ รอยละ 5.59 ในป 2556 และ ป 2557 ตามลําดับ ตามมูลคาคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชา
การเงินที่ลดลงจากการจายชําระ
นอกจากรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ และรายไดจากสัญญาเชาการเงิน ซึ่งเปนรายไดหลักแลว
บริษัทยังมีรายไดจากการขายไนโตรเจนใหลูกคาอุตสาหกรรม และรายไดอื่นซึ่งสวนใหญมาจาก (1) รายไดดอกเบี้ยรับ (2)
รายไดที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทตางๆ ไดแก รายไดเงินปนผลซึ่งเริ่มทยอยรับรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามแผนเริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชยของโครงการตางๆ และ (3) รายไดอื่นๆ เชน รายไดคาเชาโครงสรางสําหรับวางทอสงผลิตภัณฑ (Pipe Rack)
รายไดจากการสงพนักงานไปประจําบริษัทในเครือ (Secondment) และคาใบรับรองคุณภาพน้ํา
16.1.2 ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการหลักของบริษัท ไดแก ตนทุนวัตถุดิบ โดยในป 2555 2556 และ 2557 มี
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการเทากับ 22,672 ลานบาท 24,236 ลานบาท และ 21,571 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปนรอยละ 92.07 รอยละ 92.43 และรอยละ 91.19 ของรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการและรายไดจาก
สัญญาเชาการเงินในแตละป ตามลําดับ (รายละเอียดตามตารางดานลาง) และเพิ่มขึ้นรอยละ 6.90 ในป 2556 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตไฟฟาและราคาคากาซธรรมชาติซึ่งเปนตนทุนวัตถุดิบ ในขณะที่ลดลง
รอยละ 11.00 ในป 2557 จากการลดลงของการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาศรีราชาตามเหตุผลที่กลาวไวในสวนรายไดจาก
การขายไฟฟา แมวาราคาคากาซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
อัตราตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ ตอ รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการและรายไดจากสัญญาเชาการเงิน
รายการ
(ลานบาท)

ขอมูลทางการเงินเสมือน
เฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ

2556

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ขอมูลทางการเงิน
เสมือนรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

2557

งบการเงินรวม

23,808

25,446

22,752

25,447

22,924

817

774

730

774

730

รวม

24,625

26,220

23,482

26,221

23,654

ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
อัตราตนทุนขาย

22,672
1,953
92.07%

24,235
1,985
92.43%

21,454
2,028
91.37%

24,236
1,985
92.43%

21,571
2,083
91.19%

อัตรากําไรขั้นตน

7.93%

7.57%

8.63%

7.57%

8.81%

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
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ตารางแสดงรายละเอียดตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ
ขอมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ
ตนทุนขายสินคา
และตนทุนการใหบริการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ลานบาท

ตนทุนวัตถุดิบ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ขอมูลทางการเงิน
เสมือนรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556
%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

20,514

90.48%

21,837

90.11%

18,853

87.88%

21,838

90.11%

18,924

87.73%

20,048

88.43%

21,305

87.91%

18,121

84.46%

21,305

87.90%

18,122

84.01%

26

0.11%

133

0.55%

369

1.72%

133

0.55%

369

1.71%

171

0.75%

179

0.74%

171

0.79%

179

0.74%

171

0.79%

52

0.23%

56

0.23%

54

0.25%

56

0.23%

54

0.25%

218

0.96%

164

0.68%

139

0.65%

165

0.68%

209

0.97%

คาบํารุงรักษา

666

2.94%

770

3.18%

1,022

4.76%

770

3.18%

1,024

4.75%

คาเสื่อมราคา

972

4.29%

1,034

4.27%

1,004

4.68%

1,035

4.27%

1,025

4.75%

อื่นๆ

520

2.29%

593

2.45%

576

2.68%

593

2.45%

597

2.77%

รวม

22,672

100.00%

24,235

100.00%

21,454

100.00%

24,236

100.00%

21,571

100.00%

กาซธรรมชาติ
น้ํามันดีเซลและไอน้ํา
น้ํา
สารเคมี
อื่นๆ

1) ตนทุนวัตถุดิบ
ตนทุนวัตถุดิบถือเปนตนทุนหลักของตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการของบริษัท โดยในป 2555 2556
และ 2557 มีมูลคาเทากับ 20,514 ลานบาท 21,838 ลานบาท และ 18,924 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 90.48
รอยละ 90.11 และรอยละ 87.73 ของตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการรวมในแตละปตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปน
ตนทุนคากาซธรรมชาติ โดยตนทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 6.45 ในป 2556 ในขณะที่ลดลงรอยละ 13.34 ในป 2557 แมวา
ตนทุนวัตถุดิบของโรงผลิตสาธารณูปการระยองจะเพิ่มขึ้น แตการลดลงของตนทุนวัตถุดิบของโรงไฟฟาศรีราชามีสัดสวนที่
สูงกวา โดยมีสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ป 2555 เทียบป 2556
 ในป 2556 โรงผลิตสาธารณูปการระยองมีตนทุนวัตถุดิบเทากับ 10,436 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.34 จาก 10,001 ลานบาท ในป 2555 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของตนทุนคา
กาซธรรมชาติที่เปนตนทุนหลัก ซึ่งในป 2556 อยูที่ 10,073 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
3.92 จาก 9,693 ลานบาท ในป 2555 จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาคากาซธรรมชาติ
 ในป 2556 โรงไฟฟาศรีราชามีตนทุนวัตถุดิบเทากับ 11,401 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
8.45 จาก 10,513 ลานบาท ในป 2555 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของตนทุนคากาซธรรมชาติ
ที่เปนตนทุนหลัก ซึ่งในป 2556 อยูที่ 11,232 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.47 จาก 10,355
ลานบาท ในป 2555 จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาคากาซธรรมชาติและปริมาณการ
ใชกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นตามการผลิตดังกลาวขางตน
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ป 2556 เทียบป 2557
 ในป 2557 โรงผลิตสาธารณูปการระยองมีตนทุนวัตถุดิบเทากับ 11,057 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.96 จาก 10,436 ลานบาท ในป 2556 ซึ่งสาเหตุหลักเปนการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนคากาซธรรมชาติซึ่งเปนตนทุนหลัก โดยตนทุนคากาซธรรมชาติ ในป 2557
เทากับ 10,470 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.95 จาก 10,073 ลานบาท ในป 2556 โดย
การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาคากาซธรรมชาติ และปริมาณ
การขายไฟฟาและไอน้ําที่เพิ่มขึ้นดังที่ไดอธิบายไวขางตน
 ในป 2557 โรงไฟฟาศรีราชามีตนทุนวัตถุดิบเทากับ 7,796 ลานบาท ลดลงถึงรอยละ
31.62 จาก 11,401 ลานบาท ในป 2556 ซึ่งสาเหตุหลักเปนการลดลงของตนทุนคากาซ
ธรรมชาติซึ่งเปนตนทุนหลัก โดยมีตนทุนคากาซธรรมชาติเทากับ 7,651 ลานบาท ลดลง
รอยละ 31.88 จาก 11,232 ลานบาท ในป 2556 ตามปริมาณการใชกาซธรรมชาติที่
ลดลง ซึ่งเกิดจากการที่ กฟผ.สั่งใหโรงไฟฟาศรีราชาหยุดผลิตไฟฟาหรือจายไฟฟาใน
ปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณตามสัญญาในบางชวงเวลาดังที่กลาวมาแลวขางตน
2) ตนทุนอื่นๆ
นอกจากตนทุนวัตถุดิบที่เปนตนทุนหลักแลว บริษัทยังมีตนทุนอื่นๆ ไดแก คาเสื่อมราคา คาบํารุงรักษา คา
พนักงาน คาจางที่ปรึกษา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดทั่วไป
16.1.3 กําไรขั้นตน
กํ า ไรขั้ น ต น ในป 2555 2556 และ 2557 เท า กั บ 1,953 ล า นบาท 1,985 ล า นบาท และ 2,083 ล า นบาท
ตามลําดับ ทั้งนี้กําไรขั้นตนในป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.64 จากป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดจากการขายสินคา
และการใหบริการเพิ่มขึ้นแมวารายไดจากสัญญาเชาการเงินจะลดลง แตเนื่องจากอัตราตนทุนขายป 2556 สูงกวาในป
2555 จากคาเสื่อมราคาและคาบํารุงรักษา ซึ่งเปนตนทุนคงที่เพิ่มขึ้น สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนในป 2556 ลดลงเปนรอยละ
7.57 จากรอยละ 7.93 ในป 2555 ในขณะที่กําไรขั้นตนในป 2557 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.96 และอัตรากําไรขั้นตนในป 2557
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 8.81 จากรอยละ 7.57 ในป 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราตนทุนขายที่ลดลงจากตนทุนวัตถุดิบที่
ลดลงและลูกคาอุตสาหกรรมมีความตองการใชไอน้ําเพิ่มขึ้น
16.1.4 คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารในป 2555 2556 และ 2557 เทากับ 326 ลานบาท 289 ลานบาท และ 410 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.31 รอยละ 1.09 และ รอยละ 1.72 ของรายไดรวมในแตละปตามลําดับ ทั้งนี้ คาใชจาย
ในการขายและบริหารลดลงรอยละ 11.38 ในป 2556 เนื่องจากบันทึกคาเสื่อมราคาเปนตนทุนขายตามปกติ จากที่ในป
2555 มีการปรับปรุงคาเสื่อมราคาของโรงไฟฟาศรีราชาจากตนทุนขายมาเปนคาใชจายในการบริหารในชวงที่หยุด
ซอมแซม (ตามมาตรฐานบัญชี) ถึงแมวาจะมีการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานและคาที่ปรึกษาในการควบรวมธุรกิจ
ในขณะที่ป 2557 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 41.96 จากป 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาที่ปรึกษาในการซื้อธุรกิจและ
คาใชจายพนักงานเปนหลัก
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16.1.5 กําไรสุทธิ
บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2555 2556 และ 2557 จํานวน 1,241 ลานบาท 1,166 ลานบาท และ 1,581 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 4.98 รอยละ 4.40 และรอยละ 6.62 ของรายไดรวมในแตละปตามลําดับ โดยในป 2556 บริษัท
มีกําไรสุทธิลดลงรอยละ 6.03 จากป 2555 มีสาเหตุหลักจากบริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลเสียหายจาก
คดีความรวมทั้งมีคาใชจายทางภาษีเพิ่มขึ้น แมวาจะมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น และตนทุนทางการเงินลดลงจากการชําระคืน
เงินกูก็ตาม
ในขณะที่ป 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 35.58 จาก ป 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรขั้นตนที่
เพิ่มขึ้นจากการขายไอน้ําเพิ่มขึ้น และคา Ft ที่สูงขึ้น และการมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่
ควบคุมรวมกันเพิ่มขึ้น รวมทั้งตนทุนทางการเงินที่ลดลงจากการชําระคืนเงินกู
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16.2

วิเคราะหฐานะทางการเงิน

16.2.1 สินทรัพย
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากนี้ บริษัทยัง
ดําเนินธุรกิจในลักษณะการเขาถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ
รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและตางประเทศ ดังนั้นสวนประกอบหลักของสินทรัพยในงบการเงินเฉพาะกิจการคือ (1)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2) ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน และ (3) เงินลงทุนรวม ซึ่งไดแก เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัท
รวม กิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนระยะยาวอื่น โดยรายการสวนประกอบหลัก (1) ถึง (3) รวมแลวคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 64 ถึง รอยละ 80 ของสินทรัพยรวมในชวงป 2555 – 2557
สําหรับงบการเงินรวม สวนประกอบหลักของสินทรัพย ไดแก (1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2) ลูกหนี้ตามสัญญา
การเงิน และ (3) เงินลงทุนรวม ซึ่งไดแก เงินลงทุนในบริษัทรวม กิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนระยะยาวอื่น โดย
รายการสวนประกอบหลัก (1) ถึง (3) รวมแลวคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 67 ถึงรอยละ 81 ของสินทรัพยรวมในชวงป
2555 – 2557
43,086
3,404
7,818

36,013
1
8,304
16,896
10,812

70%

16,180

43,344
2,885
7,818

40,557
9,326
64%

7,389

80%

18,178

42,932
7,342
7,389

67%

20,048

15,924
30%

ข อมูล31ทางการเงิ
นเสมือน
ธันวาคม 2555
เฉพาะกิจการสิ ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2555
สินทรัพยอื่น

15,684

36%

20%

7,918

31 ธันงบการเงิ
วาคม 2556นเฉพาะกิจการสิ ้นสุ
31 ดธันวัวาคม
นที่ 2557

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ

14,463

33%

8,153

81%

19%

31 ธันวาคม 25562
งบการเงินรวมสิ ้นสุดวั31นธัทีน่ วาคม 25572

31 ธ.ค. 2556

ลูกหนี ้ตามสัญญาเชาการเงิน

31 ธ.ค. 2557
เงินลงทุนรวม

บริษัทมีสินทรัพยรวมตามงบการเงินรวม ณ สิ้นป 2556 จํานวน 43,344 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.36 จาก
36,013 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอยเขางบการเงิน
รวมของบริษัท และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนซึ่งเกิดจากการลงทุนตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการเพิ่มขึ้น
ของเงินสดคงเหลือจากการเพิ่มทุน ซึ่งเตรียมไวสําหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท และ ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 42,932 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับ 43,344
ลานบาท ณ สิ้นป 2556
ทั้งนี้ สวนประกอบหลักของสินทรัพยรวมมีรายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้
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1) ลูกหนีก้ ารคา
ตารางสรุปยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา
ขอมูลทางการเงิน
เสมือนเฉพาะกิจการ
รายการ

ณ
31 ธ.ค. 2555
ลานบาท

กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
นอยกวา 6 เดือน
6- 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
นอยกวา 6 เดือน
6- 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ณ
ณ
ณ
ณ
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)
% ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
%

1,726 48.72%

1,913 38.49%

962 32.24%

1,913 38.27%

962 31.92%

0.03 0.00%
64 1.82%
(64) (1.82%)
1,726 48.72%

0.03 0.00%
1,913 38.49%

0.03 0.00%
962 32.25%

0.03 0.00%
1,913 38.27%

0.03 0.00%
962 31.92%

1,706 48.15%

3,057 61.51%

1,932 64.75%

3,086 61.73%

1,962 65.10%

3 0.07%
0.17 0.00%
108 3.05%
1,816 51.28%
3,542 100.00%

0.17 0.00%
3,057 61.51%
4,970 100.00%

89 3.00%
0.17 0.01%
2,021 67.75%
2,984 100.00%

0.17 0.00%
3,086 61.73%
4,999 100.00%

89 2.97%
0.17 0.01%
2,051 68.08%
3,013 100.00%

ลูกหนี้การคาของบริษัทประกอบดวยลูกหนี้คาไฟฟา ลูกหนี้คาไอน้ํา และลูกหนี้คาน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม โดยมีลูกหนี้การคารายใหญคือ กฟผ. (เกินกวารอยละ 50 ของยอดลูกหนี้การคารวม) ซึ่งเปน
หนวยงานภาครัฐ
ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาจํานวน 4,999 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 41.12
จาก 3,542 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของยอดขายของบริษัท และการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของลู ก หนี้ ก ารค า ที่ เ กิ ด จากกํ า หนดชํ า ระหนี้ ข องลู ก ค า อยู เ ลยวั น หยุ ด ยาวช ว งสิ้ น ป ส ง ผลให
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 53 วันในป 2555 เปน 69 วัน ในป 2556
สําหรับป 2555 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 64 ลานบาท เนื่องจากอยูระหวาง
เจรจากับลูกคาในเรื่องการคํานวณราคาผลิตภัณฑที่ตางกัน ทั้งนี้การเจรจาไดสิ้นสุดลงในป 2556 โดย
บริษัทไดรับรูรายไดประมาณ 7 ลานบาท และบริษัทไดทําการตัดจําหนายยอดหนี้ดังกลาวจํานวน 57 ลาน
บาท นอกจากนี้ ในป 2555 บริษัทมีลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกันที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12
เดือน จํานวน 108 ลานบาท ซึ่งเปนลูกหนี้การคา กฟผ. ที่เกิดจากการตีความตามสัญญาที่ไมตรงกัน ซึ่ง
อนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดแลวในป 2556 บริษัทจึงทําการปรับปรุงรายการลูกหนี้การคากิจการที่ไม
เกี่ยวของกันดังกลาวเปนสวนหนึ่งของผลเสียหายจากคดีความในงบกําไรขาดทุน
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ณ สิ้นป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาจํานวน 3,013 ลานบาท ลดลงรอยละ 39.72
จาก 4,999 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เนื่องจากระหวางป 2557 บริษัทไดรับชําระเงินจากลูกหนี้การคาของ
บริษัทตามปกติ สงผลใหระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทลดลงจาก 69 วันในป 2556 เปน 61 วัน ในป
2557 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 แลวพบวาลูกหนี้
การคาเกือบทั้งหมดของบริษัท (รอยละ 99.99) เปนลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ บริษัทจึงไมมีการ
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2) ลูกหนีต้ ามสัญญาเชาการเงิน
ขอมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะ
กิจการ
รายการ

สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งถึงหาป
สวนที่ครบกําหนดชําระเกินกวาหาป
รวม

ณ
31 ธ.ค. 2555
ลานบาท
486
1,859
5,959
8,304

%
5.85%
22.39%
71.76%
100.00%

งบการเงินรวม
ณ
31 ธ.ค. 2556
(ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
%
429
5.49%
2,035
26.03%
5,354
68.48%
7,818
100.00%

ณ
31 ธ.ค. 2557
ลานบาท
460
2,275
4,653
7,389

%
6.23%
30.79%
62.98%
100.00%

ณ สิ้นป 2555 2556 และ 2557 บริษัทมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสุทธิจํานวน 8,304
ลานบาท 7,818 ลานบาทและ 7,389 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.85 จากสิ้นป 2555 และรอยละ 5.49 จาก
สิ้นป 2556 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทยอยลดลงของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินจากการ
จายชําระคา APR1 จาก กฟผ.
3) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31.ธ.ค. 2556 และ 31.ธ.ค. 2557)
ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 1,569 ลานบาท
ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทเขาซื้อหุนสามัญใน CHPP และรับโอนเงินกูยืม (Shareholder Loan) ที่ CHPP คง
คางกับ ปตท. จํานวน 360 ลานบาท รวมทั้ง บริษัทเขาซื้อหุนสามัญใน NSC และรับโอนเงินกูยืม ที่ NSC
คงคางกับ PTTER จํานวน 1,209 ลานบาท
ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีเงินใหกยู มื ระยะสั้นและระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกันจํานวน 250 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 84.07 จาก 1,569 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 ซึ่งเปนยอดเงินกูคงคางของ CHPP
เพียงบริษัทเดียว เนื่องจากบริษทั ไดเขาทําสัญญาเงินกูฉบับใหมกับ CHPP ซึ่งเปนเงินกูยมื ระยะยาวเพื่อใช
เปนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของ CHPP และในระหวางป 2557 NSC ไดมีการเพิ่มทุนและชําระคืนเงิน
กูยืมและดอกเบี้ยใหแกบริษัท
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4) เงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธ.ค. 2556)
เนื่องจากบริษัทเกิดจากการควบกิจการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ทําใหในป 2555 ยังไมเกิด
รายการเงินลงทุนในงบการเงินของบริษัท โดยในป 2556 บริษัทไดเริ่มเขาลงทุนในบริษัทธุรกิจผลิตและ
จําหนายไฟฟาสงผลใหมีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงิน
ลงทุน ระยะยาวอื่ น ณ สิ้ น ป 2556 รวมทั้ ง สิ้น จํา นวน 3,404 ล านบาท โดยรายละเอี ยดของการลงทุ น
สามารถสรุปไดดังนี้


เงินลงทุนในบริษัทรวม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัทไดทําการเขาซื้อหุน BIC ใน
สัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก ปตท. สงผลใหบริษัทมีการบันทึก
เงินลงทุนดวยวิธีราคาทุนโดยมีมูลคาตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2555 เปน 590 ลานบาท



เงินลงทุนในบริษัทยอย ชวงปลายป 2556 บริษัทไดเขาซื้อหุนในธุรกิจผลิตไฟฟา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วันที่

บริษัท

ผูถือหุนเดิม

สัดสวนการลงทุน

17 ธันวาคม 2556
24 ธันวาคม 2556
25 ธันวาคม 2556

IRPCCP
CHPP
NSC

IRPC
PTT
PTTER

51%
100%
100%

จํานวนเงินลงทุน
(ลานบาท)
709
210
517

สงผลใหบริษัทมีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยดวยวิธีราคาทุนโดยมีมูลคาตามบัญชี
จํานวน 1,436 ลานบาท นอกจากนี้ การลงทุนใน NSC ยังสงผลให XPCL มีสถานะเปน
บริษัทรวมทางออมของบริษัท


เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญ
ใน TSR คิดเปนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก ปตท. สงผลใหบริษัทมีการ
บันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันดวยวิธีราคาทุนมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 1,377
ลานบาท โดยบริษัทไดมีการชําระเงินคาหุนแลวบางสวนจํานวน 927 ลานบาท และคาหุน
คงคางจํานวน 450 ลานบาท บันทึกเปนหนี้สิน ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวยังสงผลให SSE1 มี
สถานะเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันทางออมของบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธ.ค. 2557)


เงินลงทุนในบริษัทยอย ในระหวางป 2557 บริษัทไดชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัท
IRPCCP และ NSC เพิ่มขึ้นจํานวน 315 ลานบาท และ 2,160 ลานบาท ตามลําดับ สงผล
ให บริษัทมีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจํานวน 2,475 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 172.28 จาก 1,436 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เปน 3,911 ลานบาท ณ สิ้นป 2557



เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ในระหวางป 2557 บริษัทไดชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนการถือหุนใน TSR จํานวน 320 ลานบาท และซื้อหุน NNEG ในสัดสวนรอยละ
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30 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก ปตท. จํานวน 324 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทยัง
มีการซื้อหุน NL1PC ในสัดสวนรอยละ 40 จาก PTTIH จํานวน 117 ลานบาท สงผลให
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันเพิ่มขึ้น 761 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
55.26 จาก 1,377 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เปน 2,138 ลานบาท ณ สิ้นป 2557


เงินลงทุนระยะยาวอื่น ในระหวางป 2557 บริษัทไดเขาซื้อหุนใน RPCL รอยละ 15 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแลวจาก ปตท. มูลคา 2,207 ลานบาท และเขาซื้อหุนบุริมสิทธิ์ของ
24M ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปนมูลคาเงินลงทุนประมาณ 15
ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ 479 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีการบันทึกเงิน
ลงทุนระยะยาวอื่นดวยวิธีราคาทุนเพิ่มขึ้นเปน 2,686 ลานบาท ณ สิ้นป 2557

งบการเงินรวม (31 ธ.ค. 2557)


เงินลงทุนในบริษัทรวม ในระหวางป 2557 บริษัทไดทยอยลงทุนเพิ่มตามสัดสวนการถือหุน
และรับรูสวนแบงขาดทุนใน XPCL รวมจํานวน 853 ลานบาท และมีการเพิ่มขึ้นของสวน
แบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียใน BIC จํานวน 51 ลานบาท สงผลใหบริษัท
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งบันทึกดวยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 904 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 52.12 จาก 1,735 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เปน 2,639 ลานบาท ณ สิ้นป 2557



เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ในระหวางป 2557 บริษัทไดทยอยลงทุนและรับรูสวน
แบงกําไรใน TSR รวมจํานวน 550 ลานบาท และทยอยลงทุนและรับรูสวนแบงขาดทุนใน
NNEG และ NL1PC รวมจํานวน 272 ลานบาท และ 45 ลานบาท ตามลําดับ สงผลให
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 867
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 75.47 จาก 1,149 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เปน 2,016 ลาน
บาท ณ สิ้นป 2557

5) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ
ขอมูลทางการเงิน
เสมือนเฉพาะกิจการ
รายการ

ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ
โรงงาน
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และ เครื่องใช
สํานักงานอื่นๆ
ยานพาหนะ
สินทรัพยระหวางกอสราง

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ณ
ณ
ณ
ณ
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
%
250 1.48%
250 1.55%
250 1.57% 1,118 6.15% 1,118 5.58%
519 3.07%
538 3.33%
539 3.38%
700 3.85%
694 3.46%
ณ
31 ธ.ค. 2555

15,697 92.91%

14,666 90.64%

14,019 88.04% 14,825 81.55%

14,164 70.65%

2 0.01%
1 0.00%
427 2.53%
16,896 100%

28
0
697
16,180

40
0
1,075
15,924

41 0.20%
0 0.00%
4,031 20.11%
20,048 100%

0.17%
0.00%
4.31%
100%
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0.25%
29
0.00%
0
6.75% 1,506
100% 18,178

0.16%
0.00%
8.28%
100%
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รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณตามขอมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการจะประกอบดวยโรงผลิตสาธารณูปการระยองเปนหลัก เนื่องจากสินทรัพยหลักของโรงไฟฟา
ศรีราชาถูกบันทึกเปนรายการลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินจากการถือปฏิบัติตาม TFRIC 4
ณ สิ้นป 2555 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 16,896
ลานบาท 18,178 ลานบาท และ 20,048 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.59 จากสิ้นป 2555 และ
รอยละ 10.29 จากสิ้นป 2556 โดยการเพิ่มขึ้นของป 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการรวมรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณของบริษัทยอยเขางบการเงินรวมของบริษัท และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณในป 2557 มีสาเหตุมาจากงานระหวางกอสรางที่เพิ่มขึ้นของ IRPCCP เปนหลัก
ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2557 สินทรัพยหลักของบริษัทและบริษัทยอยบางแหงถูกจํานองแกสถาบันการเงิน
เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาว
16.2.2 หนี้สนิ
บริษัทมีหนี้สินรวมตามงบการเงินรวม ณ สิ้นป 2556 จํานวน 18,983 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.50 จาก 18,165
ลานบาท ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาของบริษัท
บริษัทมีหนี้สินรวมตามงบการเงินรวม ณ สิ้นป 2557 จํานวน 16,914 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.90 จาก 18,983
ลานบาท ณ สิ้นป 2556 สาเหตุหลักมาจากการชําระคืนหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และจากการลดลงของเจาหนี้
การคาของบริษัท ทั้งนี้ โครงสรางหลักของหนี้สินประกอบดวยรายการสําคัญคือ เงินกูย ืมจากสถาบันการเงิน คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 68 ถึง 81 ของยอดหนี้สินรวมในชวงป 2555 – 2557
18,165

18,067

18,983

16,914

14,265
14,671

81%

3,494

19%

ข อมูลทางการเงิ
2555 นเสมือน
เฉพาะกิจการสิ ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2555

12,638

70%

5,429

10,384

30%

3,881

27%

5,985

32%

25562

31 ธ.ค. 2557

หนี ้สินอื่น

68%

73%

2556
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการสิ ้นสุดวั2557
นที่

31 ธ.ค. 2556

12,998

12,792

76%

4,122

24%

งบการเงินรวมสิ ้นสุดวันที่ 25573

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

1) เจาหนี้การคา
ขอมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะ
กิจการ
รายการ

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วของกัน
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
รวม

ณ
31 ธ.ค.2555
ลานบาท
1,919
19
1,938

%
99.01%
0.99%
100.00%
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ณ
31 ธ.ค.2556
(ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
%
3,091
99.35%
21
0.65%
3,112
100.00%

ณ
31 ธ.ค. 2557
ลานบาท
2,242
34
2,276

%
98.49%
1.51%
100.00%

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

เจาหนี้การคาของบริษัทประกอบดวย เจาหนี้การคาคากาซธรรมชาติ คาน้ํามันดีเซล และคาน้ํา
โดยบริษัทมีเจาหนี้การคา ณ สิ้นป 2556 จํานวน 3,112 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 60.59 จาก 1,938 ลาน
บาท ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ณ สิ้นป 2555 บริษัทมียอดเจาหนี้คาซื้อกาซธรรมชาติซึ่งยัง
ไมถึงกําหนดชําระ 1 งวด ในขณะที่ป 2556 มียอดเจาหนี้คาซื้อกาซธรรมชาติซึ่งยังไมถึงกําหนดชําระ
เทากับ 2 งวด
ณ สิ้นป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้การคาจํานวน 2,276 ลานบาท ลดลงรอยละ 26.86
จาก 3,112 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจาหนี้การคาคากาซธรรมชาติ
ของ ปตท. ตามปริมาณการรับกาซธรรมชาติที่ลดลง เนื่องจาก กฟผ. สั่งใหโรงไฟฟาศรีราชาจายไฟฟาใน
ปริมาณที่ต่ํากวาปริมาณตามสัญญาหรือสั่งใหหยุดผลิตไฟฟาเปนบางชวงในป 2557 ตามที่กลาวมาแลว
ขางตน
2) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ตารางแสดงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกูยมื ของบริษัท
ขอมูลทางการเงิน
เสมือนเฉพาะกิจการ
รายการ

ณ
31 ธ.ค. 2555
ลานบาท

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ครบกําหนดภายในหนึ่งป
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
ครบกําหนดหลังจากหาป
รวม

2,224
6,674
5,773
14,671

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ณ
ณ
ณ
ณ
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)
% ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
%
-

-

-

-

-

360

2.77%

-

-

15.16% 2,254 17.84% 1,595 15.36% 2,254 17.34% 1,595 12.47%
45.49% 6,381 50.49% 6,032 58.09% 6,381 49.09% 8,032 62.79%
39.35% 4,003 31.67% 2,757 26.55% 4,003 30.79% 3,165 24.74%
100% 12,638 100% 10,384
100% 12,998 100% 12,792 100%

บริษัทมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นป 2555 2556 และ 2557 จํานวน 14,671 ลานบาท
12,998 ลานบาท และ 12,792 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.40 จากสิ้นป 2555 และลดลงรอยละ 1.59 จากสิ้นป
2556 โดยเงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจากการชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินตามกําหนด แมวาระหวางป 2556 และ 2557 บริษัทยอยจะมีการเบิกเงินกูเพิ่มเติมเพื่อใชในการกอสราง
โครงการโรงไฟฟาก็ตาม
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ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงิน ดังนี้
วงเงินกูยืมกับสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว – บริษัท
วงเงินสินเชื่อที่ 1
วงเงินสินเชื่อที่ 2
วงเงินสินเชื่อที่ 3
วงเงินสินเชื่อที่ 4
วงเงินสินเชื่อที่ 5.1
วงเงินสินเชื่อที่ 5.2
เงินกูยืมระยะยาว – บริษัทยอย
IRPCCP

เงินกูยืมระยะสั้น – บริษัท
วงเงินสินเชื่อที่ 6
วงเงินสินเชื่อที่ 7
วงเงินสินเชื่อที่ 8
เงินกูยืมระยะสั้น – บริษัทยอย
IRPCCP
รวม
หมายเหตุ :

(1)

สถาบันการเงิน

วงเงิน

ยอดคงคาง(1)

วันสิ้นสุดอายุ
เงินกู

GSB
GSB
GSB
KTB
KTB, GSB และ
TISCO
BAY และ MIZUHO

3,500
3,400
3,600
5,511
4,000

1,400
2,550
2,340
4,131
-

ส.ค. 61
ก.พ. 65
มิ.ย. 64
ม.ค. 65
มี.ค. 69

4,000

-

มี.ค. 65

KTB, GSB, BAY
และ LH

10,000

2,470

มี.ค. 73

GSB
KTB
KTB และ BAY

300
400
600

-

ก.พ. 65
ม.ค. 65
มี.ค. 65

GSB และ BAY

2,400

-

มี.ค. 73

37,711

12,891

อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขสําคัญ

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่
อางอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
6 เดือน
หรือ THBFIX

: D/E <= 2.75:1,
DSCR >= 1.05

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่
อางอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
6 เดือน

: D/E < 3:1,
DSCR >= 1.10
: จะจ า ยเงิ น ป น ผลได
เ มื่ อ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต า ม
เงื่ อ นไ ขของสั ญ ญา
สินเชื่อ ทั้งนี้ เมื่อมีการ
จายเงินปนผลจะตองมี
การชํ า ระเงิ น กู ก อ น
กําหนดในอัตรารอยละ
50 ของเงินปนผลที่ มี
การจายในแตละคราว

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น

: D/E <= 2.75:1,
DSCR >= 1.05

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น

: D/E < 3:1,
DSCR >= 1.10

ไมรวมหนังสือค้ําประกัน

16.2.3 สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทมีสวนประกอบหลักไดแก (1) ทุนที่ออกและชําระแลว (2) สวนเกินกวา
มูลคาหุนสามัญ ซึ่งเกิดจากผลตางระหวางราคาขายหุนเพิ่มทุนที่สูงกวามูลคาที่ตราไวของหุนบริษัท (3) สวนลด
ทุนจากการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งเกิดจากสวนตางระหวางมูลคาสิ่งตอบ
แทนที่บริษัทจายซื้อเงินลงทุนกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกลาวที่บันทึกไวในงบการเงินของบริษัทผูขาย
ซึ่งเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน (4) สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม และ (5) กําไรสะสม
บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2555 2556 และ 2557 จํานวน 17,848 ลานบาท 24,361 ลาน
บาท และ 26,018 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 36.50 จากสิ้นป 2555 และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.80 จากสิ้นป 2556 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นสวนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของ
บริษัทและบริษัทยอยจากผลประกอบการที่ดีขึ้นในแตละป ทั้งนี้ สําหรับป 2556 มีการเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการ
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เพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2556 ประมาณ 6,000 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย ทุนชําระแลวประมาณ 2,607 ลาน
บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวนประมาณ 3,393 ลานบาท
การออกหุนเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชําระคาเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาซึ่ง
ซื้อมาจาก ปตท. PTTER PTTIH และ IRPC ซึ่งเปนไปตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทที่จะทําการเขาซื้อหุนบริษัท
ผลิตไฟฟาจํานวน 8 บริษัท ไดแก RPCL CHPP BIC NNEG TSR NSC NL1PC และ IRPCCP โดย ณ สิ้นป
2556 บริษัทดําเนินการเขาซื้อหุนเสร็จสิ้นแลว 5 บริษัท ไดแก CHPP BIC TSR NSC และ IRPCCP สําหรับ
ระหวางป 2557 บริษัทดําเนินการเขาซื้อหุนแลวเสร็จเพิ่ม 3 บริษัท ไดแก RPCL NNEG และ NL1PC
16.3

สภาพคลองและอัตราสวนที่สาํ คัญ

16.3.1 กระแสเงินสด
ขอมูลทางการเงินเสมือน
เฉพาะกิจการสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด

2555
ลานบาท
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด



2556
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะ ขอมูลทางการเงิน งบการเงินรวม
กิจการ
เสมือนรวม
สําหรับปส้นิ สุด
สําหรับปสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
ธันวาคม
2557
ลานบาท

2556
ลานบาท

2557
ลานบาท

2,783

2,737

2,707

2,735

2,759

(1,158)

(182)

1,887

(216)

1,844

1,625

2,555

4,594

2,519

4,603

968

(3,545)

(4,731)

(3,495)

(6,953)

(2,429)

3,335

(2,891)

3,347

(619)

164
3,855
4,019

2,345
4,019
6,364

(3,028)
6,364
3,336

2,371
4,019
6,390

(2,969)
6,390
3,421

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
สํ า หรั บ ป 2555 บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดได ม าจากกิ จ กรรมดํ า เนิ น งานจํ า นวน 2,783 ล า นบาท
เนื่องจากมีกําไรจากการดําเนินงาน แตมีกระแสเงินสดใชไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
ดําเนินงานจํานวน 1,158 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาทีเ่ พิ่มขึน้ จากกําหนดชําระหนี้ของ
ลูกคาอยูเลยวันหยุดยาวชวงสิ้นป ประกอบกับมีเจาหนี้การคาลดลง สงผลใหบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจาก
กิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,625 ลานบาท
สําหรับป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,735
ลานบาท เนื่องจากมีกําไรจากการดําเนินงาน แตมีกระแสเงินสดใชไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงานจํานวน 216 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาของบริษัทเพิ่มขึ้นตามที่
กลาวมาแลวขางตน สงผลใหบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,519 ลานบาท
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สําหรับป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,759
ลานบาท เนื่องจากมีกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น และมีกระแสเงินสดไดมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจํานวน 1,844 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทไดรับชําระเงินจาก
ลูกหนี้การคาของบริษัทตามปกติตามที่กลาวมาแลวขางตน สงผลใหบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดําเนินงานจํานวน 4,603 ลานบาท
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สําหรับป 2555 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 968 ลานบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการเบิกใชและเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งลดลงไปจาก
การชําระคืนหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
สําหรับป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 3,495 ลานบาท
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามแผนธุรกิจที่กลาวมาแลวขางตน
สําหรับป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 6,953 ลานบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามแผนธุรกิจที่กลาวมาแลวขางตน ประกอบกับ IRPCCP ซึ่งเปนบริษัท
ยอย มีการทยอยชําระคากอสรางตามความสําเร็จของงาน
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สําหรับป 2555 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 2,429 ลานบาท ซึ่งเกิดจาก
การชําระคืนหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงินพรอมดอกเบี้ยจายตามกําหนดเปนหลัก
สําหรับป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน
3,347 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนจํานวน 6,000 ลานบาท แมวาจะมีการชําระคืนหนี้เงิน
กูยืมจากสถาบันการเงินตามกําหนดจํานวน 2,055 ลานบาทก็ตาม
สําหรับป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 619
ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการที่จํานวนเงินที่บริษัทและบริษัทยอยชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยให
สถาบันการเงิน มากกวาจํานวนเงินที่บริษัทยอยมีการกูยืมจากสถาบันการเงิน
16.3.2 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ สิ้นป 2555 และ 2556 และ 2557 เทากับ 2.09 เทา1.80 เทา
และ 1.57เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนสภาพคลอง ณ สิ้นป 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นป 2555 เนื่องจาก
มีการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาดังรายละเอียดที่กลาวมาแลวขางตน และ ณ สิ้นป 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับ
สิ้นป 2556 เนื่องจากในระหวางป 2557 บริษัทไดทําการทยอยนําเงินสดคงเหลือจากสิ้นป 2556 ไปลงทุน
ตามแผนธุรกิจ
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2555

2556

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม
2557

53

59

61

69

61

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

31

38

46

47

45

Cash Cycle (วัน)

22

21

15

22

16

ขอมูลทางการเงิน
เสมือนเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ขอมูลทางการ
งบการเงิน
เงินเสมือนรวม
รวม
สําหรับปสิ้นสุด
สําหรับป
วันที่ 31
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2556
2557

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสําหรับป 2555 2556 และ 2557 เทากับ 53 วัน 69 วัน และ 61 วัน
ตามลําดับ โดยระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเปนไปตามนโยบายการใหเครดิตเทอมปกติซึ่งสวนใหญอยูที่
ประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยสูงกวา 30 วัน เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอด
ลูกหนี้คงคาง ณ สิ้นปตามที่อธิบายไวแลวในสวนของลูกหนี้การคา
บริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยสําหรับป 2555 2556 และ 2557 เทากับ 31 วัน 47 วัน และ 45
วัน ตามลําดับ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ยโดยสวนใหญจะเปนไปตามเครดิตเทอมที่ไดรั บ
ตามปกติ ซึ่งอยูระหวาง 20 – 45 วัน
โดยภาพรวม สําหรับป 2555 - 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่มี
ระยะเวลาชําระหนี้ใหกับเจาหนี้การคาสั้นกวาการไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคาประมาณ 22 วัน 22 วัน
และ 16 วัน ตามลําดับ ตามเหตุผลที่กลาวแลวในสวนของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ตารางแสดงอัตราสวนที่สาํ คัญอืน่ ๆ
ขอมูลทางการเงินเสมือน
เฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ขอมูลทางการเงิน
เสมือนรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2556

2557

2556

2557

7.93%
4.98%
6.95%
3.45%
8.96%
0.69
1.02

7.57%
4.42%
5.46%
2.96%
8.88%
0.67
0.72

8.63%
5.82%
5.40%
3.31%
10.16%
0.57
0.54

7.57%
4.38%
4.77%
2.68%
8.36%
0.61
0.78

8.81%
6.61%
6.26%
3.66%
9.79%
0.55
0.65
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 อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
เทากับ รอยละ 6.95 รอยละ 4.77 และรอยละ 6.26 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนผูถือหุนสําหรับป
2556 ลดลง เนื่องจากการเพิ่มทุน เพื่อนํามาซื้อหุนธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาในเดือนธันวาคม 2556
ในขณะที่ยังไมมีการรับรูรายไดจากการลงทุนดังกลาว อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนผูถือหุนสําหรับป
2557 ปรับตัวดีขึ้น จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท และเริ่มรับรูสวนแบงกําไรจากธุรกิจที่ไปลงทุน
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
การชําระคืนหนี้สินระยะยาวและการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กลาวมาแลวขางตน สงผลใหบริษัทมี
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงอยางตอเนื่อง ณ สิ้นป 2555 2556 และ 2557 ที่ 1.02 เทา 0.78
เทา และ 0.65 เทา ตามลําดับ
16.4

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต
 การเสนอขายหุนใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
ภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอีก [.] ลานหุน
จากเดิม 1,123.72 ลานหุน ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปน [.] ลานหุน
หรือคิดเปนรอยละ [.] ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว ซึ่งจะมีผลทําใหอัตราสวนตางๆ
ที่เปรียบเทียบกับสัดสวนของผูถือหุนหรือจํานวนหุนของบริษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากสวนของผูถือหุน
และจํานวนหุนที่ใชเปนฐานในการคํานวณเพิ่มขึ้น (Dilution Effect) เชน กําไรสุทธิตอหุน (Earnings per
Share) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เปนตน
1. ซึ่งผลกระทบดังกลาวหากคํานวณจากอัตราผลตอบแทนตอสว นของผูถือหุ นสําหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทากับรอยละ [.]จะลดลงเหลือรอยละ [.]
2. อยางไรก็ตาม ในการเสนอขายหุนและนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ครั้งนี้บริษัท
เชื่ อว า ในระยะยาวบริ ษั ทจะได รั บประโยชน จากการนํา เงิน ที่ ได จ ากการเสนอขายหุน แก
ประชาชนไปลงทุนตามแผนของบริษัทและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ การที่บริษัทได
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะทําใหบริษัทมีความคลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุน มี
ภาพพจน ที่ ดี และมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ ที่ จ ะเป น ส ว นสนั บ สนุ น ให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มี ค วาม
คล อ งตั ว มากขึ้ น ซึ่ ง จะส ง ผลให บ ริ ษั ท จะมี ร ายได แ ละกํ า ไรสุ ท ธิ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ชดเชยกั บ
ผลกระทบจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวได
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