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หมายเหตุ: บทรายงานและการวิเคราะหงบการเงินฉบับนี้ ฝายบริหารไดจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลและแสดงวิสัย
ทัศนของฝายบริหารใหผูลงทุนทั่วไปสามารถติดตามและทําความเขาใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทไดดี
ขึ้น  อันเปนการสงเสริมโครงการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
 อนึ่งเนื่องจากบทรายงานและการวิเคราะหฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขอมูลและคําอธิบายถึง
สถานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งส่ิงที่นําเสนอนี้อาจเปล่ียนแปลงตามปจจัยหรือ
สภาวะแวดลอมที่อาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต  ฉะนั้นจึงใครขอใหนักลงทุนใชวิจารณญาณในการพิจารณาใชประโยชน
จากเอกสารขอมูลนี้ และหากมีคําถามหรือขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอสอบถามไดที่ สวนนักลงทุนสัมพันธ ฝายสื่อ
สารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) โทร. 02-998-5131-2  หรือ  email : ir@egco.com 
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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
 

1.  การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 
 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ (บผฟ.) เปนผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP) แหงแรกของประเทศ

ไทย จัดตั้งขึ้นในป 2535 มีวิสัยทัศนที่จะเปนบริษัทชั้นนํา ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจร และครอบคลุม
ทั้งธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวด
ลอมและประโยชนทางสังคมเปนสําคัญ บริษัทมีนโยบายมุงเนนที่จะครองสัดสวนการตลาดของกําลังการ
ผลิตใหมจากการพัฒนาหรือซื้อโครงการโรงไฟฟาอันจะนํามาซึ่งผลกําไรดวยตนทุนที่ประหยัดตอขนาดและ
อยูในขอบขายความเสี่ยงและกําไรจากโครงการอันเหมาะสม นอกจากนั้น บผฟ. ไดทําการวิเคราะห 
บริหารสินทรัพย และแสวงหาโอกาสพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงการ
เหลานั้น บริษัทมีแผนที่จะจําหนายสินทรัพยที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของ บผฟ. หรือธุรกิจผลิตไฟฟา
ขนาดใหญ ในราคาอันเหมาะสมภายใตนโยบายการลงทุนของบริษัท 

ณ ไตรมาสแรกของป 2547 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 25,325 เมกะวัตต1 ซึ่งรอยละ 
9.4 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในไตรมาสนี้อยูใน
ชวงเดือนมีนาคมที่ 19,326 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.65 เมื่อเทียบกับความตองการ
พลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมของป 2546 จากการที่เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึน สงผลใหความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเติบโตอยางตอเนื่อง จึงทําใหตองมีการเรงสรางโรงไฟฟา
ใหมเพื่อเพิ่มกําลังผลิตใหเพียงพอตอความตองการ และมีความมั่นคงตอระบบไฟฟาของประเทศ  

ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา 12 โรง 
โดยรอยละ 85 ของกําลังผลิต มาจากโรงไฟฟาของ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) กําลังผลิตติดตั้ง 
1,232 เมกะวัตต และโรงไฟฟาของ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต 
โดยทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก นอกเหนือจากโครงการที่มีอยู บริษัทคาดวา
จะสามารถเพิ่มกําลังผลิตจากโครงการซึ่งอยูระหวางการเจรจาเพื่อเขารวมพัฒนาอีก 3 โครงการ โดยเปน
สวนของ บผฟ. รวม 1,003 เมกะวัตต ไดแก 

 
1. โครงการปรับปรุงและขยายกําลังการผลิตโรงไฟฟาขนอม (บผฟ. ถือหุนรอยละ 100) 

กําลังผลิตไฟฟาประมาณ 385 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งมีกําหนด
การผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาไดในเดือนมกราคม 2550 เพื่อรองรับการขาดแคลนไฟฟา

                                                  
1 ขอมูลนี้มาจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
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ในภาคใต ปจจุบัน บผฟ. อยูระหวางการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว (PPA) กับ 
กฟผ. คาดวาจะเสร็จส้ินภายในป 2547 

2. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50) จังหวัดสระบุรี กําลังผลิต 700 เมกะวัตต โดย
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก เดิมใชชื่อวา “โครงการโรงไฟฟาบอนอก” โดยมีกําหนด
การจายกระแสไฟฟาในเดือนมีนาคม 2551 ปจจุบันโครงการอยูระหวางการเจรจาสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา ฉบับใหมกับ กฟผ. เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานที่และเชื้อเพลิงการผลิต 

3. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25) ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา มีกําลังผลิต 
1,070 เมกะวัตต ไดมีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวเสร็จต้ังแตเดือนพฤศจิกายนป 2546 
และมีกําหนดจําหนายกระแสไฟฟาไดในครึ่งปหลังของป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ 
กฟผ. จํานวน 995 เมกะวัตต ปจจุบันโครงการอยูระหวางการจัดหาเงินกูในรูปแบบตางๆจาก
ธนาคารไทย  ธนาคารตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ 

ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา
ประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชน โอกาสการขยายธุรกิจ
ของบริษัทในโครงการตางๆในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางการเงิน และหากการจายเงินปนผลนั้นจะ
มีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ 

 
 

2.  รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 
บผฟ. เปนบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาครบ

วงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจที่ใหการบริการดานพลังงาน โดยมีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกําไรของ
บริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับ
ความสะดวกในการขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถหรือยกระดับคุณภาพการบริหารในแตละโครงการ
ของบริษัทยอย และเพื่อใหการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหมเปนไปโดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการ
เกา  

เมื่อ ป พ.ศ. 2546 กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมี
ตัวตนและไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 นโยบาย ไดแกนโยบายเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาหลัก
และคาใชจายในการพัฒนาโครงการ เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงรายการเปรียบเทียบจึงไดมีการปรับปรุง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2546 ยอนหลัง ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท  ณ วันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2546 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้น
สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีดังนี้ 



 4

 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
งบดุล   
เงินลงทุนในบริษัทยอย เพิ่มขึ้น - 947,498 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ ลดลง (506,866) (763,292) 
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ เพิ่มขึ้น 6,025 - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ เพิ่มขึ้น 960,801 - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ ลดลง (275,754) - 
กําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546  เพิ่มขึ้น 184,206 184,206 

 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
งบกําไรขาดทุน   
ตนทุนขาย ลดลง 966,826 - 
คาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น (105,272) - 
ผลขาดทุนจากการดอยคา เพิ่มขึ้น (170,482) - 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น (ลดลง) (506,866) 184,206 

 184,206 184,206 
 
ดังนั้นฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพื่อใหเห็น

ถึงภาพรวมที่ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 

2.1  สรุปผลการดําเนินงาน 
กําไรสุทธิ  ของกลุม บผฟ. สําหรับไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เปน

จํานวนทั้งสิ้น 1,408 ลานบาท ลดลง 273 ลานบาท หรือ รอยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานของชวงเวลาเดียวกัน ป 2546  

       
 

  กําไรสุทธิ ไตรมาส 1 ป 
2547 

  กําไรสุทธิ ไตรมาส 1 ป 
2546 

หนวย:ลานบาท 

IPP
81%

Others
3%

Overseas
2%

EGCO
14%

SPP
0.14%
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 กอน FX หลัง FX กอน FX หลัง FX 
บผฟ. 189 190 (44) (44) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ 
(IPP) 

1,131 1,153 2,316 2,357 

กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) (9) 2 (164) (157) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ  
(Overseas) 

31 23 (464) (481) 

กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 39 39 5 5 
 
 
ในไตรมาสที่ 1 ป 2547 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 27 ลานบาท เมื่อเปรียบ

เทียบกับชวงเดียวกันปที่แลว บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 32 ลานบาท  
ทั้งนี้กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย  ซึ่งเกิด

ขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วัน
ส้ินสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 31 มีนาคม 2547) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2546)  

หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว  บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 1,381 ลานบาท    ลดลงจากชวง
เวลาเดียวกันของปกอน 268 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชีใหม อัตราแลกเปลี่ยน และ ภาษีเงินได กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับไตรมาส 1 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2547 เปนจํานวน 1,517 ลานบาท เพิ่มขึ้น 62 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 
2546   

 
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  มีดังนี้ 
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 53 
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 32 
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 2.63 บาท  

 
อัตรากําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ป 2547 (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 32 นั้น

ตํ่ากวา ไตรมาส 1 ป 2546 ซึ่งเทากับรอยละ 48 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราการเพิ่มข้ึนของคาใชจายสูง
กวาอัตรารายไดที่เพิ่มข้ึนซึ่งเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชี กลาวคือ คาใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 
68 ในขณะที่รายไดเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 26  

  
2.2  การวิเคราะหรายได 

หมายเหตุ:    - IPP ประกอบดวย บฟร. บฟข. - SPP ประกอบดวย จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพีโคเจน รอยเอ็ดกรีน 
 - Overseas ประกอบดวย โคแนล น้ําเทิน 2 - Others ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา 

 
กําไรสุทธิหลัง FX  
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2547 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงินลง
ทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 4,351 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เวลาเดียวกันของป 2546 เพิ่มข้ึนจํานวน 909 ลานบาท หรือรอยละ 26 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
รายไดรวม:                                                                  
 ไตรมาส 1 ป 2547 ไตรมาส 1 ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บผฟ. 285 75 281% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 2,555 2,581 (1%) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 1,163 965 21% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas) 183 (252) 172% 
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 164 74 122% 

 
1) รายไดของ บผฟ. จํานวน 285 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 210 ลานบาท หรือ

รอยละ 281 สาเหตุหลักจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงิน  แบงเปนเงินปนผลรับจากกองทุนเปด
กรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (KTSF) จํานวน 227 ลานบาท เพิ่มข้ึน 195 ลานบาท เงินปนผลรับจาก
หลักทรัพยในความตองการตลาด จํานวน 40 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2 ลานบาท รายไดจากดอกเบี้ยรับจํานวน 
15 ลานบาท เพิ่มข้ึน 9 ลานบาท เนื่องจากปริมาณเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน    
 2)   รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บฟร. และ บฟข. จํานวน 2,555 
ลานบาท แบงเปน 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 2,511 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 2 ลานบาท หรือรอยละ 0.07 
โดยแบงเปนการลดลงจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร. 161 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity 
Rate) ที่ลดลง ในขณะที่ บฟข. มีรายไดคาไฟฟาเพิ่มข้ึน 159 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base 
Availability Credit) ที่เพิ่มข้ึน ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus” 
หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ได
ประมาณการไวแลว 

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายหลักคือ คาใช
จายเงินกู และคาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการ
คํานวณคาไฟฟาในแตละงวด 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP): 
 ไตรมาส 1 ป 2547 ไตรมาส 1 ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 1,336 1,497 (11%) 
บฟข. 1,175 1,016 16% 

 

หนวย:ลานบาท 

หนวย:ลานบาท 
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นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบ
ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐฯ และคาอะไหล
ที่ใชในการบํารุงรักษาหลัก ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา 
โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มข้ึนเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงกวาระดับ 28 บาทตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ และได
รับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวาระดับ 28 บาทตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ รายไดคาไฟ
ฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรับจากการชดเชยจากอัตราแลกเปลี่ยน  เปนเงิน 242 ลาน
บาท 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 44 ลานบาท ลดลง 24 ลานบาท หรือรอยละ 
36 สาเหตุหลักคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 16 ลานบาท เนื่องจากเงินฝาก
และอัตราดอกเบี้ยลดลง  

 
3) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 1,163 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเวลา

เดียวกันของปกอน จํานวน 198 ลานบาท หรือ รอยละ 21 สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 
ประกอบดวย 5 บริษัท คือ บริษัทกัลฟ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (จีอีซี) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร 
จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี) บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด (ที
แอลพี โคเจน) และ บริษัท รอยเอ็ดกรีน จํากัด (รอยเอ็ดกรีน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 1,159 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 215 ลาน
บาท หรือ รอยละ 23 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):                         
 ไตรมาส 1 ป 2547 ไตรมาส 1 ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 661 646 2% 
ทีแอลพี โคเจน 396 235 69% 
เอพีบีพี 69 64 8% 
รอยเอ็ดกรีน 34 - n/a 

 
รายไดสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนจากรายไดของ ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ดกรีน  ซึ่งเริ่มรับรูรายได

หลังจากกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่  28 มกราคม และ 29 พฤษภาคม 2546 ตามลําดับ สวนรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน
ของ เอพีบีพี จํานวน 5 ลานบาท เนื่องมาจากมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการขายไฟใหลูกคาในนิคมอุตสาหกรรม  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 7 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3 ลานบาท สาเหตุหลักจาก 
รอยเอ็ดกรีนไดรับเงินชวยเหลือจาก United Nations Development Program (UNDP) 

หนวย:ลานบาท 
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• สวนแบงผลขาดทุนจากกิจการรวมคา คือ เออีพี จํานวน 2 ลานบาท ในขณะที่มีสวนแบงกําไร
จาก เออีพี จํานวน 17 ลานบาท ณ ชวงเวลาเดียวกันป 2546 เนื่องจากคาใชจายจากการซอมบํารุงรักษา
หลัก  
 

4) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 183 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกัน
ของปกอน จํานวน 435 ลานบาท หรือ รอยละ 172 สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศประกอบดวย 
บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น(โคแนล) และโครงการน้ําเทิน 2 (Nam Theun 2 Power Co., Ltd. หรือ 
เอ็นทีพีซี) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 180 ลานบาท ลดลงจากปกอน 74 ลานบาท หรือ รอยละ 29 ซึ่งเกิดจาก
การผลิตพลังงานไฟฟาในไตรมาสที่ 1 ป 2547 ตํ่ากวาป 2546 เนื่องจากการโอนโรงไฟฟานอรธเทิรนมินดา
เนา เพาเวอร คอรเปอเรชั่น (เอ็นเอ็มพีซี) จํานวน 58 เมกะวัตต ออกไปใหกับ เนชั่นแนล เพาเวอร คอรเปอเร
ชั่น (เอ็นพีซี) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 12 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1 ลานบาท หรือ คิดเปน
รอยละ 7 

• สวนแบงคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ําเทิน 2 ในไตรมาส 1 ป 2547 เทากับ 9 ลานบาท 
ลดลง 508 ลานบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2546 ซึ่งมีการปรับปรุงคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ํา
เทิน 2 ตามนโยบายบัญชีใหม โดยมีสวนแบงคาใชจายทั้งสิ้น 518 ลานบาท 
 
         5) รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 164 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 
90 ลานบาท หรือ รอยละ 122 สําหรับกลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) และ บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) ซึ่งมีรายละเอียดดัง
นี้ 

 
รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ:                                            

 ไตรมาส 1 ป 2547 ไตรมาส 1 ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
รายไดคาบริการ – เอสโก 122 40 207% 
รายไดคาน้ํา – เอ็กคอมธารา 39 32 24% 
 

• รายไดคาบริการ จํานวน 122 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 82 ลานบาท 
หรือ รอยละ 207 สาเหตุหลักจากการเพิ่มข้ึนของการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก กับ โรง
ไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน 

หนวย:ลานบาท 
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• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 39 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน  
8 ลานบาท หรือ รอยละ 24 เนื่องจากอัตราคาน้ําและปริมาณการจําหนายที่มากขึ้น 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 2 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.32 ลานบาท หรือ คิดเปน
รอยละ 15 สวนใหญจากรายไดอ่ืนๆของ เอสโก  

• สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา จํานวน 1 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1 ลานบาท หรือรอยละ 95 ซึ่งมา
จาก บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด 
 
2.3  การวิเคราะหรายจาย 

 
คาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา ในไตรมาส 1 ป 2547 

จํานวน 2,913 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1,183 ลานบาท หรือ รอยละ 68 แบง
ตามกลุมธุรกิจ  ดังตอไปนี้ 
 
คาใชจายรวม: 
 ไตรมาส 1 ป 2547 ไตรมาส 1 ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บผฟ. 96 119 (19%) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 1,424 265 437% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 1,161 1,127 3% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas) 113 154 (27%) 
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 119 65 83% 

 
1) คาใชจายของ บผฟ. จํานวน 96 ลานบาท แบงเปน คาใชจายในการบริหารทั่วไป 76 ลานบาท 

และดอกเบี้ยจาย 19 ลานบาท ซึ่งคาใชจายของ บผฟ. นั้นลดลงจากปกอนรวมทั้งสิ้น 23 ลานบาทสาเหตุ
หลักจากดอกเบี้ยจายซึ่งลดลง 23 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยหุนกู บผฟ. ลดลง เมื่อเทียบกับชวง
เวลาเดียวกันของป 2546 ทั้งนี้เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราคงที่เปนอัตราลอยตัว 
เมื่อเดือนมกราคม 2546 อีกทั้งจํานวนเงินตนลดลง สวนคาใชจายในการบริหารทั่วไปนั้นเพิ่มข้ึนเพียง 0.44 
ลานบาท หรือ รอยละ 0.57 
 

2) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) จํานวน 1,424 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวง
เดียวกันของปกอน จํานวน 1,160 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชี 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 790 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1,117 ลานบาท 
หรือ รอยละ 341 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชีใหมดังกลาว ทําให บฟร. มีตน

หนวย:ลานบาท 
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ทุนเพิ่มข้ึนจํานวน 663 ลานบาท และ บฟข. มีตนทุนเพิ่มข้ึนทั้งสิ้น 455 ลานบาท หากไมรวมผลกระทบที่
เกิดขึ้นยอนหลังกอนป 2546 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี บฟร. และ บฟข. มีตนทุนเพิ่มข้ึน 134 
ลานบาท และ 11 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากงานซอมบํารุงรักษาหลัก 
 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP): 
 ไตรมาส 1 ป 2547 ไตรมาส 1 ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 484 (178) 372% 
บฟข. 306 (149) 305% 
 

• คาใชจายในการบริหารและอ่ืนๆ จํานวน 170 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 122 ลาน
บาท หรือ รอยละ 252 สาเหตุหลักจากภาษีของ บฟร. จํานวน 100 ลานบาท เนื่องจากตั้งแต วันที่ 20 
เมษายน 2546 บฟร. จะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2551 โดยระยะเวลาที่ บฟร. ได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนด 8 ปนับจากวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการไดส้ินสุดลง
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2546 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 464 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 80 ลานบาท 
หรือ รอยละ 15 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 47 และ 33 ลานบาท ตามลําดับ เนื่อง
จากเงินตนของเงินกูลดลง 
 

3) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 1,161 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 
จํานวน 34 ลานบาท หรือ รอยละ 3 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 955 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 234 ลานบาท หรือ 
รอยละ 32 สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ จีอีซี ซึ่งเพิ่มข้ึนทั้งสิ้น 110 ลานบาท สวนใหญจากการบํารุง
รักษาหลัก สวนทีแอลพี โคเจน เพิ่มข้ึน 99 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีตนทุนขาย รอยเอ็ดกรีน เพิ่มข้ึน  18 
ลานบาท และ เอพีบีพี เพิ่มข้ึน 5 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับรายไดคาไฟที่เพิ่มข้ึนตามลําดับ 
 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):                         
 ไตรมาส 1 ป 2547 ไตรมาส 1 ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 593 482 23% 
ทีแอลพี โคเจน 294 195 51% 
เอพีบีพี 50 44 12% 
รอยเอ็ดกรีน 18 - n/a 
 

หนวย:ลานบาท 

หนวย:ลานบาท 
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• คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 131 ลานบาท ลดลงจากปกอนทั้งสิ้น 190 ลานบาท 
หรือ รอยละ 59 สาเหตุหลักมาจาก จีอีซี ซึ่งลดลงทั้งสิ้น 213 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2546 มี
การตัดจายคาพัฒนาโครงการบอนอกที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2544 จนถึงไตรมาส 1 ป 2546 เนื่องจากการเปลี่ยน
แปลงนโยบายบัญชีใหม จํานวน 105 ลานบาท และมีผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินและคาความนิยม
ซึ่งเกิดจากการซื้อโครงการบอนอก จํานวน 170 ลานบาท หากไมรวมผลกระทบจากนโยบายบัญชีดังกลาว
แลว สําหรับไตรมาส 1 ป 2547 นั้น จีอีซี มีคาใชจายเพิ่มข้ึน 62 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการปรับปรุงคา
ความนิยมที่เกิดจากการลงทุนในโครงการจํานวน 43 ลานบาทและการตัดจายคาพัฒนาโครงการจํานวน 9 
ลานบาท  สวนทีแอลพี โคเจน มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มข้ึน 23 ลานบาทซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่ม
ข้ึนเนื่องจากการเริ่มรับรูรายไดหลังจากกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 75 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 9 ลานบาท หรือ 
รอยละ 10 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของดอกเบี้ยจาย ของ จีอีซี จํานวน 17 ลานบาท เนื่องจากจํานวน
เงินตนลดลงและอัตราดอกเบี้ยลดลงจากการ Refinance เงินกูบางสวน สําหรับ ทีแอลพี โคเจน และ 
รอยเอ็ดกรีน ดอกเบี้ยจายเพิ่มข้ึนจํานวน 6 ลานบาท และ 3 ลานบาทตามลําดับ เนื่องจากมีการเบิกเงินกู
เพิ่มข้ึน ในขณะที่ดอกเบี้ยจายของ เอพีบีพี ลดลง 1 ลานบาท เนื่องจากเงินตนลดลง 
 

4) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 113 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอน จํานวน 41 ลานบาท หรือ รอยละ 27   รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 39 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 37 ลานบาท หรือ รอย
ละ 49 เกิดจากคาเสื่อมราคาของโรงไฟฟา เอ็นเอ็มพีซี ที่ลดลงอันเนื่องมาจากประมาณการการผลิตที่ลด
ลงและโอนโรงไฟฟาจํานวน 58 เมกะวัตต ใหกับเอ็นพีซี 

• คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 58 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 
จํานวน 0.05 ลานบาท หรือ รอยละ 0.09  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 16 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 5 ลานบาท หรือ 
รอยละ 22 เนื่องจากเงินตนลดลง 
 

5) คาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 119 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 
54 ลานบาท หรือ รอยละ 83 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนบริการ จํานวน 78 ลานบาท เพิ่มข้ึน 44 ลานบาท หรือรอยละ 128 เปนผลมาจากการเพิ่ม
ข้ึนของการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มข้ึน  

• ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 14 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1 ลาน
บาท หรือ รอยละ 6 มาจาก เอ็กคอมธารา ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มข้ึน 
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• คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 24 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 
จํานวน 11 ลานบาท หรือ รอยละ 92 สาเหตุหลักจาก เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มข้ึน อีกทั้งมีการ
จายภาษีเงินไดจํานวน 9 ลานบาท 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 3 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 2 ลานบาท หรือ รอย
ละ 43 เนื่องจากเงินตนคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยของ เอ็กคอมธารา ลดลง  

 
 

3. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน 
 
3.1  การวิเคราะหสินทรัพย 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวม จํานวน 
57,758 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,321 ลานบาท หรือ รอยละ 2 เมื่อเทียบกับส้ินป 2546 โดยมีรายละเอียดที่
สําคัญดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: ลานบาท
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1) เงินสด เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน และเงินลงทุนในหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จํานวน 7,080 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของ
สินทรัพยรวม ลดลง 735 ลานบาท หรือรอยละ 9 สวนใหญมาจาก เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินและ
หลักทรัพยในความตองการตลาดระยะสั้นลดลงจํานวน 1,468 ลานบาท และเงินลงทุนระยะยาวในหลัก
ทรัพยในความตองการตลาดและอื่นๆลดลง จํานวน 408 ลานบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดเพิ่มข้ึน 1,142 ลานบาท 

2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน  จํานวน 11,763 ลานบาท คิดเปนสัด
สวนรอยละ 20 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 1,809 ลานบาท หรือรอยละ 18 โดยเงินสํารองบางสวนเปนเงิน
สกุลดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 61 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 359 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม ลดลง 11 ลานบาท หรือรอยละ 3 สาเหตุหลักมาจากโครง
การน้ําเทิน 2 รับรูสวนแบงขาดทุนจากการตัดจายคาพัฒนาโครงการตามนโยบายบัญชีใหมจํานวน 9 ลาน
บาท  

4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ จํานวน 31,034 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 54 ของสิน
ทรัพยรวม ลดลง 510 ลานบาท หรือรอยละ 2 สาเหตุหลักจากการตัดคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน บผฟ. 
และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 616 ลานบาท และผลตางจากการแปลงคางบการเงินของทรัพยสินของบริษัท
ที่อยูในตางประเทศ จํานวน 24 ลานบาท ในขณะที่ทรัพยสินที่เพิ่มข้ึนสวนใหญมาจากวัสดุสํารองคลังหลัก
ของ บฟร. และ บฟข. จํานวน 60 ลานบาท และ 45 ลานบาทตามลําดับ อีกทั้งยังมีการกอสรางโรงไฟฟา
เพิ่มเติมของ จีอีซี จํานวน 41 ลานบาท  

5) สินทรัพยอ่ืนๆ จํานวน 7,522 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 
767 ลานบาท หรือรอยละ 11 สวนใหญเปนผลจากการเพิ่มข้ึนของเงินใหกูยืมระยะยาวของ บผฟ. แก จีอีซี 
จํานวน 338 ลานบาท โครงการน้ําเทิน 2 จํานวน 238 ลานบาท สวนลูกหนี้การคาเพิ่มข้ึน จํานวน 67 ลาน
บาท และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึน 197 ลานบาท ในขณะที่วัสดุสํารองคลังลดลง 46 ลานบาทและลูก
หนี้กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง จํานวน 28 ลานบาท 
 
3.2  การวิเคราะหหนี้สิน 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 30,108 ลานบาท เพิ่มข้ึน 373 ลานบาท หรือ
รอยละ 1 สวนใหญเกิดจากดอกเบี้ยคางชําระของ บผฟ. บฟร. และ บฟข. สวนประกอบของหนี้สินรวม ได
แก 
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1) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู  จํานวน 27,658 ลานบาท หรือรอยละ 92 ของหนี้สินรวม ซึ่งลดลง 
254 ลานบาท หรือรอยละ 1 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้ 

- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 385 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 1,212 ลานเยน 
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 105 ลานเปโซ  
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 3,735 ลานบาท 
- หุนกู จํานวน 8,005  ลานบาท 

 
ในไตรมาส 1 ป 2547 มีการชําระคืนเงินกูของ ทีแอลพีโคเจน รอยเอ็ด กรีน และ เอพีบีพี และการรี

ไฟแนนซเงินกู ของ จีอีซี  เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ บาท และเปโซ จํานวน 424 ลานบาท ในขณะที่มีการ
เบิกเงินกูเพิ่มข้ึนจํานวน  228 ลานบาท ของ ทีแอลพีโคเจน  รอยเอ็ด กรีน และจีอีซี 

 
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 2,450 ลานบาทหรือรอยละ 8 ของหนี้สินรวม สวนใหญ ไดแก เงินเบิกเกิน

บัญชีและเงินกูระยะสั้น 343 ลานบาท เจาหนี้การคา 783 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย 613 ลานบาท ภาษี
มูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดคางจาย 301 ลานบาท และ อ่ืนๆ 410 ลานบาท  

บผฟ. มีการบริหารภาระผูกพันหนี้สินใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย บผฟ. ไดต้ัง
บัญชีสํารองเพื่อภาระผูกพันในการชําระหนี้ไวในอัตรารอยละ 25 ของภาระค้ําประกันของ บผฟ. ที่มีอยูกับ
บริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อลดความเสี่ยงและสามารถนําเงินที่สํารองนี้มาบริหารใหผลตอบแทนกลับมา
ในรูปดอกเบี้ยควบคูกับความมั่นคงในการรับภาระค้ําประกันหรือภาระผูกพันดังกลาว 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บผฟ. ไดฝากเงินเพื่อเปนเงินสํารองไวจํานวนรอยละ 25 ตามภาระค้ํา
ประกันของ บผฟ. ดังกลาวเปนจํานวน  206 ลานบาท  

 
3.3  การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 
 

ณ วันที่ 31  มีนาคม 2547 สวนของผูถือหุน ซึ่งไมรวมหุนที่ซื้อคืนแลว เปนเงินจํานวน 27,649 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นปกอน 948 ลานบาท เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน ใน
ขณะที่กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาการลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
ลดลงทั้งสิ้น 605 ลานบาท 

PHP
0.27%

THB
14%

JPY
2%

Debenture
29%

USD
55%
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จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 31  มีนาคม 2547 สรุปไดดังนี้ 
 
สวนของผูถือหุน  จํานวน 27,649 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48        
หนี้สิน  จํานวน  30,108 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52 
 
สามารถคํานวณหา  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้ 

- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 1.09 เทา ตํ่ากวาสิ้นป 2546 ซึ่งอยูที่ระดับ 1.11 
เทา 

- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ  50.90 บาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2546 ซึ่งอยูที่
ระดับ 49.21 บาท 

 
4. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจ
กรรมจัดหาเงิน ณ ส้ินงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือส้ินงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2547 เงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 2,872 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากตนงวด 1,142 ลาน
บาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้ 

  
 - เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 558 ลานบาท ลดลงจากป 2546 จํานวน 

398 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสดที่ไดจากดําเนินงานที่ลดลง 1,147 ลานบาท ในขณะที่กระแสเงินสด
จากเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 749 ลานบาท 
  

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 755 ลานบาท โดยเปนเงินสดที่ไดมาจากการ
ลงทุนทางการเงินระยะสั้นจํานวน 1,461 ลานบาท และไดรับเงินปนผลจากบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก และ กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล จํานวน 40 ลานบาท และ 
227 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ บผฟ. ใหกูยืมแก จีอีซี และโครงการน้ําเทิน 2 จํานวน 338 ลานบาท 
และ 238 ลานบาท ตามลําดับ 

 
- เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 173 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือ การ

ชําระคืนเงินกูของทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ดกรีน เอพีบีพี และจีอีซี จํานวน 424 ลานบาท ในขณะที่มีการเบิก
เงินกูเพิ่มของ ทีแอลพีโคเจน รอยเอ็ด กรีน และจีอีซีจํานวน 228 ลานบาท 
 

Equity
48%

Debt
52%


