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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
 

สําหรับผลการดําเนินงาน  ประจํางวด 9 เดือน 
สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2547 

 
 
 
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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1. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (บผฟ.) เปนผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหญ (Independent Power 

Producer “IPP”) แหงแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง บผฟ. มีวิสัย
ทัศนในการดําเนินธุรกิจ มุงเนนที่จะเปนบริษัทชั้นนําของคนไทย ที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจร ให
บริการดานพลังงานทั้งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
ประโยชนทางสังคมเปนสําคัญ 

บผฟ. มีแผนการเพิ่มสัดสวนของสวนแบงการตลาดของธุรกิจผลิตไฟฟา จากการพัฒนาหรือซื้อ
โครงการจากผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหญทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงการ และคํานึงถึงประสบการณและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ดวยตนทุนที่ประหยัด
ตอขนาด ผลตอบแทนการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของโครงการ นอกจากนั้น ยังมุงเนนใน
การนํามาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน นอกเหนือจากการเพิ่มผลกําไรจากการบริหารที่มีประสิทธิ
ภาพแลว บผฟ. ยังตระหนักถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอด
มา  

ณ ปลายเดือนตุลาคม 2547 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 26,040 เมกะวัตต 1 ซึ่ง
รอยละ 9.1 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในป 2547 นี้ ความตองการพลังไฟฟา
สูงสุดอยูในชวงเดือนมีนาคมที่ 19,326 เมกะวัตต 2 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.65 เมื่อเทียบกับ
ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมของป 2546 ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟ
ฟาของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือ Power Development 
Plan “PDP 2004” นั้น ประเทศไทยจะตองการโรงไฟฟาใหมเกิดขึ้นในชวงป 2554-2558 จํานวน 18 โรง
ไฟฟา รวมกับไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไมนอยกวารอยละ 5 ของโรงไฟฟาใหม (คิดเปนกําลังผลิตรวม
ประมาณ 13,230 เมกะวัตต 2) ดังนั้น บริษัทคาดการณไววาจะมีการเริ่มเปดประมูลเพื่อสรางโรงไฟฟา
ใหมเหลานั้นในเร็ววัน ทั้งนี้จะเปนโอกาสอันดีให บผฟ. สามารถขยายสวนแบงตลาดของกําลังผลิตใหม
ที่เพิ่มข้ึนนี้ดวย 

ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟ
ฟา 12 โรง โดยรอยละ 85 ของกําลังผลิต มาจากโรงไฟฟาของ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) 
กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะวัตต และโรงไฟฟาของ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) กําลังผลิต

                                                  
1 ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
2 ที่มา: แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 (Power Development Plan “PDP 2004”) จัดทําโดย กฟผ. 
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ติดตั้ง 824 เมกะวัตต โดยทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก นอกจากโครงการที่
มีอยูนั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครงการอีก 3 โครงการ ซึ่งคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งในสวนการถือหุนของ 
บผฟ. จํานวนรวม 1,012 เมกะวัตต ไดแก 

1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50) จังหวัดสระบุรี กําลังผลิต 1,468 เมกะวัตต โดย
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก เดิมมีกําลังผลิต 700 เมกะวัตต และเดิมใชชื่อวา “โครงการ
โรงไฟฟาบอนอก” ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2547 บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด (จีพีจี) ซึ่ง
เปนผูพัฒนาโครงการแกงคอย  2 ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา  (Power Purchase 
Agreement “PPA”) กับ กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 25 ป และมีกําหนดเริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 และ 2 กําลังผลิต หนวยละ 734 เมกะวัตต ในวันที่ 1 มีนาคม 
2550 และวันที่ 1 มีนาคม 2551 ตามลําดับ      

2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต ไดมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟ
ฟาในเดือนพฤศจิกายน 2546 และมีกําหนดจําหนายกระแสไฟฟาไดในคร่ึงปหลังของป 2552 
โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะวัตต ปจจุบันโครงการอยูระหวางการจัด
หาเงินกูในรูปแบบตางๆจากธนาคารไทย  ธนาคารตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ 

3. โครงการกัลฟ ยะลา กรีน (บผฟ. ถือหุนผานทางบริษัท กัลฟ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) คิด
เปนสัดสวน รอยละ 47.5) จังหวัดยะลา กําลังผลิต 23 เมกะวัตต โดยใชเศษไมยางพาราเปนเชือ้
เพลิง โครงการอยูระหวางการกอสราง ซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2548 

 
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา

ประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชนโอกาสการขยาย
ธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางการเงิน และหากการจายเงินปน
ผลนั้นจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ 
 

 
2.  รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

บผฟ. เปนบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาครบ
วงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจที่ใหการบริการดานพลังงาน โดยมีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกําไรของ
บริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับ
ความสะดวกในการขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถหรือยกระดับคุณภาพการบริหารในแตละโครงการ
ของบริษัทยอย และเพื่อใหการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหมเปนไปโดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการ
เกา  
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เมื่อ ป พ.ศ. 2546 กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมี
ตัวตนและไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 นโยบาย ไดแก นโยบายเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาหลัก
และคาใชจายในการพัฒนาโครงการ เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงรายการเปรียบเทียบจึงไดมีการปรับปรุง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ระหวางกาลสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2546 ยอนหลัง ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท  ณ วันที่ 
30 กันยายน  พ.ศ. 2546 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวด 9 เดือนสิ้น
สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีดังนี้ 
 

 30 กันยายน  พ.ศ. 2546 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
งบดุล   
เงินลงทุนในบริษัทยอย เพิ่มขึ้น - 1,105,644 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ ลดลง (558,710) (846,782) 
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ เพิ่มขึ้น 2,831 - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ เพิ่มขึ้น 1,102,813 - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ ลดลง (288,072) - 
กําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546  เพิ่มขึ้น 258,862 258,862 

 
 30 กันยายน  พ.ศ. 2546 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
งบกําไรขาดทุน   
ตนทุนขาย ลดลง 1,105,644 - 
คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้น (117,590) - 
ผลขาดทุนจากการดอยคา เพิ่มขึ้น (170,482) (66,133) 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น (ลดลง) (588,710) 324,995 
กําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546  เพิ่มขึ้น 258,862 258,862 

 
ดังนั้นฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพื่อใหเห็น

ถึงภาพรวมที่ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
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2.1  สรุปผลการดําเนินงาน 
 กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับ 9 เดือนแรก ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 เปนจํานวนทั้งสิ้น 
3,801 ลานบาท ลดลง 1,290 ลานบาท หรือ รอยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของชวงเวลา
เดียวกัน ป 2546  

 
  กําไรสุทธิ 9 เดือน  

ป 2547 
กําไรสุทธิ 9 เดือน 

ป 2546 
 กอน FX หลัง FX กอน FX หลัง FX 
บผฟ. 157 171 45 45 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 3,571 3,391 4,703 5,112 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 256 96 26 289 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ  
(Overseas) 

72 64 (399) (431) 

กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 80 80 76 76 
 
 
 
ใน 9 เดือนแรก ป 2547 บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 335 ลานบาท เมื่อเปรียบ

เทียบกับชวงเดียวกันปที่แลว บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 639 ลานบาท  
ทั้งนี้กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ

บัญชีไทย  ซึ่งเกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศ
กลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วันสิ้นสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 30 กันยายน 2547) กับงวดกอนหนา
นี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2546)  

หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว  บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 4,136 ลานบาท    
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 315 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีใหมจํานวน 213 ลานบาท อัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได จํานวน 
382 ลานบาท กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับเกาเดือนแรก ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 เปน
จํานวน 4,518 ลานบาท เพิ่มข้ึน 221 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 
2546 

หนวย:ลานบาท 

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

IPP
89.2%

Others
2.1%Overseas

1.7% EGCO
4.5%SPP

2.5%

กําไรสุทธิหลัง FX ป 2547  
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  มีดังนี้ 
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 55 
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 33 
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 7.88 บาท  

 
อัตรากําไรสุทธิ 9 เดือนแรก ป 2547 (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 33 นั้นต่ํา

กวา 9 เดือนแรก ป 2546 ซึ่งเทากับรอยละ 38 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในป 
2546 ทั้งนี้หากไมรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีอัตรากําไรสุทธิ 9 เดือนแรก ป 2547 
จะเทากับรอยละ 35 

 
2.2  การวิเคราะหรายได 

ผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรก ป 2547 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงนิลง
ทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 12,604 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เวลาเดียวกันของป 2546 เพิ่มข้ึนจํานวน 887 ลานบาท หรือรอยละ 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
รายไดรวม:                                                                  
 9 เดือนแรก ป 2547  9 เดือนแรก  ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บผฟ. 439 411 7% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 7,664 7,628 0.48% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 3,539 3,231 10% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas) 573 162 253% 
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 388 285 36% 

 
1) รายไดของ บผฟ. จํานวน 439 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 29 ลานบาท หรือ

รอยละ 7 สวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของดอกเบี้ยรับจํานวน 30 ลานบาท เงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงินเพิ่มข้ึน 10 ลานบาท ในขณะที่รายไดอ่ืนลดลง 12 ลานบาท  

ทั้งนี้รายไดหลักสวนใหญของ บผฟ. ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากกองทุนเปดกรุงไทยหุนผสม
ตราสารหนี้ปนผล (KTSF) จํานวน 334 ลานบาท เพิ่มข้ึน 5 ลานบาท เงินปนผลรับจากหลักทรัพยในความ
ตองการตลาด จํานวน 40 ลานบาท เพิ่มข้ึน 4 ลานบาท สวนรายไดจากดอกเบี้ยรับจํานวน 58 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 30 ลานบาท มาจากการใหกูยืมแก จีอีซี จํานวน 14 ลานบาท โครงการน้ําเทิน 2 จํานวน 11 ลาน
บาท และดอกเบี้ยรับจากธนาคารและอื่นๆ จํานวน 33 ลานบาท ในขณะที่ รายไดอ่ืนๆ จํานวน 7 ลานบาท 
ลดลง 12 ลานบาท  

หนวย:ลานบาท 
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 2)   รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บฟร. และ บฟข. จํานวน 7,664 
ลานบาท แบงเปน 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 7,537 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 84 ลานบาท หรือรอยละ 1 
โดยแบงเปนการลดลงจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร. 421 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity 
Rate) ที่ลดลง ในขณะที่ บฟข. มีรายไดคาไฟฟาเพิ่มข้ึน 505 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base 
Availability Credit) ที่เพิ่มข้ึน ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus” 
หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ได
ประมาณการไวแลว 

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายหลักคือ คาใช
จายเงินกู และคาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการ
คํานวณคาไฟฟาในแตละงวด 

 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP): 
 9 เดือนแรก ป 2547  9 เดือนแรก  ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 4,082 4,503 (9%) 
บฟข. 3,455 2,950 17% 

 
นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบ

ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐฯ และคาอะไหล
ที่ใชในการบํารุงรักษาหลัก ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา 
โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มข้ึนเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงกวาระดับ 28 บาทตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ และได
รับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวาระดับ 28 บาทตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ รายไดคาไฟ
ฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 791 ลาน
บาท 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 127 ลานบาท ลดลง 47 ลานบาท หรือรอยละ 
27 สาเหตุหลักคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 39 ลานบาท เนื่องจากจํานวน
เงินฝากที่ลดลง  

3) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 3,539 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเวลา
เดียวกันของปกอน จํานวน 308 ลานบาท หรือ รอยละ 10 สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 
ประกอบดวย 5 บริษัท คือ บริษัทกัลฟ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (จีอีซี) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร 

หนวย:ลานบาท 
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จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี) บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด (ที
แอลพี โคเจน) และ บริษัท รอยเอ็ดกรีน จํากัด (รอยเอ็ดกรีน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 3,499 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 328 ลาน
บาท หรือ รอยละ 10 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):                         
 9 เดือนแรก ป 2547  9 เดือนแรก  ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 1,971 1,973 (0.10%) 
ทีแอลพี โคเจน 1,216 944 29% 
เอพีบีพี 212 208 2% 
รอยเอ็ดกรีน 101 46 117% 

 
รายไดสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนจาก ทีแอลพี โคเจน จํานวน 272 ลานบาท ซึ่งเริ่มรับรูรายไดหลังจาก

กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่  28 มกราคม 2546 และ รอยเอ็ดกรีนที่เร่ิมรับรูรายไดหลังจากกอสรางแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 โดยมีรายไดเพิ่มข้ึน จํานวน 54 ลานบาท  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 21 ลานบาท เพิ่มข้ึน 5 ลานบาท  
• สวนแบงผลกําไรจากกิจการรวมคา คือ เออีพี จํานวน 19 ลานบาท ลดลง 25 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2546 เนื่องจากคาใชจายจากการซอมบํารุงรักษาหลัก  
4) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 573 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกัน

ของปกอน จํานวน 411 ลานบาท สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศประกอบดวย      บริษัท โคแนล 
โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น(โคแนล) และโครงการน้ําเทิน 2 (Nam Theun 2 Power Co., Ltd. หรือ เอ็นทีพีซี) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 560 ลานบาท ลดลงจากปกอน 152 ลานบาท หรือ รอยละ 21 ซึ่งเกิด
จากการผลิตพลังงานไฟฟาใน 9 เดือนแรก ป 2547 ตํ่ากวาป 2546 เนื่องจากการโอนโรงไฟฟานอรธเทิรน
มินดาเนา เพาเวอร คอรเปอเรชั่น (เอ็นเอ็มพีซี) จํานวน 58 เมกะวัตต ออกไปใหกับ เนชั่นแนล เพาเวอร 
คอรเปอเรชั่น (เอ็นพีซี) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 37 ลานบาท เพิ่มข้ึน 5 ลานบาท หรือ คิดเปน
รอยละ 16 

• สวนแบงคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ําเทิน 2 ใน 9 เดือนแรก ป 2547 เทากับ 24 ลาน
บาท ลดลง 558 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรก ป 2546 ซึ่งมีการปรับปรุงคาใชจายในการพัฒนาโครง
การน้ําเทิน 2 ตามนโยบายบัญชีใหม โดยมีสวนแบงคาใชจายกอนป 2546 ทั้งสิ้น 506 ลานบาท 

หนวย:ลานบาท 
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         5) รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 388 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 
102 ลานบาท หรือ รอยละ 36 สําหรับกลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) และ บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) ซึ่งมีรายละเอียดดัง
นี้ 

รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ:                                            
 9 เดือนแรก ป 2547  9 เดือนแรก  ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
รายไดคาบริการ – เอสโก 260 173 50% 
รายไดคาน้ํา – เอ็กคอมธารา 118 105 12% 
 

• รายไดคาบริการ จํานวน 260 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 87 ลานบาท 
หรือ รอยละ 50 สาเหตุหลักจากการเพิ่มข้ึนของการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก กับ โรง
ไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน 

• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 118 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน  
13 ลานบาท หรือ รอยละ 12 เนื่องจากอัตราคาน้ําและปริมาณการจําหนายที่มากขึ้น และเปนไปตามที่ได
ประมาณการไวแลว 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 8 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1 ลานบาท หรือ คิดเปน
รอยละ 23 สวนใหญจากรายไดอ่ืนๆของ เอสโก  

• สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา จํานวน 3 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2 ลานบาท ซึ่งมาจาก บริษัท 
อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) ในขณะที่บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด (เออี) รับรูสวน
แบงขาดทุนจํานวน 0.49 ลานบาท ซึ่งทําใหสวนไดเสียในเออีมีมูลคาเทากับศูนย 
 
2.3 การวิเคราะหรายจาย 

คาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา ใน 9 เดือนแรก ป 2547 จํานวน 
8,292 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 1,287 ลานบาท หรือ รอยละ 18  แบงตามกลุมธุรกิจ  
ดังตอไปนี้ 
 
คาใชจายรวม: 
 9 เดือนแรก ป 2547  9 เดือนแรก  ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บผฟ. 282 366 (23%) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 4,094 2,925 40% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 3,243 3,169 2% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas) 384 351 9% 
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 289 195 48% 

หนวย:ลานบาท 

หนวย:ลานบาท 
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1) คาใชจายของ บผฟ. จํานวน 282 ลานบาท  แบงเปน คาใชจายในการบริหารทั่วไป 239 ลาน
บาท และดอกเบี้ยจาย 43 ลานบาท ซึ่งคาใชจายของ บผฟ.จํานวน 282 ลานบาทนั้นลดลงจากปกอนรวม
ทั้งสิ้น 83 ลานบาทสาเหตุหลักจากดอกเบี้ยจายซึ่งลดลง 54 ลานบาท หรือ รอยละ 55 เนื่องจากจาํนวนเงนิ
ตนลดลง สวนคาใชจายในการบริหารทั่วไปลดลง 29 ลานบาท หรือ รอยละ 11 

2) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) จํานวน 4,094 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวง
เดียวกันของปกอน จํานวน 1,169 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชี 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 2,251 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1,036 ลานบาท 
หรือ รอยละ 85 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นยอนหลังกอนป 2546 จากการเปลี่ยนนโยบายบัญชี
ใหมดังกลาว ทําให บฟร. มีตนทุนเพิ่มข้ึนจํานวน 549 ลานบาท และ บฟข. มีตนทุนเพิ่มข้ึนทั้งสิ้น 487 ลาน
บาท หากไมรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นยอนหลังกอนป 2546 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี บฟร. และ 
บฟข. มีตนทุนเพิ่มข้ึน 20 ลานบาทและ 44 ลานบาทตามลําดับ เนื่องจากงานซอมบํารุงรักษาหลัก  

 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP): 
 9 เดือนแรก ป 2547  9 เดือนแรก  ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 1,268 719 76% 
บฟข. 983 496 98% 
 

• คาใชจายในการบริหารและอ่ืนๆ จํานวน 459 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 321 ลาน
บาท หรือ รอยละ 232 สาเหตุหลักจากภาษีของ บฟร. จํานวน 300 ลานบาท เนื่องจากตั้งแต วันที่ 20 
เมษายน 2546 บฟร. จะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2551 โดยระยะเวลาที่ บฟร. ได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําหนด 8 ปนับจากวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้นไดส้ินสุด
ลงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2546 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 1,384 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 188 ลาน
บาท หรือ รอยละ 12 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 104 ลานบาท และ 84 ลานบาท 
ตามลําดับ เนื่องจากเงินตนของเงินกูลดลง 

3) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 3,243 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 
จํานวน 75 ลานบาท หรือ รอยละ 2 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 2,787 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 289 ลานบาท 
หรือ รอยละ 12 สาเหตุหลักจากตนทุนขายของทีแอลพี โคเจน เพิ่มข้ึน 138 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับราย
ไดที่เพิ่มข้ึน และ ตนทุนขายของจีอีซี ซึ่งเพิ่มข้ึนทั้งสิ้น 125 ลานบาท เนื่องจากการบํารุงรักษาหลักและผล

หนวย:ลานบาท 
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กระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  นอกจากนี้ยังมีตนทุนขาย รอยเอ็ดกรีน เพิ่มข้ึน  22 ลานบาท 
และ เอพีบีพี เพิ่มข้ึน 3 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับรายไดคาไฟที่เพิ่มข้ึนตามลําดับ 

 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):                         
 9 เดือนแรก ป 2547  9 เดือนแรก  ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 1,674 1,548 8% 
ทีแอลพี โคเจน 904 767 18% 
เอพีบีพี 153 150 2% 
รอยเอ็ดกรีน 56 33 66% 
 

• คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 240 ลานบาท ลดลงจากปกอนทั้งสิ้น 166 ลานบาท 
หรือ รอยละ 41 สาเหตุหลักมาจาก จีอีซี ซึ่งลดลงทั้งสิ้น 188 ลานบาท เนื่องจากมีการตัดจายคาพัฒนา
โครงการบอนอกที่เกิดขึ้น กอนป 2546 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี จํานวน 103 ลานบาท และมผีล
ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินและคาความนิยมซึ่งเกิดจากการซื้อโครงการบอนอก จํานวน 170 ลาน
บาท หากไมรวมผลกระทบจากนโยบายบัญชีดังกลาวแลว สําหรับ 9 เดือนแรก ป 2547 นั้น จีอีซี มีคาใช
จายเพิ่มข้ึน 85 ลานบาท  สวนทีแอลพี โคเจน มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มข้ึน 21 ลานบาทซึ่งสอดคลอง
กับรายไดที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากการเริ่มรับรูรายไดหลังจากกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546          

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 217 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 48 ลานบาท หรือ 
รอยละ 18 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของดอกเบี้ยจาย ของ จีอีซี จํานวน 49 ลานบาท เนื่องจากจํานวน
เงินตนลดลงและอัตราดอกเบี้ยลดลงจากการ Refinance เงินกูบางสวน สําหรับ รอยเอ็ดกรีน ดอกเบี้ยจาย
เพิ่มข้ึนจํานวน 6 ลานบาท เนื่องจากมีการเบิกเงินกูเพิ่มข้ึน ในขณะที่ดอกเบี้ยจายของ เอพีบีพี ลดลง 1 
ลานบาท เนื่องจากเงินตนลดลง 

4) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 384 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกัน
ของปกอน จํานวน 33 ลานบาท หรือ รอยละ 9   รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 127 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 14 ลานบาท หรือ 
รอยละ 10 เกิดจากคาเสื่อมราคาของโรงไฟฟา เอ็นเอ็มพีซี ที่ลดลงอันเนื่องมาจากประมาณการการผลิตที่
ลดลงและโอนโรงไฟฟาจํานวน 58 เมกะวัตต ใหกับเอ็นพีซี 

• คาใชจายในการบริหารและอ่ืนๆ จํานวน 202 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 
จํานวน 57 ลานบาท หรือ รอยละ 39  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 55 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 10 ลานบาท หรือ 
รอยละ 16 เนื่องจากเงินตนลดลง 

หนวย:ลานบาท 
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5) คาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 289 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 
93 ลานบาท หรือ รอยละ 48 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนบริการ จํานวน 177 ลานบาท เพิ่มข้ึน 83 ลานบาท หรือรอยละ 88 เปนผลมาจากการเพิ่ม
ข้ึนของการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มข้ึน  

• ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 41 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1 ลานบาท 
หรือ รอยละ 3 มาจาก เอ็กคอมธารา เนื่องจากคาบํารุงรักษาลดลง 

• คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 62 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 
จํานวน 16 ลานบาท หรือ รอยละ 35 สาเหตุหลักจาก เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มข้ึน  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 8 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 4 ลานบาท หรือ รอย
ละ 35 เนื่องจากเงินตนคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยของ เอ็กคอมธารา ลดลง  

 
 
3. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน 
 
3.1  การวิเคราะหสินทรัพย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวม จํานวน 
56,210 ลานบาท ลดลง 227 ลานบาท หรือ รอยละ 0.40 เมื่อเทียบกับส้ินป 2546 โดยมีรายละเอียดสําคัญ
ดังนี้ 

 
 

หนวย: ลานบาท
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1) เงินสด เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน และเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จํานวน 6,444 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 11 ของสินทรัพย
รวม ลดลง 1,371 ลานบาท หรือรอยละ 18 สวนใหญมาจาก เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินและหลัก
ทรัพยในความตองการตลาดระยะสั้นลดลงจํานวน 1,347 ลานบาท และเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย
ในความตองการตลาดและอื่นๆลดลง จํานวน 650 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนเพิ่มในโครงการของ จีอีซี 
และการใหเงินกูยืมแกจีอีซี และเอ็นทีพีซี ประกอบกับราคาตลาดที่ลดลงของหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน 626 ลานบาท 

2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน  จํานวน 10,290 ลานบาท คิดเปนสัด
สวนรอยละ 18 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 337 ลานบาท หรือรอยละ 3 โดยเงินสํารองบางสวนเปนเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 30 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3 ป 2547 เจาหนี้เงินกูของ บฟข. ได
อนุมัติการยกเลิกการกันเงินสํารองเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 368 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1 ลานบาท หรือรอยละ 0.39 สาเหตุหลักมาจาก
โครงการน้ําเทิน 2 รับรูสวนแบงขาดทุนจากการตัดจายคาพัฒนาโครงการตามนโยบายบัญชีใหมจํานวน 
24 ลานบาท ในขณะที่รับรูสวนแบงกําไรจาก เออีพี และ อเมสโก จํานวน 19 ลานบาท และ 3 ลานบาท 
ตามลําดับ  

4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 29,730 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 53 ของสิน
ทรัพยรวม ลดลง 1,813 ลานบาท หรือรอยละ 6 สาเหตุหลักจากการตัดคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน บผฟ. 
และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 1,806 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุ
สํารองคลังของ บฟข. และ บฟร. จํานวน 268 ลานบาทและ 96 ลานบาท จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชี ผลขาดทุนจากการดอยคาของโรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 11 ลานบาท   ในขณะที่ผลกระทบจากการ
แปลงคางบการเงินของทรัพยสินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ เพิ่มข้ึนจํานวน 39 ลานบาท อีกทั้งทรพัยสิน
ที่เพิ่มข้ึนสวนใหญมาจากวัสดุสํารองหลักของ บฟร. และ บฟข. จํานวน 38 ลานบาท และ 91 ลานบาทตาม
ลําดับ การกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติมของ จีอีซี จํานวน 83 ลานบาท และอื่นๆ 117 ลานบาท 

5) สินทรัพยอ่ืนๆ จํานวน 9,377 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 17 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 
2,622 ลานบาท หรือรอยละ 39 สวนใหญเปนผลจากการเพิ่มข้ึนของลูกหนี้การคาที่เกี่ยวของกันจํานวน 
1,079 ลานบาท วัสดุสํารองคลังเพิ่มข้ึน 720 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะยาวของ บผฟ. แก จีอีซี จํานวน 
242  ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 493 ลานบาท และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึน 122 ลานบาท  
 
3.2  การวิเคราะหหนี้สิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 27,851 ลานบาท ลดลง 1,884 ลานบาท 
หรือรอยละ 6 เนื่องจากการชําระคืนเงินกูและหุนกูของ บผฟ. บฟร. และ บฟข. 
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1) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู  จํานวน 25,847 ลานบาท หรือรอยละ 93 ของหนี้สินรวม ซึ่งลดลง 
2,065 ลานบาท หรือรอยละ 7 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้ 

- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 353 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 1,163 ลานเยน 
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 96 ลานเปโซ  
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 3,544 ลานบาท 
- หุนกู จํานวน 7,163  ลานบาท 

 
ใน 9 เดือนแรก ป 2547 เงินกูสกุลบาท ดอลลารสหรัฐฯ และ เปโซ รวมทั้งหุนกูลดลงรวม 2,124 ลาน

บาท สวนใหญจากการชําระคืนเงินตนของ บผฟ. บฟร. บฟข. เอพีบีพี ทีแอลพีโคเจน โคแนล เอ็กคอมธารา 
และ การรีไฟแนนซเงินกู ของ จีอีซี  ในขณะที่มีเงินกูสกุลเยนเพิ่มข้ึน 54 ลานบาท มาจากการเบิกเงินกูใน
การสรางโรงไฟฟารอยเอ็ด กรีน 

2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 2,005 ลานบาทหรือรอยละ 7 ของหนี้สินรวม สวนใหญ ไดแก ดอกเบี้ยคาง
จาย 573 ลานบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น 340 ลานบาท เจาหนี้การคา 335 ลานบาท ภาษมีลู
คาเพิ่มและภาษีเงินไดคางจาย 246 ลานบาท และ อ่ืนๆ 511 ลานบาท  

 
3.3  การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 30  กันยายน 2547 สวนของผูถือหุน ซึ่งไมรวมหุนที่ซื้อคืนแลว เปนเงินจํานวน 28,358 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นปกอน 1,657 ลานบาท เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน ใน
ขณะที่กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาการลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด  ลดลงทั้งสิ้น 
849 ลานบาท สาเหตุจากการเพิ่มทุนของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออกทําใหราคา
หุนลดลง และการจายปนผลของ KTSF 

จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30  กันยายน 2547 สรุปไดดังนี้ 
 
สวนของผูถือหุน  จํานวน 28,358 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.45        
หนี้สิน  จํานวน  27,851 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.55 
 
สามารถคํานวณหา  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้ 

- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.98 เทา ตํ่ากวาสิ้นป 2546 ซึ่งอยูที่ระดับ 1.11 
เทา 

- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ  52.16 บาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2546 ซึ่งอยูที่
ระดับ 49.21 บาท 
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4. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจ

กรรมจัดหาเงิน ณ  ส้ินงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือส้ินงวด ณ  วันที่ 30 
กันยายน 2547 เงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 2,357 ลานบาท ลดลงจากตนงวด 
626 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้ 

 - เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 4,431 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสด
ที่ไดจากดําเนินงาน 6,009 ลานบาท ลดลงจากป 2546 จํานวน 1,067 ลานบาท ในขณะที่ลูกหนี้เพิ่มข้ึน 
1,144 ลานบาท และวัสดุสํารองคลังเพิ่มข้ึน 485 ลานบาท 
 - เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 355 ลานบาท โดยเปนเงินสดที่ไดมาจากการ
จําหนายเงินลงทุนทางการเงินระยะสั้นจํานวน 1,375 ลานบาท และไดรับเงินปนผลจากบริษัทจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก และ กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล จํานวน 40 ลาน
บาท และ 334 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ บผฟ. ใหกูยืมเงินแก จีอีซี และเอ็นทีพีซี จํานวน 242 ลาน
บาท และ 479 ลานบาท ตามลําดับ ซื้อสินทรัพย 273 ลานบาท ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 198 ลานบาท 
เงินลงทุนที่ จีอีซีซื้อหุนใน จีพีจี จาก MEC Laguna Power B.V. จํานวน 159 ลานบาท 

- เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 4,165 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือ 
การชําระคืนหุนกู บผฟ. การชําระคืนเงินกูของ บฟร. บฟข. ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ดกรีน เอพีบีพี และจีอีซี 
จํานวน 2,768 ลานบาท และการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,548 ลานบาท ในขณะที่มีการเบิก
เงินกูเพิ่มของ ทีแอลพีโคเจน และ รอยเอ็ด กรีน จํานวน 116 ลานบาท 
 


