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ของฝายบริหารใหผูลงทุนทั่วไปสามารถติดตามและทําความเขาใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทไดดีขึ้น  อันเปน
การสงเสริมโครงการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
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หากมีคําถามหรือขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอสอบถามไดที่ สวนนักลงทุนสัมพันธ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) โทร. 02-
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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
1. บทสรุปผูบรหิาร 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ซึ่งมีกาํลังผลิตติดตั้ง ณ 
ปจจุบันตามสดัสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาขนาดใหญและเล็กรวมทัง้สิน้ 12 โรง 
และมีโครงการสําคัญที่กําลงัพัฒนา 2 โครงการ คือ โครงการน้ําเทนิ 2 ซึ่งธนาคารโลก (World Bank) และธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) พรอมกลุมสถาบนัทางการเงินที่เปนธนาคารพาณิชยและ
องคกรระหวางประเทศไดใหการสนับสนนุโครงการอันนําไปสูการเบกิเงนิกูงวดแรกเปนจาํนวนเทียบเทา 238 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2548  และ โครงการแกงคอย 2 ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงเงื่อนไขหนีด้วย
การเปลี่ยนเจาหนี้เงนิกูดอลลารสหรัฐจากธนาคารพาณชิยไทยเปนธนาคารพาณิชยตางประเทศและ Japan Bank 
for International Cooperation (JBIC) และสามารถเบิกเงินกูงวดแรกภายใตเงื่อนไขใหมที่มตีนทนุทีถู่กลงเมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2549  

สําหรับผลการดําเนนิงานของกลุม บผฟ. ในป 2548 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2548 มีกําไรสุทธิทั้งสิน้ 
4,093 ลานบาท ลดลง 569 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12 เมื่อเทยีบกับป 2547 ทั้งนีห้ากไมคํานงึถงึผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยนแลว ในป 2548 บริษัทจะมีกําไรจาํนวน 4,378 ลานบาท ลดลงจาก ป 2547 จํานวน 217 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 สาเหตุการลดลงของกาํไรสุทธิกอนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจาก  
• บผฟ. มกีําไรสุทธิเทากบั 4 ลานบาท ลดลง 82 ลานบาท เนื่องจากเงนิปนผลรับจากการลงทุนทางการเงิน

ลดลง  
• กลุมธุรกจิโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) และ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม 

จํากัด (บฟข.) มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 4,208 ลานบาท เพิ่มข้ึน 153 ลานบาท สาเหตหุลักจากรายไดคาไฟ
ที่เพิม่ข้ึนของ บฟข. ประกอบกับดอกเบี้ยจายที่ลดลงของ บฟร. และ บฟข.   

• กลุมธุรกจิโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) ประกอบดวย 5 บริษัท คือ บริษัท กัลฟ อิเลค็ตริก จํากัด (มหาชน) (จีอีซ)ี 
บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออพีี) บริษทั อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี)  บริษัท ทีแอล
พี โคเจเนอเรชัน่ จาํกัด (ทีแอลพี โคเจน) และ บริษทั รอยเอ็ด กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสทุธิรวมทัง้สิ้น
เทากับ 299 ลานบาท เพิ่มข้ึนรวมทัง้สิน้ 4 ลานบาท เนื่องจากรายไดคาไฟที่เพิ่มข้ึนของ จีอีซี และ ทีแอลพีโค
เจน และ คาใชจายในการบริหารที่ลดลงของ ทีแอลพีโคเจน 

• กลุมธุรกจิโรงไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย บริษทั โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น (โคแนล) และ โครงการ
น้ําเทิน 2 (เอ็นทพีีซี) ขาดทนุสุทธเิทากับ 304 ลานบาท ลดลงทัง้สิน้ 343 ลานบาท เนื่องจาก เอน็ทพีีซี ไดเร่ิม
ดําเนนิการกอสรางโรงไฟฟาในลาวและนาํมาจัดทาํงบการเงินรวมตามสัดสวนตัง้แตไตรมาสที่ 3 ของป 2548 
ซึ่งขาดทนุจาํนวน 455 ลานบาท 

• กลุมธุรกจิอื่นๆ ประกอบดวย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด เซอรวิส จาํกัด (เอสโก)  และ บริษัท เอ็กคอม
ธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) มีกาํไรสุทธิรวมทัง้สิน้ 170 ลานบาท เพิม่ข้ึนรวมทั้งสิน้ 50 ลานบาท สาเหตหุลัก
จากรายไดคาบริการที่เพิ่มข้ึนของเอสโก 
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2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 
บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer “IPP”) แหงแรกของประเทศ

ไทย ซึ่งแปรรูปมาจากสวนของการผลิตบางสวนของ บริษัท กฟผ. จาํกัด (มหาชน) หรือ กฟผ. (ชื่อเดิมคือ “การ
ไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย”) จัดตั้งขึน้ในป 2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิง้โดยการลงทุนในบริษัทยอย หรือ
บริษัทรวมตาง ๆ ภายใตวิสัยทัศนที่วา “เปนบริษัทไทยชั้นนาํที่ดําเนนิธุรกิจ ผลิตไฟฟาครบวงจร และครอบคลุม
ถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทัง้ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ดวยความมุงมัน่ที่จะธํารงไวซึ่ง
ส่ิงแวดลอม และการพฒันาสังคม”  

สําหรับแผนการดําเนนิธุรกจิของ บผฟ. เราไดมุงเนนการประกอบธุรกิจในการผลิตกระแสไฟฟาและ
จําหนายให กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟระยะยาว นอกจากนั้น เรายังแสวงหาการลงทนุจากการพัฒนาหรือ
ซื้อโครงการจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซียน โดยมีเปาหมายในการจัดหา
ผลตอบแทนจากการลงทุนใหแกผูถือหุนโดยการแสวงหากําไรจากโครงการที่มีอยูในปจจุบัน ตลอดจนการสรร
หาโครงการทีม่ีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูในระดับความเสีย่งที่สามารถยอมรับได   

ณ.ปลายเดือนธันวาคม 2548 ประเทศไทยมกีําลงัผลติติดตั้งรวมจํานวน 26,450.56 เมกะวัตต1 ซึ่ง
ประมาณรอยละ 9.1 ของกําลังผลิตนีม้าจากกาํลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในป 2548 ความตองการพลงัไฟฟา
สูงสุดอยูในชวงเดือนเมษายนที ่ 20,537.50 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.27 เมื่อเทียบกับความ
ตองการพลงัไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดอืนมีนาคมของป 2547  

เมื่อวันที ่ 22 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการไฟฟาชวง
เปลี่ยนผาน ซึง่ประกอบดวยคณะกรรมการรวมทั้งหมด 7 คนเพื่อปฏิบัติหนาทีก่ํากบัดูแลนโยบายกิจการไฟฟา 
ทางดานการเปดประมูลโรงไฟฟาใหมเพื่อผลิตกระแสไฟฟาในชวงป พ.ศ. 2554-2558 นั้น คาดวาการเปด
ประมูลจะเกิดขึ้นภายในป 2549 แตรายละเอียดของการประมูลยังไมมีความชัดเจน ซึง่ บผฟ. ยังไมสามารถ
ประมาณผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได แตอยางไรก็ดี บผฟ. ไดดําเนนิการวางแผนโดยอาศัยความรวมมอื 
ตลอดจนความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองคกรเพื่อเตรยีมตัวสําหรับการประมูลดังกลาวแลว 

ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุน (equity MW) รวมจาํนวน 2,414 เมกะวัตต 
จากโรงไฟฟาขนาดใหญและเล็กรวมทั้งสิน้ 12 โรง ซึง่รอยละ 85 ของกําลังผลิต มาจากโรงไฟฟาของ บฟร. ซึ่งมี
กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะวัตต และโรงไฟฟาของ บฟข. ซึ่งมกีําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ทั้ง 2 โรงไฟฟา
ดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลกั นอกจากนี้บริษัทยังไดดําเนนิการพฒันาโครงการโรงไฟฟาอีก 4 
โครงการ ซึง่คดิเปนกําลงัการผลิตติดตั้งในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 1,021 เมกะวัตต ไดแก 

 
1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในจีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ กัลฟ 

เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด (จีพีจี) รอยละ 99.99) ต้ังอยูที่จงัหวัดสระบุรี กําลังผลิต 1,468 เมกะวัตต 
โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก โครงการนีม้ีกาํหนดเริ่มเดินเครือ่งเชิงพาณิชยโรงที ่ 1 และ 2 

                                                  
1 ที่มา: บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
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กําลังผลิตโรงละ 734 เมกะวัตต ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 และวันที่ 1 มีนาคม 2551 ตามลําดับ เมื่อ
วันที ่ 18 มกราคม 2549 โครงการเบิกเงนิกูคร้ังแรกภายใตเงื่อนไขใหมทีจ่ํากดัความรับผิดชอบของ
เจาของโครงการ (Project Finance) และไดรับการปรับปรุงเงื่อนไขเงินกูดอลลารสหรัฐฯ เมื่อเปลี่ยน
เจาหนี้เงินกูตางประเทศจากธนาคารพาณิชยไทยเปนธนาคารพาณชิยตางประเทศ และ JBIC 

 
2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอน็ทพีีซ ี ซึ่งเปนบริษัทเจาของโครงการ) ผลิต

กระแสไฟฟาจากพลงัน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกาํลังผลิต 1,070 เมกะ
วัตต เมื่อวันที ่ 29 เมษายน 2548 ไดมีการลงนามสัญญาการกูยืมเงนิและการใหความชวยเหลือทาง
การเงนิตางๆ และไดมีการเบิกเงนิกูงวดแรกเมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2548 สําหรับงานกอสรางเกดิความ
ลาชากวาแผนที่กําหนดไวเลก็นอยแตคาดวาจะสามารถเรงดําเนนิการใหทนัตามแผนทีก่ําหนดไวได 
โครงการนีม้ีกาํหนดเดินเครือ่งเชิงพาณิชยในเดือนพฤศจกิายน 2552 และมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ 
กฟผ. จํานวน 995 เมกะวัตต สวนที่เหลือขายใหกับรัฐบาลลาว 

 
3. โครงการกัลฟ ยะลา กรนี (บผฟ. ถือหุนผานทาง จอีีซี คิดเปนสัดสวน รอยละ 47.5) ในจังหวัดยะลา 

กําลังผลิต 23 เมกะวัตต โดยใชเศษไมยางพาราเปนเชื้อเพลิง  เนือ่งจากเกิดเหตุการณไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตต้ังแตตนป 2547 การกอสรางจึงลาชากวาแผนทีก่ําหนดไว ทางโครงการไดรับ
การอนุมัติจาก กฟผ. ใหเลือ่นกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชงิพาณิชยกับ กฟผ. จากเดือน เมษายน 2549 เปน
วันที่ 1 ตุลาคม 2549 

 
4. โครงการขยายกําลังการผลิตที่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในบรษิทั เอก็

โกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ซึ่งถือหุนใน เอพีบีพ ี รอยละ 29.7)  กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาจาํหนายใหกับลูกคาภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
เมื่อวันที ่ 28 กันยายน 2548 ไดมีการลงนามสัญญาการกูยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 
และไดมีการเบิกเงนิกูงวดแรกเมื่อวนัที ่ 7 ตุลาคม 2548 โครงการขยายกาํลังการผลิตนี้มีกําหนดเริ่ม
เดินเครื่องเชงิพาณิชยในไตรมาสที ่1 ป 2550  ปจจุบันอยูในระหวางดําเนนิการกอสราง 
 
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนัน้ บผฟ. มีนโยบายจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณ

รอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจาํนวนทีท่ยอยเพิ่มข้ึนอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปน
อ่ืนใด เชน การขยายธุรกจิของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงนิปนผลมีผลกระทบตอการ
ดําเนนิงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสาํคัญ 
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3. รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) เพื่อใหแตละบรษิทั

ดําเนินธุรกิจดานการผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายไดหลัก คือเงินปนผล
ที่มาจากกําไรของบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อไดรับความสะดวกในการขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการ
ใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการเกา  

ในระหวางไตรมาสที่ 3 ป 2548 เอ็นทีพีซี ไดเร่ิมดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินลงทุนใน เอ็นทีพีซี ไดนํามาจัดทํางบ
การเงินรวมตามวิธีรวมตามสัดสวน เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 

ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมที่
ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
             
3.1  สรุปผลการดําเนินงาน 
  กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. ในป 2548 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 เปนจาํนวนทัง้สิ้น 4,093 ลานบาท 
ลดลง 569 ลานบาท หรือ รอยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการดําเนนิงาน ป 2547  
 

 
  กําไรสุทธิ ป 2548  กําไรสุทธิ ป 2547 

 กอน FX หลัง FX กอน FX หลัง FX 
บผฟ. 4 57 86 71 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 4,208 3,973 4,055 4,119 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 299 199 295 316 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ  
(Overseas) 

(304) (304) 39 32 

กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 170 169 120 124 
 
 
 
ในป 2548 บผฟ. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จาํนวน 285 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 ซึ่ง 

บผฟ. มีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 67 ลานบาท ทั้งนี้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเกิดขึ้นจํานวน 
395 ลานบาทในป 2548 เปนตัวเลขทางบญัชี เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชไีทย ซึง่เกิดขึ้นจากผลตางของ
การแปลงมูลคาหนี้คงคางสทุธิเฉพาะที่เปนเงนิตราสกุลตางประเทศกลับมาเปนเงนิตราสกุลบาท ณ วนัสิ้นสุดงวด
ของบัญชีปจจบัุน (วันที่ 31 ธันวาคม 2548) กับงวดกอนหนานี้ (วันที ่31 ธันวาคม 2547)  

หากไมคํานงึถงึผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ใน ป 2548 บริษัทจะมกีําไรจํานวน 4,378 ลานบาท ลดลง
จาก ป 2547 จํานวน 217 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 

หนวย:ลานบาท 

หมายเหตุ:    -ไอพีพ ีประกอบดวย บฟร. บฟข. - เอสพีพี ประกอบดวย จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพโีคเจน รอยเอ็ด กรีน 
 -ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพีซี - อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา 

กําไรสุทธิหลัง FX 
ป 2548  

SPP, 5%

Others, 
4% EGCO, 

1%

IPP, 90%
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นอกจากนีห้ากไมคํานงึถงึผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจาํนวน 285 ลานบาท ดอกเบี้ยจายจาํนวน 
1,859 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 475 ลานบาทและคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จาํนวน 3,067 ลาน
บาท กาํไรกอนหกัดอกเบี้ยจาย ภาษ ีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม บผฟ.ในป 2548 
จะเปนจาํนวน 9,779 ลานบาท ลดลง 282 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 เมื่อเทยีบกับกาํไร ของกลุม บผฟ. ป 
2547 จํานวน 10,061 ลานบาท ซึง่ไมรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาํนวน 67 ลานบาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 
2,220 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 597 ลานบาทและคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จาํนวน 2,650 ลาน
บาท 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  มีดังนี้ 
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 49.13 
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 25.98 
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 8.32 บาท  
อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 49.13 นั้น ตํ่ากวาชวงเวลาเดียวกันของป 2547 ซึ่งเทากับรอยละ 

51.39 สาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดคาไฟของ บฟร. ประกอบกับการเริ่มบันทึกผลการดําเนินงานโครงการ
น้ําเทิน 2 ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาตามวิธีรวมตามสัดสวน มีผลขาดทุน จํานวน 455 ลานบาท  สงผลใหอัตรากําไร
สุทธิของป 2548 (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ซึ่งเทากับรอยละ 25.98 นั้นต่ํากวาป 2547 ซึ่งเทากับ
รอยละ 27.85 

 
3.2  การวิเคราะหรายได 

ผลการดําเนินงานใน ป 2548 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงินลงทุนในบริษัทรวม
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 16,854 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ ป 2547 เพิ่มข้ึนจํานวน 354 
ลานบาท หรือรอยละ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
รายไดรวม:                                                                  
 ป 2548 ป 2547 %เปล่ียนแปลง  
บผฟ. 478 587 (19%) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 9,572 9,846 (3%) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 5,287 4,778         11% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas) 847 730 16% 
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 669 559 20% 

 
1) รายไดของ บผฟ. จาํนวน 478 ลานบาท แบงเปนเงนิปนผลรับจากการลงทนุทางการเงิน 241 

ลานบาท รายไดอ่ืนๆ 140 ลานบาทและดอกเบี้ยรับ 96 ลานบาท ทัง้นี้รายไดของ บผฟ. ลดลงจากป 2547 ทัง้สิ้น 
109 ลานบาท หรือรอยละ 19 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงนิลดลงจํานวน 234 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 49 เนือ่งจากสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ในขณะทีม่รีายไดอ่ืนๆเพิ่มข้ึน 113 ลาน

หนวย:ลานบาท 
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บาท โดยมีสาเหตหุลักมาจากการจายเงนิชดเชยคา Internal Development Cost สุทธิของโครงการน้าํเทนิ 2 
จํานวน 110 ลานบาท ซึ่งเปนไปตาม Shareholders’ Agreement และดอกเบี้ยรับเพิ่มข้ึน 12 ลานบาท   

ทั้งนี้รายไดหลกัสวนใหญของ บผฟ. ใน ป 2548 ยังคงมาจากเงนิปนผลรับจากการลงทนุทางการเงินคือ 
กองทนุเปดกรงุไทยหุนผสมตราสารหนีป้นผล (KTSF) จํานวน 130 ลานบาท ลดลง 298 ลานบาท เงินปนผลรับ
จากบริษทัจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 92 ลานบาท เพิ่มข้ึน 51 ลาน
บาท โดยเปนผลสวนใหญจากอัตราการจายเงนิปนผลทีเ่พิ่มข้ึน   
 2)   รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บฟร. และ บฟข. จํานวน 9,572 ลานบาท 
แบงเปน 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 9,378 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 293 ลานบาท หรือรอยละ 3 โดย
แบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร.จํานวน 5,039 ลานบาท ลดลง 409 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity 
Rate) ที่ลดลง และ รายไดคาไฟ บฟข. จาํนวน 4,339 ลานบาท เพิ่มข้ึน 115 ลานบาท เนื่องจากอตัราคาไฟ (Base 
Availability Credit) ทีเ่พิ่มข้ึน ซึง่เปนไปตามทีก่ําหนดไวในสูตรคาพลงัไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus” หรือตนทนุ
บวกกาํไรสวนเพิ่มที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซือ้ขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณการไว
แลว 

 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP): 
 ป 2548  ป 2547 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 5,039 5,448 (8%) 
บฟข. 4,339 4,224 3% 

 
สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้

และคาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแต
ละงวด นอกจากนัน้ ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิด
จากอัตราแลกเปลี่ยนสาํหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลกัที่เปนสกลุ
ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกาํหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคา
พลังไฟฟาเพิ่มข้ึนเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงกวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ และไดรับคาพลงัไฟฟาลดลง
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวาระดับ 28 บาท ตอหนึง่ดอลลารสหรัฐฯ ทัง้นี ้รายไดคาไฟฟาจากบริษทัยอยหลักไดรวม
สวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงนิ 744 ลานบาทสาํหรับ ป 2548  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 194 ลานบาท เพิ่มข้ึน 20 ลานบาท หรือรอยละ 11 
สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟร. ที่เพิ่มข้ึนจํานวน 25 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากการเพิม่
ทุนใน บฟร. ของ บผฟ. ในขณะที่ดอกเบี้ยรับของ บฟข. ลดลง 2 ลานบาทและรายไดอ่ืนๆของ บฟร. และ บฟข. 
ลดลง 3 ลานบาท 

3) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 5,287 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2548 จํานวน 

หนวย:ลานบาท 
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509 ลานบาท หรือ รอยละ 11 สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี เออีพี เอ
พีบีพี ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 5,188 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 505 ลานบาท หรือ รอยละ 11 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):                         
 ป 2548 ป 2547 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 3,017 2,640 14% 
ทีแอลพี โคเจน 1,727 1,629 6% 
เอพีบีพี 257 272 (5%) 
รอยเอ็ด กรีน 187 142 32% 

 
ทั้งนี้รายไดสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนมาจาก จีอีซี จํานวน 377 ลานบาท เนื่องจากมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการ

เรียกกําลังการผลิตสําหรับความตองการไฟฟาสูงสุดจาก กฟผ.  สวนทีแอลพีโคเจนมีรายไดเพิ่มข้ึนจํานวน 97 ลาน
บาท เนื่องจากรายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจากอัตราคาไฟที่
เพิ่มข้ึน และการขายไอน้ําใหลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึน และรอยเอ็ดกรีนที่มีรายไดเพิ่มข้ึน จํานวน 46 
ลานบาท จากคาพลังไฟฟาที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่สูงขึ้นซึ่งสัมพันธกับสูตรคาไฟ สงผลใหรายไดคา
ไฟฟาสูงขึ้น สําหรับรายไดคาไฟฟาของเอพีบีพี ลดลง 15 ลานบาท เกิดจากกําลังการผลิตลดลงเนื่องจากการชํารุด
ของอุปกรณที่ใชในการทํางานของเครื่องจักรผลิตไฟฟา 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 73 ลานบาท เพิ่มข้ึน 31 ลานบาท สวนใหญจากรายได
อ่ืนๆของเอพีบีพีเพิ่มข้ึน 29 ลานบาท เนื่องจากไดรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย สวนรายไดจากดอกเบี้ยรับ
และรายไดอ่ืนๆของรอยเอ็ดกรีนเพิ่มข้ึน 3 ลานบาท และทีแอลพี โคเจนเพิ่มข้ึน 6 ลานบาท ในขณะที่รายไดจาก
ดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆของจีอีซี ลดลง 7 ลานบาท 

• สวนแบงผลกําไรจากกิจการรวมคา คือ เออีพี จํานวน 26 ลานบาท ลดลง 27 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2547 สาเหตุหลักเนื่องจากคาปรับที่เกิดจากการผลิตและจําหนายไอน้ําไดไมครบตามที่กําหนด
ในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 

4) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 847 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 117 
ลานบาท สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศประกอบดวย   โคแนล และ เอ็นทีพีซี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 802 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 85 ลานบาท หรือ รอยละ 12 ซึ่งเกิดจากการ
ผลิตพลังงานไฟฟาในป 2548 สูงกวาป 2547  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 45 ลานบาท เพิ่มข้ึน 7 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 
19 

• สวนแบงคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ําเทิน 2 มีการบันทึกเปนศูนย แสดงการลดลง 25 ลาน
บาท เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากในป 2547 โครงการน้ําเทิน 2 บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย แตในไตรมาสที่ 3 
ป 2548 ไดเร่ิมตนการบันทึกผลการดําเนินงานตามวิธีรวมตามสัดสวนภายหลังการเริ่มดําเนินการกอสราง

หนวย:ลานบาท 
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โรงไฟฟาในประเทศลาว        
5) รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 669 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 111 ลานบาท หรือ รอย

ละ 20 สําหรับกลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ:                                            

 ป 2548 ป 2547 %เปล่ียนแปลง  
รายไดคาบริการ – เอสโก 487 390 25% 
รายไดคาน้ํา – เอ็กคอมธารา 168 157 7% 

 
• รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 487 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 96 ลานบาท หรือ รอยละ 

25 สาเหตุหลักจากการเพิ่มข้ึนของการใหการบริการบํารุงรักษาหลัก และขายอุปกรณเครื่องจักรในการผลิตไฟฟา
ระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน 

• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 168 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน  11 ลานบาท หรือ รอย
ละ 7 เนื่องจากอัตราคาน้ําที่เพิ่มข้ึนตามสัญญาระยะยาวกับการประปาสวนภูมิภาค 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 15 ลานบาท เพิ่มข้ึน 4 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 
34 สวนใหญจากดอกเบี้ยรับของเอ็กคอมธารา  

• สวนแบงกําไรจากบริษัทยอยและกิจการรวมคาของเอสโก จํานวน 0.77 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.26 ลาน
บาท เนื่องจากในป 2547 มีสวนแบงคาใชจายของ บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด จํานวน 0.49 ลานบาท 
ในขณะที่ ในป 2548 บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) มีคาใชจายเพิ่มข้ึน ทําใหสวนแบง
กําไรจากอเมสโก ลดลง 0.24 ลานบาท  
 
3.3  การวิเคราะหรายจาย 

คาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา ในป 2548 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 
12,212 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 540 ลานบาท หรือ รอยละ 5  แบงตามกลุมธุรกิจ  ดังตอไปนี้ 

 
คาใชจายรวม: 
 ป 2548 ป 2547 %เปล่ียนแปลง  
บผฟ. 474 501 (5%) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 5,364 5,791 (7%) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 4,917 4,415 11% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas) 990 553 79% 
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 468 412 13% 

1) คาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 474 ลานบาท เปนคาใชจายในการบริหารทั่วไปทั้งจํานวน ซึ่งลดลง
ทั้งสิ้น 27 ลานบาท หรือรอยละ 5 เมื่อเทียบกับป 2547 เนื่องจากหุนกูของ บผฟ. ไดชําระคืนหมดแลวตั้งแตเดือน

หนวย:ลานบาท 

หนวย:ลานบาท 
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ตุลาคม 2547  
2) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) จํานวน 5,364 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 

427 ลานบาท หรือรอยละ 7 รายละเอียดดังตอไปนี้ 
• ตนทุนขาย จํานวน 3,268 ลานบาท ลดลงจากป 2547 ทั้งสิ้น 61 ลานบาท หรือ รอยละ 2 สาเหตุหลัก

จาก บฟข. ซึ่งมีตนทุนขายลดลงทั้งสิ้น 89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6 เมื่อเทียบกับป 2547 เนื่องจาก บฟข. มีงาน
ซอมบํารุงรักษาหลักในป 2547 ประกอบกับคาเบี้ยประกันภัยที่ลดลงในป 2548 สําหรับ บฟร. มีตนทุนขายที่
เพิ่มข้ึน 28 ลานบาท จากคาบํารุงรักษาที่เพิ่มข้ึนจากการเปลี่ยนทดแทนเพลากังหันไอน้ําที่ชํารุดของ บฟร.  

 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ(IPP):                                                                                 หนวย:ลานบาท 
 ป 2548   ป 2547 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 1,834 1,806 2% 
บฟข. 1,434 1,523 (6%) 

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 639 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 30 ลานบาท หรือ 
รอยละ 4 สาเหตุหลักจากภาษีเงินไดของ บฟร. ที่ลดลงซึ่งสอดคลองกับรายไดที่ลดลง  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 1,457 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 336 ลานบาท หรือ รอยละ 19 แบงเปน
การลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 196 ลานบาท และ 140 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากจํานวนเงินตนของ
เงินกูลดลง ทั้งนี้เงินกูรวมสกุลดอลลารสหรัฐฯ (USD Syndicated Loan) ของ บฟร. ไดชําระคืนหมดเรียบรอยแลว
เมื่อเดือนธันวาคม 2547 

3) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 4,917 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 
501 ลานบาท หรือ รอยละ 11 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 4,200 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2547 จํานวน 489 ลานบาท หรือ รอยละ 13 สาเหตุ
หลักจากตนทุนขายของ จีอีซี ที่เพิ่มข้ึนจํานวน 293 ลานบาท เนื่องจากงานซอมบํารุงรักษา สําหรับตนทุนขายของ 
ทีแอลพีโคเจน เพิ่มข้ึน 97 ลานบาทเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและคาบํารุงรักษาที่เพิ่มข้ึน สวนเอพีบีพีมี
ตนทุนขายเพิ่มข้ึน 69 ลานบาทเนื่องจากงานซอมบํารุงรักษาที่เพิ่มข้ึน และตนทุนขายของรอยเอ็ด กรีน เพิม่ข้ึน  31 
ลานบาท เนื่องจากคาเชื้อเพลิงแกลบที่สูงขึ้น 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):                         
 ป 2548 ป 2547 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 2,503 2,210 13% 
ทีแอลพี โคเจน 1,313 1,216 8% 
เอพีบีพี 271 203 34% 
รอยเอ็ด กรีน 113 82 38% 

 

หนวย:ลานบาท 
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• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 389 ลานบาท ลดลงจากปกอน 19 ลานบาท หรือ รอยละ 5 
สาเหตุหลักจาก ทีแอลพีโคเจน มีคาใชจายในป 2548 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 ที่มี Refinancing Fee 
จํานวน 26 ลานบาท สวน จีอีซี มีคาใชจายทั้งสิ้น 336 ลานบาท ลดลง 19 ลานบาท สําหรับ เอพีบีพี มีคาใชจาย 
23 ลานบาท เพิ่มข้ึน 15 ลานบาท สาเหตุหลักจากคาปรับที่เกิดจากการผลิตและจําหนายไอน้ําไดไมครบตามที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 328 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 31 ลานบาท หรือ รอยละ 10 สาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มข้ึนของดอกเบี้ยจายจํานวน 16 ลานบาทของ ทีแอลพีโคเจน อันเนื่องจากวงเงินกูที่สูงขึ้นจากคา 
Refinancing Fee และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากการทํา Swap จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
สําหรับดอกเบี้ยจายของ จีอีซี ที่เพิ่มข้ึนจํานวน 12 ลานบาท มาจากการกูเงินสําหรับกอสรางโรงไฟฟา ทั้งนี้
ดอกเบี้ยจายของ จีอีซี และ ทีแอลพีโคเจน มีจํานวนทั้งสิ้น 192 ลานบาท และ 109 ลานบาท ตามลําดับ 

4) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 990 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 437 ลาน
บาท หรือ รอยละ 79 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 294 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 65 ลานบาท หรือ รอยละ 29 ซึ่งสอดคลอง
กับรายไดที่เพิ่มข้ึน   

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 628 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 376 ลานบาท หรือ 
รอยละ 150  เนื่องจากการเปลี่ยนมาใชการบันทึกบัญชีวิธีรวมตามสัดสวนสําหรับ เอ็นทีพีซี ทําใหเร่ิมตนบันทึก
คาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 2 จํานวน 460 ลานบาท ซึ่งสวนใหญไดแกคาใชจายในการพัฒนา
โครงการตัดจายจํานวน 280 ลานบาท สําหรับโคแนล มีคาใชจายทั้งสิ้น 168 ลานบาท ลดลง 84 ลานบาท สาเหตุ
หลักจากภาษีเงินไดที่ลดลง 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 68 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 5 ลานบาท หรือ รอยละ 7  เนื่องจากเงินตน
ลดลง 

5) คาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 468 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 55 ลานบาท หรือ รอยละ 
13 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนบริการ จํานวน 334 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 65 ลานบาท หรือรอยละ 24 เปนผลมาจากการ
เพิ่มข้ึนของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มข้ึน  

• ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 55 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 0.01 ลานบาท หรือ รอยละ 0.03 
มาจาก เอ็กคอมธารา เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสงน้ําประปาลดลง 

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 72 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 6 ลานบาท หรือ รอย
ละ 7 สาเหตุจากคาใชจายในการบริหารงานทั่วไปของเอสโกที่ลดลง 11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21 สาเหตุหลัก
เนื่องจากในป 2547 มีการตัดจําหนายหนี้สูญของบริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ในขณะที่ภาษีเงินไดของเอสโก
เพิ่มข้ึน 5 ลานบาทเนื่องจากรายไดที่เพิ่มข้ึน 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 6 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 4 ลานบาท หรือ รอยละ 40 เนื่องจากเงินตน
คงเหลือของเงินกูของ เอ็กคอมธารา ลดลง  
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4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน 
 
4.1  การวิเคราะหสินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 61,250 
ลานบาท เพิ่มข้ึน 6,184 ลานบาท หรือ รอยละ 11 เมื่อเทียบกับ ป 2547 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะสั้น

และระยะยาว จํานวน 12,413 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 5,073 ลานบาท 
หรือรอยละ 69 สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน 6,969 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากผล
การดําเนินงานจํานวน 9,347 ลานบาทและการเบิกเงินกูเพิ่มของ จีอีซี และ เอ็นทีพีซี จํานวน 2,481 ลานบาท 
ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกูและหุนกูจํานวน 3,421 บาทและการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,707 ลาน
บาท  

2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน  จํานวน 4,475 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 7 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2,944 ลานบาท หรือรอยละ 40 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ป 2548 บฟร. ไดรับความ
ยินยอมจากเจาหนี้เงินกูในการลดระดับการสํารองเงินในบัญชีหลักประกัน Foreign Exchange Reserve 
Account (FEXRA)  และใหนําหนังสือคํ้าประกันธนาคารไปวางแทนการสํารองเงินสดทั้งจํานวนในบัญชี
หลักประกัน Debt Service Reserve Account (DSRA) 

หนวย: ลานบาท 
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3) เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 403 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 5 ลานบาท หรือรอยละ 1 เกิดจากการรับรูสวนแบงกําไรจาก เออีพี  

4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 34,749 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 57 ของสินทรัพยรวม 
เพิ่มข้ึน 3,466 ลานบาท หรือรอยละ 11 สินทรัพยที่เพิ่มข้ึนสวนใหญมาจาก การกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเตมิของ จอีีซ ี
และเอ็นทีพีซี จํานวน 4,044 ลานบาทและ1,334 ลานบาทตามลําดับ การบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย
เนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ บฟร. และ ทีแอลพีโคเจน จํานวน 222 ลานบาท และ 28 ลานบาท ตามลําดับ 
และ ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของสินทรัพยของบริษัทที่อยูในตางประเทศเพิ่มข้ึน จํานวน 116 ลาน
บาท  

ในขณะที่สินทรัพยลดลงเนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย บผฟ. และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 
2,525 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลังของ  บฟร. บฟข. และทีแอลพี
โคเจน จํานวน 15 ลานบาท 27 ลานบาท และ 23 ลานบาท ตามลําดับ  

5) สินทรัพยอ่ืนๆ จํานวน 9,210 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 584 ลาน
บาท หรือรอยละ 7 ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มข้ึนของวัสดุสํารองคลังที่เพิ่มข้ึนจํานวน 400 ลานบาท ลูกหนี้และลูกหนี้
การคากิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน 260 ลานบาท สินทรัพยอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 546 ลานบาทซึ่งสวนใหญเกดิจากสทิธใิน
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟาของเอ็นทีพีซี ในขณะที่คาความนิยมตัดจําหนายสุทธิลดลง 76 ลานบาท และเงินให
กูยืมระยะยาวของ บผฟ. แกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 547 ลานบาท เนื่องจาก เอ็นทีพีซี ชําระคืนเงินกูระยะยาว
แกผูถือหุนทั้งหมดแลว และจีอีซีชําระคืนเงินกูบางสวน  
 
4.2  การวิเคราะหหนีส้ิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 29,136 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3,172 ลานบาท หรือรอย
ละ 12 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มข้ึน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู จาํนวน 23,485 ลานบาท หรือรอยละ 81 ของหนี้สินรวม ลดลง 448 ลาน
บาท หรือรอยละ 2 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี ้

- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 295 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 1,066 ลานเยน 
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 70 ลานเปโซ  
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 6,549 ลานบาท 
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 4,927  ลานบาท 

ใน ป 2548 มีการเบิกเงินกูเพิ่มข้ึนทั้งสิ้น 2,914 ลานบาท สําหรับการกอสรางโรงไฟฟาของ จีอีซี และเอ็นที
พีซี ในขณะที่ มีการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูรวมทั้งสิ้น 3,421 ลานบาท  

2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 5,650 ลานบาทหรือรอยละ 19 ของหนี้สินรวม ไดแก เจาหนี้คากอสราง 2,459 ลาน
บาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น 109 ลานบาท เจาหนี้การคา 751 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย 161 ลาน
บาท  ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดคางจาย 336 ลานบาท และ อ่ืนๆ 1,834 ลานบาท  
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สวนของผูถือหุน
52.43%

หนีสิ้น
47.57%

4.3  การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2548 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 32,115 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2547 จํานวน 

3,012 ลานบาท เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน  
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สรุปไดดังนี้ 

 
สวนของผูถือหุน  จํานวน 32,115 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.43       
หนี้สิน  จํานวน  29,136 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.57  
 
สามารถคํานวณหา  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้ 

- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.91 เทา สูงกวา ส้ินป 2547 ซึ่งเทากับ 0.89 เทา  
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ  58.96 บาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2547 ซึ่งอยูที่ระดับ 53.55 
บาท 

 
 
5. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จัดหาเงิน ณ ส้ินงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือส้ินงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงิน
สดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 8,820 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2547 จํานวน 6,969 ลานบาท 
ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้ 

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 9,347 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสดที่ไดจาก
การดําเนินงาน 7,546 ลานบาท และการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,801 ลานบาท  

 - เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 18 ลานบาท เนื่องจากมีเงินลงทุนในการกอสราง
โรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 1,236 ลานบาท และเอ็นทีพีซี จํานวน 1,433 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินสดจากเงิน
ฝากสถาบันการเงินจํานวน 2,032 ลานบาท  สวน บผฟ. ไดรับคืนเงินกูระยะยาวจาก เอ็นทีพีซี จํานวน 971 ลาน
บาท จีอีซี จํานวน 76 ลานบาท และเออีพี จํานวน 32 ลานบาท นอกจากนี้ยังไดรับเงินปนผลจากบริษัทจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผลและกองทุนเปด
อ่ืนๆ จํานวน 92 ลานบาท 130 ลานบาท และ 19 ลานบาทตามลําดับ   

- เงินสดสุทธิใชไปสําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 2,363 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือการ
ชําระคืนเงินกู และ หุนกู ของ บฟร. บฟข. เอ็กคอมธารา ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ดกรีน เอพีบีพี จีอีซี และโคแนล 
จํานวน 3,421 ลานบาท และการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,707 ลานบาท ในขณะที่มีการเบิกเงินกูเพิ่ม
ของ จีอีซี จํานวน 1,096 ลานบาท และ เอ็นทีพีซีจํานวน 1,385 ลานบาท และเงินสดรับจากการขาย Treasury 
Stock จํานวน 100 ลานบาท  


