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หมายเหตุ: บทรายงานและการวิเคราะหงบการเงินฉบับนี้ ฝายบริหารไดจัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอขอมูลและแสดงวิสัยทัศน
ของฝายบริหารใหผูลงทุนทั่วไปสามารถติดตามและทําความเขาใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทไดดีข้ึน  อันเปน
การสงเสริมโครงการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
 อนึ่งเนื่องจากบทรายงานและการวิเคราะหฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขอมูลและคําอ ธิบายถึงสถานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงสิ่งที่นําเสนอนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามปจจัยหรือสภาวะแวดลอมที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  ฉะนั้นจึงใครขอใหนักลงทุนใชวิจารณญาณในการพิจารณาใชประโยชนจากเอกสารขอมูลนี้ และ
หากมีคําถามหรือขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอสอบถามไดที่ ส วนนักลงทุนสัมพันธ  บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)   โทร. 
02-998-5131-3  หรือ  email : ir@egco.com 
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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
 

1. บทสรุปผูบริหาร 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (Independent Power 

Producer) ซ่ึงมีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,133.6 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาขนาดใหญ
และเล็กรวมทั้งส้ิน 13 โรง หลังจากการชําระเงินและรับโอนหุนของโรงไฟฟาถานหิน บีแอลซีพี กําลังการผลิต  
1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 จาก CLP Power (BLCP) Ltd. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550   

สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ในป 2549 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีกําไรสุทธิทั้งส้ิน 
6,036 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,943 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48 เมื่อเทียบกับป 2548 ทั้งนี้หากไมคํานึงถึง
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนแลว ในป 2549 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 5,270 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 
จํานวน 892 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 สาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิกอนผลกระทบอัตราแลกเปล่ียน
เนื่องจาก  

 
• บผฟ. มีกําไรลดลง 169 ลานบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิ 165 ลานบาท เนื่องจากรายไดลดลงทั้งส้ิน 85 ลาน

บาท สาเหตุหลักจากเงินปนผลรับและรายไดอ่ืนๆลดลง ประกอบกับคาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้น 84 ลาน
บาท สาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ําเทนิ 1  

• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพี) คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง  จํากัด (บฟร.) และ บริษัท ผลิต
ไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 4,928 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 720 ลานบาท เนื่องจากรายได
คาไฟที่เพ่ิมขึ้นของ บฟร. และ บฟข.  

• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพีพี)  ประกอบดวย 5 บริษัท คือ บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) 
(จีอีซี) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี)  บริษัท  
ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด (ทีแอลพี โคเจน) และ บริษทั รอยเอ็ด กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิรวม
ทั้งส้ินเทากับ 126 ลานบาท ลดลงทั้งส้ิน 173 ลานบาท เนื่องจากตนทุนขาย คาใชจายบริหารและดอกเบ้ียจาย 
ของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้น  

• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน (โคแนล) และ 
โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) มีกําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 119 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 423 ลานบาท สาเหตหุลักเนื่องจาก
ในป 2549 เอ็นทีพีซีมีขาดทุนสุทธิ จํานวน 29 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีขาดทุนสุทธิ 455 ลานบาท ซ่ึงสวน
ใหญเปนการบันทึกคาใชจายในการพัฒนาโครงการจํานวน 280 ลานบาท  

• กลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก)  และ บริษทั เอ็กคอม
ธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) มีกําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 262 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 91 ลานบาท สาเหตุหลักจากรายได
คาบริการที่เพ่ิมขึ้นของเอสโก 
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2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 
บผฟ. เปนบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะ

บริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตางๆ  บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทัศนที่วา “เปน
บริษัทไทยช้ันนําที่ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้งใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดวยความมุงมั่นที่จะธํารงไวซ่ึงส่ิงแวดลอมและการพัฒนาสังคม”  

บผฟ.ดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟาระยะยาว โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใหแกผูถือหุนโดยการบริหาร
จัดการโครงการที่มีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และ
อยูในระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได   

ณ เดือนธันวาคม 2549 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 27,107 เมกะวัตต1 ซ่ึงประมาณรอย
ละ 10.24 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในป 2549 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดอยู
ในชวงเดือนพฤษภาคมที่ 21,064 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 2.56 เมื่อเทียบกับความตองการ
พลังไฟฟาสูงสุด ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนของป 2548   
 เนื่องจากการชะลอตัวลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราคาไฟที่สูงขึ้น และนโยบายสงเสริมการประหยัด
พลังงานโดยภาครัฐที่ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี สงผลใหคาความตองการใชไฟฟาที่แทจริงต่ํากวาที่พยากรณ
ไวจากแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาที่ประกาศใชในป 2547  ดังนัน้คณะทํางานจึงอยูระหวางการปรับ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาใหมโดยไดจัดเตรียมแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศระหวางป 2550-2564 
ขึ้น  

สําหรับป 2550 คาดวาจะสามารถดําเนินการเปดประมูลโรงไฟฟารอบใหมได ซ่ึงหากเปนไปตามที่คาด
ไว บผฟ. ไดจัดเตรียมกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมโดยอาศัยความรวมมือ ตลอดจนความชํานาญการของ
บุคลากรในองคกรเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมสรางโรงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเขารวมประมูล
ตอไป 

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,133.6 เมกะ
วัตต จากโรงไฟฟา 13 โรง โดยกําลังการผลิตติดตั้งสวนใหญมาจากโรงไฟฟาของ บฟร. กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 
เมกะวัตต และโรงไฟฟาของ บฟข . กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ซ่ึงทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติ
เปนเช้ือเพลิงหลัก โดยกําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาทั้งสอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 66 ของกําลังผลิตติดตั้ง
รวมของ บผฟ. 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 บผฟ. ไดชําระเงินและรับโอนหุน ของโครงการโรงไฟฟาถานหิน
บีแอลซีพี (BLCP) กําลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 จาก CLP Power (BLCP) Ltd. ซ่ึงเปน
บริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited โครงการดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
                                                 
1 ท่ีมา : กฟผ. 
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ระยอง โดยใชถานหินคุณภาพดีนาํเขามาจากประเทศออสเตรเลียเปนเช้ือเพลิงและไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย
หนวยที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2549 และหนวยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ที่ผานมา ทําใหสัดสวนกําลังผลิต
ติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนของ บผฟ. เพ่ิมขึ้น 717 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 23 ของกําลังผลิตติดตั้งรวม
ของ บผฟ.  

นอกเหนือจากโรงไฟฟาที่มีอยูนั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 3 โครงการ ซ่ึงคิดเปนกําลัง
การผลิตติดตั้งในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 1,010 เมกะวัตต ไดแก 

1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในจีอีซี  ซ่ึงถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ บริษัทกัลฟ  
เพาเวอร เจเนอเรช่ัน (จีพีจี) รอยละ 99.99) ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี กําลังผลิต 1,468 เมกะวัตต โดยใช
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก โครงการนี้มีกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 และ 2 กําลังผลิต  
หนวยละ 734 เมกะวัตต ในเดือน มีนาคม 2550 และเดือน มีนาคม 2551 ตามลําดับ ขณะนี้ได
ดําเนินการกอสรางโครงการแลวเสร็จไปประมาณรอยละ 93 

2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอ็นทีพีซี  ซ่ึงเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต มีกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในเดือนธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เม
กะวัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือให กับรัฐบาลลาว  ความคืบหนาในการกอสรางโครงการปจจุบันอยูที่
ประมาณรอยละ 39 

3. โครงการขยายกําลังการผลิตที่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (เอพีบีพี) (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50  ใน
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ซ่ึงถือหุนใน เอพีบีพี รอยละ 30 โดยมีผูรวมทุนอีกราย คือบริษัท 
เชฟรอน บางปะกง เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ Chevron Corporation of the USA) 
กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาจําหนายใหกับลูกคา
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โครงการนี้ไดเริ่มกอสรางตั้งแตเดือนมิถุนายน 2548 และมีกําหนด
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในไตรมาสแรกของป 2550 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางซ่ึงมีความ
คืบหนาไปแลวประมาณรอยละ 96 

ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผู ถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนทีท่ยอยเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใด เชน การ
ขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ 

 
 

3. รายงานและวิเคราะหผลการดําเนนิงาน 
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง เพ่ือใหแตละบริษัทดําเนินธุรกิจดานการ

ผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเก่ียวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกํา ไรของ
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บริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือไดรับความ
สะดวกในการขยายกิจการ และเพ่ิมความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ 
ตอโครงการเกา  

ในไตรมาสที่ 3 ป 2548 เอ็นทีพีซี ไดเริ่มดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และ บผฟ. ไดทําสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินในรูป Standby Letters of Credit (SBLC) 
สําหรับสวนของผูถือหุนที่ บผฟ. จะลงทุนในเอ็นทีพีซีจํานวน 94 ลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้นเงินลงทุนใน  เอ็นที พีซี 
ไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาลตามวิธีรวมตามสัดสวน เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวมี
นัยสําคัญตอกลุมบริษัทตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2548 

ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพ่ือใหเห็นถึงภาพรวมที่
ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
            
3.1  สรุปผลการดําเนินงาน 

 กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. ประจําป 2549  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวนทั้งส้ิน 6,036 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้น 1,943 ลานบาท หรือ รอยละ 48 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 โดยมีกําไรขั้นตนจํานวน  9 ,060 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้น 1,189 ลานบาท หรือรอยละ 15 สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร. และ บฟข. ที่เพ่ิมขึ้น และมี
กําไรจากการดําเนินงานจํานวน 9,158 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,494 ลานบาท หรือรอยละ 37 เนื่องจากรายไดคาไฟฟา
ที่สูงขึ้นจากอัตราคาไฟ กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่เพ่ิมขึ้นจากการแข็งคาของเงินบาทและดอกเบ้ียรับที่ เ พ่ิมขึ้น
จากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบ้ีย                                                                            

                                                           หนวย:ลานบาท 
  กําไรสุทธ ิ ป 2549 กําไรสุทธ ิ ป 2548 

 กอน FX หลัง FX กอน FX หลัง FX 
บผฟ. (165) (165) 4 57 
กลุมธุรกิจไอพีพ ี 4,928 5,480 4,208 3,973 
กลุมธุรกิจเอสพีพ ี 126 563 299 199 
กลุมธุรกิจผูผลติไฟฟาตางประเทศ  119 (107) (304) (304) 
กลุมธุรกิจอื่นๆ  262 264 170 169 

 
 

   
 ในป 2549 กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 766 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 ซ่ึง  
กลุม บผฟ. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 285 ลานบาท ทั้งนี้กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้น
จริงจํานวน 691 ลานบาทเปนตัวเลขทางบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ซ่ึงเกิดขึ้นจากผลตางของ

หมายเหตุ :    -ไอพีพ ีประกอบดวย บฟร. บฟข. - เอสพีพี ประกอบดวย จีอีซ ีเออีพ ีเอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ด กรีน 
 -ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพซี ี - อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา 

กําไรสุทธิหลัง FX 
 ป 2549  

ไอพีพี
87%

เอสพีพี
9%

อ่ืนๆ
4%
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การแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วันส้ินสุดงวด
ของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2549) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2548)  

หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนแลว ในป 2549 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 5,270 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากป 2548 จํานวน 892 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 

นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 766 ลานบาท ดอกเบ้ียจายจํานวน 1,557 ลาน
บาท ภาษีเงินไดจํานวน 1,277 ลานบาท และคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 2,806 ลานบาท กําไร
กอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม บผฟ. ในป 2549 จะเปน
จํานวน 10,910 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1 ,130 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12 เมื่อเทียบกับกําไรของกลุม บผฟ. ในป 
2548 จํานวน 9,780 ลานบาท ซ่ึงไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 285 ลานบาท ดอกเบ้ียจาย
จํานวน 1,859 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 475 ลานบาท และคาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนายตางๆ จํานวน 
3,067 ลานบาท 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) มีดังนี้ 
- อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 50.28 
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 50.82 
- อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 31.66 
- อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน) เทากับรอยละ 27.64 
- กําไรสุทธิ ตอหุน เทากับ 11.46 บาท 
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน) ตอหุน เทากับ 10.01 บาท   
- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 18.17  
อัตรากําไรขั้นตน เทากับรอยละ 50.28 นั้นสูงกวา ป 2548 เล็กนอยซ่ึงเทากับรอยละ 49.13 สําหรับอัตรา

กําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน) เทากับรอยละ 27.64 นั้น สูงกวาป  2548 ซ่ึงเทา กับรอยละ 
25.98 สวนใหญมาจากการเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิของ บฟร. และ บฟข. ประกอบกับคา ใชจายของ  เอ็นที พีซี  ซ่ึง
ลดลง  

 
3.2 การวิเคราะหรายไดและคาใชจาย 

ผลการดําเนินงานในป 2549 (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและกําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย) 
รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย กิจการรวมคา สวนแบงกําไรในเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนได เสียในกิจการ
รวมคา มีจํานวนทั้งส้ิน 19,067 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,214 ลานบาท หรือรอยละ 
13 สวนคาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และกิจการรวมคา มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 13,466 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปกอน 1,254 ลานบาท หรือ รอยละ 10  โดยมีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจ  ดังตอไปนี้ 
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รายไดและคาใชจายรวม 
 บผฟ. ไอพีพี เอสพีพี ตางประเทศ อื่นๆ รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

รายไดรวม 393 478 11,053 9,572 5,853 5,287 765 847 1,004 669 19,067 16,854 
คาใชจายรวม 558 474 6,125 5,364 5,597 4,917 484 990 703 468 13,466 12,212 

 
1) บผฟ. มีรายไดในป 2549 รวมจํานวน 393 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง

การเงิน 168 ลานบาท ดอกเบ้ียรับ 163 ลานบาท และ รายไดอ่ืนๆ 62 ลานบาท ทั้งนีร้ายไดรวมของ บผฟ. ลดลง
จากป 2548 ทั้งส้ิน 85 ลานบาท หรือรอยละ 18 สาเหตุหลักมาจากรายไดอ่ืนๆลดลง 79 ลานบาท หรือรอยละ 56 
เนื่องจากคาชดเชย Internal Development Cost สุทธิของโครงการน้ําเทิน 2 ซ่ึง บผฟ. รับรูเพ่ิมขึ้นอีกในป  2549 
จํานวนสุทธิทั้งส้ิน 29 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีการรับรูคา Internal Development Cost สุทธิ 110 ลานบาท
ซ่ึงเปนไปตาม Shareholders’ Agreement สําหรับเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงินลดลงทั้งส้ิน 73 ลาน
บาท คดิเปนรอยละ 30 ในขณะทีด่อกเบ้ียรับเพ่ิมขึ้น 67 ลานบาท คดิเปนรอยละ 70 เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียที่
สูงขึ้น  

ทั้งนี้รายไดหลักสวนใหญของ บผฟ. ในป 2549 ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงินคือ
กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (เคทีเอสเอฟ) จํานวน 130 ลานบาท ลดลง 1 ลานบาท เงินปนผลรับ
จากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร จํานวน 31 ลานบาท 
ลดลง 61 ลานบาท และเงินปนผลรับจากกองทุนเปดอ่ืนๆ 8 ลานบาท ลดลง 11 ลานบาท 

สวนคาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งส้ิน 558 ลานบาท เพ่ิมขึ้น84 ลานบาท หรือรอยละ  18 เมื่อเทียบกับป 
2548 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายพัฒนาโครงการ  (Historical Development Cost) ของโครงการน้ํา เทิน  1 
จํานวน 47 ลานบาท คาธรรมเนียมของ SBLC สําหรับสวนของผูถือหุนที่จะตองลงทุนในเอ็นทีพีซี จํานวน 10 ลาน
บาท และเงินบริจาคสําหรับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และงานราชพฤกษ 2549 จํานวน 9 ลานบาท 

 
 2)  กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. และ บฟข.  มีรายไดรวมทั้งส้ินจํานวน 11,053 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1 ,480 

ลานบาท คดิเปนรอยละ 15 เมื่อเทียบกับ  ป 2548 และมีคาใชจาย จํานวน 6,125 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 
760 ลานบาท หรือรอยละ 14 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจไอพีพี: 
 บฟร. บฟข. รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 5,630 5,131 5,422 4,441 11,053 9,572 15% 
คาใชจายรวม 2,943 2,872 3,182 2,493 6,125 5,364 14% 

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
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• รายไดคาไฟของกลุม จํานวนรวม 10,665 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 จํานวน 1,287 ลานบาท หรือ
รอยละ 14 โดยแบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 5,392 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 353 ลานบาท เนื่องจากอัตราคา
ไฟ (Capacity Rate) ที่เพ่ิมขึ้น และ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน 5,273 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 934 ลานบาท เนื่องจาก
อัตราคาไฟ (Base Availability Credit) ที่เพ่ิมขึ้น ซ่ึงเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ 
“Cost Plus” หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา (PPA) และเปนไป
ตามที่ไดประมาณการไวแลว 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี: 
 2549  2548 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 5,392 5,039 7% 
บฟข. 5,273 4,339 22% 
     รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี 10,665 9,378 14% 

สัญญาซ้ือขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้
และคาบํารุงรักษาหลัก ซ่ึงจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซ้ือขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแต
ละงวด นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพ่ือชดเชยผลกระทบที่เกิด
จากอัตราแลกเปล่ียน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุล
ดอลลารสหรัฐ ซ่ึง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลัง
ไฟฟาเพ่ิมขึ้นจากที่เคยกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนการเพ่ิมเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปล่ียน 
เมื่ออัตราแลกเปล่ียนสูงกวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตรา
แลกเปล่ียนต่ํากวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ รายไดคาไฟฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคา
ไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเปนเงิน 810 ลานบาท สําหรับป 2549  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 388 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 194 ลานบาท หรือรอยละ 100 
สาเหตุหลักจากดอกเบ้ียรับของ บฟร. ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 143 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการ
เพ่ิมทุนใน บฟร. ของ บผฟ. ประกอบกับอัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น ทั้งนี้ บฟร. ไดทําการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 
9,220 ลานบาท เปน 4,702 ลานบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2549 สําหรับดอกเบ้ียรับของ บฟข. เพ่ิมขึ้น 47 ลานบาท 
เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น อีกทั้งรายไดอ่ืนๆของ บฟร. และ บฟข. เพ่ิมขึ้น 4 ลานบาท 

• ตนทุนขาย จํานวน 3,548 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 ทั้งส้ิน 280 ลานบาท หรือ รอยละ 9 สาเหตุหลัก
จาก บฟข. มีตนทุนขายเพ่ิมขึ้นทั้งส้ิน 378 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26 เมื่อเทียบกับป 2548 เนื่องจากมีงานซอม
บํารุงรักษาหลักตามที่กําหนดไว ในขณะที่ บฟร. มีตนทุนขายลดลง 98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 เมื่อเทียบกับป 
2548 เนื่องจากในป 2548 บฟร.มีคาบํารุงรักษาการเปล่ียนทดแทนเพลากังหันไอน้ําที่ชํารุด 
 

หนวย : ลานบาท 
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ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:                                                                                                          หนวย : ลานบาท 
 2549 2548 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 1,737 1,834 (5%) 
บฟข. 1,811 1,434 26% 
     รวมตนทุนขาย-ไอพีพี 3,548 3,268 9% 

 
• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 1,525 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน จํานวน  886 ลานบาท 

หรือ รอยละ 139 สาเหตุหลักจาก บฟข. ไดเริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 521 ลานบาท  ทั้งนี้กา รที่  บฟข . 
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําหนด 8 ปนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้นได ส้ินสุดลง
ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2547 และหลังจากนั้นจนถึงส้ินป 2548 บฟข. ไดใชผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจน
หมด และตั้งแตป 2549 เปนตนไป บฟข. เริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติ บุคคล
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ ระยะลดหยอนภาษีอีก 5 ปนี้จะส้ินสุด  ณ 
วันที่ 25 กันยายน 2552  

สําหรับคาใชจายในการบริหารของ บฟร. เพ่ิมขึ้น 209 ลานบาท สาเหตุหลักจากคา ใชจายสําหรับการ
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวกอนครบกําหนดจํานวน 193 ลานบาท สวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของ บฟร. เพ่ิมขึ้น 188 
ลานบาท เนื่องจากความสามารถในการทํากําไรที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ บฟร. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป และจะส้ินสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 
2551 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวนรวมทั้งส้ิน 1,051 ลานบาท ลดลงจากป 2548 จํานวน 406 ลานบาท หรือ รอยละ 
28 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 228 ลานบาท  และ  178 ลานบาท  ตามลําดับ เนื่องจาก
จํานวนเงินตนของเงินกูและหุนกูลดลง  

 
3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน  ใน

ป 2549 มีรายไดรวมทั้งส้ินจํานวน 5,853 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ป 2548 จํานวน 566 ลานบาท หรือ รอยละ  11 
และมีคาใชจายรวม จํานวน 5,597 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 จํานวน 680 ลานบาท หรือ รอยละ  14 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจเอสพีพี:                                                                                     หนวย : ลานบาท 
 จีอีซี ทีแอลพี  โคเจน เอพีบีพี รอยเอ็ด กรีน รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 3,217 3,034 1,985 1,738 405 314 246 202 5,853 5,287 11% 
คาใชจายรวม 3,498 3,032 1,648 1,436 308 310 143 139 5,597 4,917 14% 
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• รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 5,700 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 จํานวน 512 
ลานบาท หรือ รอยละ 10 รายไดคาไฟฟาสวนใหญที่เพ่ิมขึ้นมาจาก ทีแอลพี โค เจน  เพ่ิมขึ้น  235 ลานบาท 
เนื่องจากรายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่ เ พ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณการ
จําหนายและอัตราคาไฟที่เพ่ิมขึ้น และ จีอีซี เพ่ิมขึ้น 151 ลานบาท เนื่องจากมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการเรียกกําลังการ
ผลิตสําหรับความตองการไฟฟาสูงสุดจาก กฟผ.  นอกจากนั้นรายไดคาไฟฟาของเอพีบีพีแสดงการเพ่ิมขึ้น 81 ลาน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 ซ่ึงกําลังการผลิตลดลงเนื่องจากการชํารุดของอุปกรณที่ ใชในการทํา งานของ
เครื่องจักรผลิตไฟฟา และรอยเอ็ด กรีนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 45 ลานบาท จากคาพลังไฟฟาที่ เ พ่ิมขึ้น เนื่องจากราคา
น้ํามันเตาที่สูงขึ้นซ่ึงสัมพันธกับสูตรคาไฟ สงผลใหรายไดคาไฟฟาสูงขึ้น 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:                         
 2549 2548 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 3,168 3,017 5% 
ทีแอลพี โคเจน 1,962 1,727 14% 
เอพีบีพี 338 257 31% 
รอยเอ็ด กรีน 233 187 24% 
     รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี 5,700 5,188 10% 

 
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 111 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 38 ลานบาท  หรือรอยละ  51

สวนใหญจากรายไดจากดอกเบ้ียรับของ จีอีซี เพ่ิมขึ้น 30 ลานบาท และดอกเบ้ียรับของ ทีแอลพีโคเจน เพ่ิมขึ้น  12 
ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น ในขณะที่รายไดอ่ืนๆของ เอพีบีพี ลดลง 6 ลานบาท เนื่องจากในป  2548
ไดรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย และรายไดอ่ืนๆของ รอยเอ็ดกรีน ลดลง 5 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการ
ขายชานออยและขี้เถาแกลบลดลง 

• สวนแบงผลกําไรจากบริษัทรวม คือ เออีพี จํานวน 42 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 16 ลานบาท หรือรอยละ  60 
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 เนื่องจากรายไดจากการขายไฟฟา ใหแก  กฟผ.  และลูกคา ในนิคมอุตสาหกรรมที่
เพ่ิมขึ้น 

• ตนทุนขาย จํานวน 4,654 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ป 2548 จํานวน 454 ลานบาท หรือ รอยละ 11 สาเหตุ
หลักจากตนทุนขายของ ทีแอลพี โคเจน เพ่ิมขึ้น 228 ลานบาท เนื่องจากปริมาณการใชและราคาเช้ือเพลิงที่ สูงขึ้น 
สวนตนทุนขายของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้น 224 ลานบาท มีสา เหตุจากคา บํา รุงรักษาหลักที่ เ พ่ิมขึ้นประกอบกับคา
บํารุงรักษาที่เพ่ิมขึ้นจากการซอมช้ินสวนของกังหันแกส และตนทุนขายของเอพีบีพีเพ่ิมขึ้น 1 ลานบาท และตนทุน
ขายของรอยเอ็ด กรีน เพ่ิมขึ้น  1 ลานบาท เชนกัน  
 

หนวย : ลานบาท 
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ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:                         
 2549 2548 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 2,727 2,503 9% 
ทีแอลพี โคเจน 1,541 1,313 17% 
เอพีบีพี 272 271 0.19% 
รอยเอ็ด กรีน 114 113 1% 
     รวมตนทุนขาย-เอสพีพี 4,654 4,200 11% 

 
• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 511 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 122 ลานบาท หรือ 

รอยละ 31 สาเหตุหลักจากคาใชจายในการบริหารและภาษี ของ จีอีซี จํานวน 462 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น  126 ลาน
บาท สวนใหญเนื่องจากคาธรรมเนียมในการ Prepayment เงินกูและคาธรรมเนียมในการ  Refinance เงินกูของ
บริษัทยอยของ จีอีซี 3 บริษัท คือ บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (จีซีซี) บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 
(เอ็นเคซีซี) และ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (เอสซีซี)    

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 432 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 จํานวน 104 ลานบาท หรือ รอยละ 32 สา เหตุ
หลักมาจาก ดอกเบ้ียจายของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน  116 ลานบาท  เนื่องจากคา   Unwind cost ของสัญญา 
Interest Rate Swap  และการเบิกเงินกูเพ่ือใชในการบริหารงานของโครงการแกงคอย 2 สําหรับดอกเบ้ียจายของ
ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน ลดลง 12 ลานบาท และ 2 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากจํานวนเงินตนลดลง 

 
4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย   โคแนล และ เอ็นทีพีซี มีรายไดรวม 765 ลานบาท 

ลดลงจากปกอน จํานวน 83 ลานบาท หรือรอยละ 10 สวนคาใชจายรวมของกลุมเปนจํานวน 484 ลานบาท ลดลง
จากป 2548 จํานวน 506 ลานบาท หรือ รอยละ 51 รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจผูผลิตโรงไฟฟาตางประเทศ:                                              หนวย : ลานบาท 
 โคแนล เอ็นทีพีซี รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 762 844 3 3 765 847 (10%) 
คาใชจายรวม 452 533 31 458 484 990 (51%) 
 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 676 ลานบาท ลดลงจากป 2548 จํานวน 126 ลานบาท หรือ รอยละ 16 ซ่ึงเกิด
จากการผลิตพลังงานไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากการโอนโรงไฟฟาจํานวน 40 เมกะวัตต ของ เอ็นเอ็มพีซี ใหแก  เอ็นพีซี 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ซ่ึงเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 88 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 43 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 
95 สวนใหญมาจากรายไดอ่ืนที่เกิดขึ้นจากภาษีซ้ือ (Input VAT) ของ โคแนลที่เพ่ิมขึ้น 

หนวย : ลานบาท 
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• ตนทุนขาย จํานวน 153 ลานบาท ลดลงจากป 2548 จํานวน 141 ลานบาท หรือ รอยละ 48 เนื่องจาก
การโอนโรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี   

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 259 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 369 ลานบาท  หรือ 
รอยละ 59  สาเหตุหลักมาจาก เอ็นทีพีซี ซ่ึงไดเปล่ียนมาใชการบันทึกบัญชีวิธีรวมตามสัดสวน ทําใหเริ่มตนบันทึก
คาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 2 ใน ป 2548 จํานวน 458 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญไดแกคา ใชจายใน
การพัฒนาโครงการจํานวน 280 ลานบาท สําหรับป 2549 เอ็นทีพีซี มีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 
2 จํานวน 31 ลานบาท นอกจากนั้นคาใชจายในการบริหารของโคแนลลดลง 14 ลานบาท ซ่ึงสอดคลองกับการโอน
โรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี  ในขณะที่ภาษีเงินไดของโคแนลเพ่ิมขึ้นทั้งส้ิน 74 ลานบาท เนื่องจากในป  2548 มีการ
ปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดจาย  

•  ดอกเบี้ยจาย จํานวน 72 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน จํานวน 3 ลานบาท หรือ รอยละ 5   
     
5) กลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา มีรายไดรวมทั้ ง ส้ิน  1,004 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 จํานวน 335 ลานบาท หรือ รอยละ 50 และมีคาใชจายรวมจํานวน 703 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปกอน จํานวน 235 ลานบาท หรือ รอยละ 50 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ:                                                                       หนวย: ลานบาท 
 เอสโก  เอ็กคอมธารา รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 804 497 201 172 1,004 669 50% 
คาใชจายรวม 640 405 63 63 703 468 50% 

 
• รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 788 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 จํานวน 301 ลานบาท หรือ รอย

ละ 62 สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของการใหบริการบํารุงรักษาและขายอุปกรณเครื่องจักรในการผลิตไฟฟา
ระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน 

• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 192 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก  ป 2548 จํานวน  24 ลานบาท  หรือ 
รอยละ 14 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่เพ่ิมขึ้นตามสัญญาระยะยาวกับ
การประปาสวนภูมิภาค 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 23 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 
61 สวนใหญมาจากดอกเบ้ียรับที่เพ่ิมขึ้นของ เอ็กคอมธารา 5 ลานบาท และเอสโก 4  ลานบาท  เนื่องจากอัตรา
ดอกเบ้ียที่สูงขึ้น 

• สวนไดเสียในกิจการรวมคา ของเอสโก จํานวน 2 ลานบาท เพ่ิมขึ้น  1  ลานบาท  จากบริษัท  อมตะ 
เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก)  
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• ตนทุนบริการ จํานวน 547 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 จํานวน 212 ลานบาท หรือรอยละ 63 เปนผล
มาจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษาและตนทุนอุปกรณเครื่องจักรของ เอสโก ซ่ึงสอดคลองกับ
รายไดที่เพ่ิมขึ้น  

• ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 59 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน จํานวน 4 ลานบาท หรือ รอยละ 7 มาจาก 
เอ็กคอมธารา เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสงน้ําประปาเพ่ิมขึ้น 

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 95 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน จํานวน 22 ลานบาท  หรือ 
รอยละ 31 เนื่องจากภาษีเงินไดและคาใชจายในการบริหารของเอสโกที่เพ่ิมขึ้น  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 3 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 3 ลานบาท หรือ รอยละ 54 เนื่องจากเงินตน
คงเหลือของเงินกูของ เอ็กคอมธารา ลดลง  

 
 

4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน 
 
4.1  การวิเคราะหสินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บผฟ. บริษัทยอย และกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 71,886 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 10,636 ลานบาท หรือ รอยละ 17 เมื่อเทียบกับส้ินป 2548 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนวย: ลานบาท 

ป 2549                          ป 2548 71,886
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1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะส้ัน
และระยะยาว จํานวน 9,633 ลานบาท คดิเปนสัดสวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2 ,780 ลานบาท หรือ
รอยละ 22 สาเหตุหลักจาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 2 ,972 ลานบาท เนื่องจากการจายทดรองคา
หุนเพ่ิมทุนใน BLCP ใหกับ CLP Power (BLCP) Ltd ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited จํานวน 2 
พันลานบาท และการชําระหนี้เงินกูทั้งหมดที่มีกับสถาบันการเงินตางประเทศกอนครบกําหนดของ บฟร. จํานวน 
78 ลานดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทาเงินบาท 3,222 ลานบาท ในขณะที่เงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยใน
ความตองการตลาดระยะส้ันเพ่ิมขึ้น 99 ลานบาท เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและ
เงินลงทุนอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 93 ลานบาท  

2) เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน  จํานวน 4,466 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
6 ของสินทรัพยรวม ลดลง 10 ลานบาท หรือรอยละ 0.21 เนื่องจาก บฟร. ไดจายชําระคืนเงินกูยืมทั้งจํานวนจึงไม
ตองสํารองเงินในบัญชีหลักประกัน  ในขณะที่บริษัทยอยของ จีอีซี ตองสํารองเงินภายใตสัญญาเงินกู ยืมและการ
ออกหุนกูเพ่ิมขึ้น 

3) เงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 7,083 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 10 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้น 6,680 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก บผฟ.  ไดรับรู รายการ ซ้ือเงินลงทุนใน 
BLCP จํานวน 6,645 ลานบาท ประกอบกับการรับรูสวนแบงกําไรจากเออีพี  

การที่ บผฟ. ไดรับรูรายการซ้ือเงินลงทุนใน BLCP จํานวน 6,645 ลานบาทนั้น เพราะวาคู สัญญาไดมีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนตามที่กําหนดไวในสัญญาซ้ือขายหุนครบถวนแลวเปนสวนใหญในป  2549 ยกเวน
การโอนหุนตามกฎหมายและการไดรับหนังสือแสดงความยินยอมจากเจาหนี้เงินกูอยางเปนทางการที่ เกิดขึ้นใน
เดือน มกราคม 2550 บผฟ.จึงถือวาการซ้ือขายไดเสร็จส้ินสมบูรณในป 2549 อยางไรก็ตาม บผฟ. ยังไมไดนํา งบ
การเงินของ BLCP มาจัดทํางบการเงินรวมตามสัดสวน เนื่องจาก บผฟ. จะมีอํานาจควบคุมรวมอยางสมบูรณใน 
BLCP ในป 2550  

4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 41,247 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 57 ของสินทรัพยรวม 
เพ่ิมขึ้นสุทธิทั้งส้ิน 6,498 ลานบาท หรือรอยละ 19 สินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจาก การกอสรา งโรงไฟฟา
เพ่ิมเติมของ จีอีซี (จีพีจี และ จีวายจี) เอ็นทีพีซี และ เอพีบีพี จํานวน 7,520 ลานบาท 1,140 ลานบาท  และ  180 
ลานบาท ตามลําดับ และการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพยเนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ  บฟร .  บฟข . 
และ ทีแอลพี โคเจน จํานวน 301 ลานบาท 396 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ  

ในขณะที่มีการตัดคาเส่ือมราคาของสินทรัพย บผฟ. และบริษัทยอยอ่ืนๆ จํานวน 2,555 ลานบาท   และการ
โอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลังของ   บฟร. บฟข. และ ทีแอลพี โค เจน  จํานวน  211 
ลานบาท 207 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ  

5) สินทรัพยอ่ืนๆ จํานวน 9,458 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้น  248 ลาน
บาท หรือรอยละ 3 สาเหตุหลักเนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 167 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนๆ
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สุทธิเพ่ิมขึ้น 166 ลานบาท ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน (คาไฟฟาจาก กฟผ.) เพ่ิมขึ้น 117 ลานบาท ในขณะ
ที่วัสดุสํารองคลังสุทธิลดลง 171 ลานบาท  

 
4.2  การวิเคราะหหนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 35,302 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6,166 ลานบาท หรือรอย
ละ 21 เนื่องจาก การบันทึกรายการเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้นจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา  BLCP 
จํานวน 4,645 ลานบาท  ประกอบกับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุน กูที่ เ พ่ิมขึ้น  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

1) เงินกูยมืระยะยาวและหุนกู จํานวน 25,245 ลานบาท หรือรอยละ 72 ของหนี้สินรวม เพ่ิมขึ้น 1,760 
ลานบาท หรือรอยละ 7 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้ 

- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 306 ลานดอลลารสหรัฐ                      
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 970 ลานเยน  
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 52 ลานเปโซ                          
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 8,018 ลานบาท 
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 6,337  ลานบาท                                 

ในป 2549 มีการเบิกเงินกูเพ่ิมขึ้นทั้งส้ิน 10,859 ลานบาท สําหรับการกอสรางโรงไฟฟาของ  จีอีซี  จํานวน 
9,208 ลานบาท เอ็นทีพีซี 1,523 ลานบาท และ เอพีบีพี จํานวน 128 ลานบาท ในขณะที่มีการชํา ระคืนเงินกู ยืม
ระยะยาวรวมทั้งส้ิน 9,434 ลานบาท แบงเปนของ บฟร. 4,048 ลานบาท เพ่ือการชําระหนี้คงคา งของเงินกู  US 
Institutional Loans กอนครบกําหนด บฟข. 1,304 ลานบาท ทีแอลพีโคเจน 149 ลานบาท เอ็กคอมธารา 60 ลาน
บาท รอยเอ็ดกรีน 34 ลานบาท โคแนล 223 ลานบาท เอพีบีพี 33 ลานบาท  และ  จีอีซี  3 ,583 ลานบาท  เพ่ือ 
Refinance เงินกู จีซีซี เอ็นเคซีซี และ เอสซีซี เมื่อเดือนเมษายน 2549  โดย จีซีซี ออกหุน กูสกุลบาท  ซ่ึงหากคิด
ตามสัดสวนที่ บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 แลว จะเปนหนี้ตามสัดสวนของ บผฟ. จํานวน 2,900 ลานบาท นอกจากนั้น
ยังมีการจายชําระคืนหุนกูของ บฟร. บฟข. และจีอีซี  จํานวน 735 ลานบาท 583 ลานบาท  และ  145 ลานบาท 
ตามลําดับ   
 
กําหนดชําระคืนเงินกูระยะยาวและหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549                                                                หนวย: ลานบาท 
กําหนดชําระคืน บฟข. ทีแอลพีโคเจน  รอยเอ็ดกรีน  เอพีบีพี จีอีซี โคแนล เอ็นทีพีซี  
ภายใน 1 ป  2,012   150   29   41   350   189   -  
1-5 ป  3,637   765   122   209   5,149   369   389  
เกินกวา 5 ป  -  655   142   166   8,536   -   2,336  
 รวม  5,649   1,570   294   416   14,035   558   2,724  

 

ดอลลาร
สหรัฐ
43%

เยน
1%เปโซ

0.15%

บาท
31%

หุ นกู(บาท)
25%



 16 

ทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟา และเครื่องจักร  และได กัน
เงินสํารองเพ่ือการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และเพ่ือลดความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน 

2) หนี้สินอ่ืนๆ จํานวน 10,056 ลานบาทหรือรอยละ 28 ของหนี้สินรวม เพ่ิมขึ้น 4,406 ลานบาท  สา เหตุ
หลักเนื่องจากการบันทึกรายการเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้นจํานวน 5,019 ลานบาท  โดยสวนสําคัญมา
จากเงินลงทุนในสวนที่ บผฟ. ยังไมไดชําระจากการลงทุนในกิจการรวมคา BLCP จํานวน 4,645 ลานบาทใหแก 
CLP Power (BLCP) Ltd.  ซ่ึงไดมีการชําระเงินและโอนหุนในวันที่ 30 มกราคม 2550 และหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน  ๆ
เพ่ิมขึ้น 816 ลานบาท เจาหนี้การคาเพ่ิมขึ้น 283 ลานบาท ภาษีเงินไดคางจายเพ่ิมขึ้น 354 ลานบาท  ในขณะที่
เจาหนี้คากอสรางของ จีอีซี ลดลง 1,932 ลานบาท  
 
4.3  การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 36,585 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2548 จํานวน 
4,470 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 เนื่องจากปจจัยหลักคือ  

- กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานจํานวน 6,036 ลานบาท 
- ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2549 ที่ประ ชุมไดมีมติอนุมัติให

จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของป 2548 หุนละ 1.75 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 921 ลานบาท 
และ บผฟ. ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 

- ในการประชุมคณะกรรมการ บผฟ. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
จากการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2549 หุนละ 2 บาท รวมเปนเงินทั้ ง ส้ิน  1 ,053 ลานบาท  และบผฟ.  ได
จายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 

 
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สรุปไดดังนี้ 
สวนของผูถือหุน  จํานวน 36,585 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.89          
หนี้สิน  จํานวน  35,302 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.11                                         

 
สามารถคํานวณหา  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้ 
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.96 เทา สูงกวาส้ินป 2548 ซ่ึงเทากับ 0.91 เทา  
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ  67.26 บาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2548 ซ่ึงอยูที่ระดับ 58.96 บาท 

 
 
5. รายงานการวิเคราะหกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปล่ียนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน  กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรม
จัดหาเงิน ณ ส้ินงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือส้ินงวด เงินสดและรายการเทียบเทา

ส วนของผูถ ือห ุน
50.89%

หน้ีสิน
49.11%
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คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนเงินจํานวน 5,849 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2548 ทั้งส้ิน 2,972 ลานบาท 
โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ 3,112 ลานบาท และมีผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน 141 ลานบาท  ซ่ึงมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้ 

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 8,298 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสดที่ไดจาก
การดําเนินงาน 8,280 ลานบาท และ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 18 ลานบาท  

 - เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 12,066 ลานบาท โดยมีเงินลงทุนในการกอสรา ง
โรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 8,121 ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 1,739 ลานบาท และเอพีบีพี จํานวน 178 ลานบาท 
ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากอีสท วอเตอร กองทุนเปดเคทีเอสเอฟ และกองทุนเปดอ่ืนๆ จํานวน 31 ลานบาท  130 
ลานบาท และ 8 ลานบาทตามลําดับ  

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 655 ลานบาท เนื่องจากการชําระคืนเงินกู  ของ 
บฟร. บฟข. ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ด กรีน เอ็กคอมธารา เอพีบีพี จีอีซี โคแนล รวมทั้งส้ิน 9,434 ลานบาท ซ่ึง  บฟร .
มีการชําระหนี้เงินกู US Institutional Loans สวนที่ยังคงคางกอนครบกําหนด  ประกอบกับการชําระคืนหุน กู
จํานวน 1,464 ลานบาท ของ บฟร. บฟข. และ จีอีซี ในขณะที่มีการเบิกเงินกูเพ่ิมของ จีอีซี จํานวน 9,208 ลานบาท 
เอ็นทีพีซี จํานวน 1,523 ลานบาท และ เอพีบีพี จํานวน 128 ลานบาท และการออกหุนกูของจีซีซี  จํานวน  2 ,900 
ลานบาท นอกจากนั้นไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 2,150 ลานบาท 
  
ในป 2549 บผฟ. มีอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ที่สําคัญดังนี้ 

- อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที่ 1.69 เทา เทียบกับป 2548 ซ่ึงเทากับ 2.27 เทา 
 - อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 1.27 เทา เทียบกับป 2548 ซ่ึงเทากับ 1.79 เทา 
 
สาเหตุที่อัตราสวนทั้งสองลดลงเนื่องจากการบันทึกรายการเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้นจํานวน 4,645 ลาน
บาท จากเงินลงทุนในสวนที่ บผฟ. ยังไมไดชําระในการลงทุนในกิจการรวมคา BLCP ใหแก  CLP Power (BLCP) 
Ltd.  ถึงแมวาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดภายใน  1  ป  ลดลงจากการชําระหนี้ เงิน กู  US 
Institutional Loans ของ บฟร. ทั้งจํานวนกอนครบกําหนด 
 

 


