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หมายเหต:ุ บทรายงานและการวิเคราะหงบการเงินฉบับนี้ ฝายบริหารไดจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลและแสดงวิสัยทัศนของ
ฝายบริหารใหผูลงทุนทั่วไปสามารถติดตามและทําความเขาใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทไดดีขึ้น  อันเปนการ
สงเสริมโครงการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
 อนึ่งเนื่องจากบทรายงานและการวิเคราะหฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขอมูลและคําอธิบายถึงสถานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งส่ิงที่นําเสนอนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามปจจัยหรือสภาวะแวดลอมที่อาจ
เปล่ียนแปลงไปในอนาคต  ฉะนั้นจึงใครขอใหนักลงทุนใชวิจารณญาณในการพิจารณาใชประโยชนจากเอกสารขอมูลนี้ และหากมี
คําถามหรือขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอสอบถามไดที่ สวนนักลงทุนสัมพันธ  บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  โทร. 02-998-
5145-7  หรือ  email : ir@egco.com 
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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
 

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

Producer) ซึ่งมีกาํลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจาํนวน 3,509 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาขนาดใหญและ
เล็กรวมทั้งสิน้ 14 โรง โดยกลุม บผฟ. มีเหตุการณสําคญัที่เกิดขึ้นในป 2550  ดังนี ้

- เร่ิมรับรูสวนแบงผลกําไรจากกิจการรวมคาบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) กาํลังการผลิต 
1,434 เมกะวตัต ในสัดสวนรอยละ 50 ต้ังแต มกราคม 2550 เปนตนไป 

- โครงการขยายกําลงัผลิตที ่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (เอพีบีพี) กาํลังการผลิต 55 เมกะวัตต ซึง่เปน
โรงไฟฟาชนิดพลังงานความรอนรวม ไดเร่ิมเดินเครื่องเชงิพาณิชยแลวเมื่อวันที ่25 เมษายน 2550 

- โครงการแกงคอย 2 ซึ่งเปนโรงไฟฟาชนิดพลังความรอนรวมของกิจการรวมคาบริษทั กัลฟ เพาเวอร เจ
เนอเรชั่น จาํกดั (จีพีจี) ไดเร่ิมเดินเครื่องเชงิพาณิชยโรงที ่1 กําลงัผลิต 734 เมกะวัตต เปนที่เรียบรอยเมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2550 

 สําหรับผลการดําเนนิงานของกลุม บผฟ. ในป 2550 ส้ินสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2550 มีกําไรสุทธทิัง้สิน้ 
8,402 ลานบาท เพิม่ข้ึน 2,386 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40 เมื่อเทียบกับป 2549 ทั้งนีห้ากไมคํานงึถงึผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยนสาํหรับ บผฟ. และบริษัทยอยแลว ในป 2550 บริษัทจะมีกําไรจาํนวน 8,281 ลานบาท เพิ่มข้ึน
จากป 2549 จาํนวน 2,982 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56 โดยสาเหตุของการเปลีย่นแปลงเนื่องจาก  
• บผฟ. มีขาดทุนเพิ่มข้ึน 289 ลานบาท สงผลใหขาดทุนสุทธ ิ394 ลานบาท เนื่องจากคาใชจายในการบรหิารและ

ดอกเบี้ยจายของเงนิกูยมืระยะสั้นที่เพิ่มข้ึน   
• กลุมธุรกจิผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพ)ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จาํกัด (บฟร.)  บริษัท ผลิตไฟฟา

ขนอม จํากัด (บฟข.) บีแอลซีพ ีและ จพีีจ ีมีกาํไรสุทธิของกลุมเทากับ 7,735 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2,869 ลานบาท 
เนื่องจากการรับรูผลการดําเนินงาน ของ บีแอลซีพี ต้ังแตเดือน มกราคม 2550 และการรับรูผลการดําเนินงาน
ของโครงการแกงคอย 2 ที่เร่ิมเดินเครื่องเชงิพาณิชยโรงที ่1 ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2550 

• กลุมธุรกจิผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพพีี)  ประกอบดวย 3 กิจการรวมคา คือ บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 
(มหาชน) (จีอีซี) (ไมรวม จพีีจี) บริษทั อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษทั อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) 
จํากัด (เอพีบีพี)  และ 2 บริษทัยอย คือ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เอ็กโก โคเจน) และ บริษัท รอยเอด็ 
กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิน้เทากับ 882 ลานบาท เพิ่มข้ึนทัง้สิน้ 446 ลานบาท โดยสวนใหญ
มาจากกาํไรสุทธิของ จีอีซี ทีเ่พิ่มข้ึน จากกาํไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

• กลุมธุรกจิผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย 2 กิจการรวมคา คือ บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น 
(โคแนล) และ โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทพีีซี) มีขาดทุนเพิ่มข้ึน 40 ลานบาท สงผลใหขาดทนุสุทธิรวม 197 ลาน
บาท สาเหตหุลักเนื่องจากโคแนลมีสวนแบงผลกําไรจํานวน 53 ลานบาท ลดลง 65 ลานบาท เนือ่งจากรายไดคา
ไฟที่ลดลงจากการโอนโรงไฟฟาของ บริษทั นอรธเทิรน มนิดาเนา เพาเวอร คอรปอเรชั่น (เอ็นเอ็มพีซี) ใหกบั 
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National Power Corporation (เอ็นพซีี) เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 และคาเงนิเปโซที่แข็งคาขึน้ ในขณะที่สวน
แบงผลขาดทนุจาก เอน็ทพีซีี ลดลงจาํนวน 25 ลานบาท เนื่องจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 

• กลุมธุรกจิอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษทัยอย คือ บริษทั เอ็กโก เอน็จิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จาํกดั (เอสโก)  บริษัท 
เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) และกจิการรวมคาบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) มี
กําไรสุทธิรวมทั้งสิน้ 255 ลานบาท ลดลง 4 ลานบาท สาเหตหุลักจากกาํไรสุทธิจากเอสโกลดลง 17 ลานบาท 
จากรายไดคาบริการที่ลดลง ในขณะที่กําไรสุทธิจากเอก็คอมธาราเพิม่ข้ึน 13 ลานบาท จากรายไดคาขายน้าํที่
เพิ่มข้ึน 

 
2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 

บผฟ. เปนบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตางๆ บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทศัน
ที่วา “เปนบริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้ง
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดวยความมุงมัน่ที่จะธํารงไวซึ่งสิง่แวดลอมและการพัฒนาสงัคม”  

บผฟ.ดําเนนิธรุกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทัง้ในประเทศไทยและภมูิภาค
อาเซียน เพื่อผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระยะยาว โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุใหแกผูถือหุนโดยการบริหารจัดการ
โครงการทีม่ีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการทีม่ีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูใน
ระดับความเสีย่งที่สามารถยอมรับได   

ณ เดือนธนัวาคม 2550 ประเทศไทยมกีาํลังผลิตติดตั้งรวมจาํนวน 28,250.25 เมกะวัตต1 ซึ่งประมาณ
รอยละ 12.42 ของกําลงัผลิตนี้มาจากกาํลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในป 2550 ความตองการพลังไฟฟาสงูสดุ
เกิดขึ้น ณ วนัที่ 24 เมษายน 2550 ที่ 22,586.1 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.23 เมื่อเทียบกับ
ความตองการพลังไฟฟาสงูสดุ ซึ่งเกิดขึน้เมือ่เดือนพฤษภาคมของป 2549 

เมื่อวันที ่16 พฤศจิกายน 2550 กระทรวงพลังงานไดประกาศรายชื่อบริษัทที่ผานการคัดเลือกดานเทคนิค
เบื้องตนของการประมูล IPP โดยมีผูผานเขารอบแรกจํานวน 17 ราย จากผูยืน่ซองประกวดทัง้หมด 20 ราย  โดย 
บผฟ. ผานการพิจารณาทางเทคนิคทั้ง 3 โรงไฟฟาที่ยืน่ประกวด และในวนัที ่7 ธันวาคม 2550 กระทรวงพลงังาน
ไดประกาศรายชื่อผูชนะการประมูล IPP รอบที่สอง (ดานราคา) มีทัง้สิ้น 4 โครงการ กําลงัผลิตรวม 4,400 เมกะ
วัตต (เขาระบบป 2555-2557) เพิ่มจากเดิมที่จะรับซื้อ 3,200 เมกะวตัต โดยที ่บผฟ. ไมไดรับการคัดเลือกในรอบ
ที่สองนี ้  

สําหรับทิศทางการดําเนนิธรุกิจของ บผฟ. ไดปรับกลยุทธในการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟา
ตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่มกีารขายไฟกลบัเขามายังประเทศไทย เชน โครงการ

                                                  
1 ที่มา: กฟผ. 
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โรงไฟฟาในประเทศลาว พมา และกมัพชูา ตลอดจนลงทนุโครงการอื่น ๆ  ภายในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับ
เชื้อเพลิง และพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานลม พลังงานขยะ และพลังงานชวีมวล 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2550 บผฟ. มีกําลงัผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจาํนวน 3,509 เมกะวัตต 
จากโรงไฟฟา 14 โรง โดยกาํลังการผลิตติดตั้งสวนใหญมาจากโรงไฟฟาของ บฟร. กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะ
วัตต และโรงไฟฟาของ บฟข. กําลงัผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ซึง่ทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงหลัก โดยกําลงัการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาทัง้สอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ของกําลังผลิตติดตั้งรวม
ของ บผฟ.  

นอกจากนี ้บผฟ. มีกําลงัการผลิตติดตั้งจากโครงการโรงไฟฟาถานหนิบีแอลซีพี กาํลังการผลิต 1,434 เม
กะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 โดยคิดเปนสัดสวนการถอืหุนของ บผฟ. จํานวน 717 เมกะวัตต  หรือรอยละ 20 
ของกําลงัการผลิตติดตั้งรวมของ บผฟ. โครงการดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย
ใชถานหนิคุณภาพดีนาํเขามาจากประเทศออสเตรเลียเปนเชื้อเพลิง 

ทั้งนี้ยงัมีโครงการแกงคอย 2 โรงที่ 1 ซึง่เปนโครงการใหญที่เพิ่งแลวเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2550  ซึง่คิดเปนกาํลังการผลิตติดตั้งในสวนการถอืหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 367 เมกะวตัต 
(บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในจีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ จีพีจี รอยละ 99.99) ต้ังอยูที่จังหวัดสระบรีุ 
กําลังผลิตรวม 1,468 เมกะวตัต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลกั  

นอกเหนือจากนั้น บริษัทกาํลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 2 โครงการ ซึ่งคิดเปนกาํลังการผลิตติดตั้งใน
สวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 635 เมกะวัตต ไดแก 

1.  โครงการแกงคอย 2 โรงที่ 2 กําลังผลิต 734 เมกะวัตต โครงการนี้มกีําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย
ในวนัที่ 1 มนีาคม 2551  ขณะนี้ไดดําเนินการกอสรางโครงการแลวเสร็จไปประมาณรอยละ 99.5 และ 
เมื่อวันที ่25 มกราคม 2551 กฟผ. ไดอนุมติัการรับซื้อไฟฟาเพิ่มเติมจากโรงไฟฟาแกงคอย 2 โรงที ่2 กอน
วันเดนิเครื่องเชิงพาณิชยจริง เมื่อ จพีีจี ไดดําเนนิการทดสอบโรงไฟฟาแลวเสร็จ 

2.  โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอน็ทพีีซ ีซึ่งเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มกีําลงัผลติ 1,070 เมกะวัตต และกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในเดือนธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะ
วัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือใหกับรัฐบาลลาว ความคบืหนาในการกอสรางโครงการ ณ ส้ินป 2550 อยู
ที่ประมาณรอยละ 78 
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนัน้ บริษัทมนีโยบายจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 40 

ของกําไรสุทธงิบการเงินรวมหลังหักภาษเีงินได หรือ ในจํานวนทีท่ยอยเพิ่มข้ึนอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุ
จําเปนอืน่ใด เชน การขยายธุรกิจของบริษทัในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงนิปนผลทีม่ีผลกระทบตอ
การดําเนินงานปกติของบรษิัทอยางมีสาระสําคัญโดยการจายเงนิปนผลตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบ
การเงนิเฉพาะกิจการ 
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3. นโยบายการบัญช ี
เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 กลุมบริษัทไดมีการถือปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 รายการ

ดังนี้ 
1. รางมาตรฐานการบัญชีไทย เรื่องผลประโยชนของพนักงาน 

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีไดจัดทํารางมาตรฐานการบัญชีไทยเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
ซึ่งรางมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับดังกลาวมีเนื้อหาสาระไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน ซึ่งคาดวาทางสภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศใหรางมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับ
ดังกลาวมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบใหกลุมบริษัทนํารางมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนกําหนด โดยกลุมบริษัทไดนํารางมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับดังกลาวมาถือ
ปฏิบัติสําหรับรอบปบัญชี 2550 เปนตนไป ทั้งนี้เพื่อใหงบการเงินของกลุมบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินที่แทจริง รวมทั้งสะทอนภาระหนี้สินและคาใชจายที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานที่กลุมบริษัทมีภาระ
ผูกพันในปจจุบัน โดยภาระผูกพันดังกลาวเกี่ยวเนื่องมาจากการใหบริการของพนักงาน 

กลุมบริษัทไดเร่ิมใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานตามแนวทางปฏิบัติของรางมาตรฐาน
การบัญชีไทยในสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2550 โดยกลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการนํานโยบายการบัญชีมาใช กลาวคือไดทําการปรับปรุงคาใชจาย
ที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานอันเนื่องมาจากการใหบริการของพนักงานในอดีตกับกําไรสะสมตนงวด และรับรู
คาใชจายที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานอันเนื่องมาจากการใหบริการของพนักงานในงวดปปจจุบันในงบกําไร
ขาดทุนของงวดนั้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตองบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และงบกําไรขาดทุน
รวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังตอไปนี้ 

 
งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2549                                     หนวย : ลานบาท 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงานหลงัการเลิกจางหรือเกษียณอายุ เพิ่มข้ึน (116) 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา ลดลง (2) 
หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา เพิ่มข้ึน (3) 
กําไรสะสม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 ลดลง (121) 

 
งบกําไรขาดทนุรวมสาํหรับปส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549                 หนวย : ลานบาท 
กําไรสุทธ ิลดลง (20) 
กําไรตอหุนขัน้พื้นฐานลดลง (บาท) (0.03) 
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2. มาตรฐานการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดมีการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 

เร่ืองงบการเงินรวมและ    งบการเงินเฉพาะกิจการและฉบับที่ 45 เร่ืองเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดใหเปลี่ยน
วิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่
แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีราคาทุนรายไดจากเงินลงทุนจะรับรูเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล 
ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปน
ตนไป ทั้งนี้กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติเชนเดียวกันสําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยกลุมบริษัทเริ่มใชวิธีราคาทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 และ ไดปรับปรุงงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ
ยอนหลังดวย 

จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากบักาํไรสทุธิ
ในงบการเงินรวม โดยในป 2550 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบการเงินรวมมีกําไรสุทธิจํานวน 8,402 ลาน
บาท หรือคิดเปน 15.96 บาทตอหุน งบการเงินเฉพาะมีกําไรสุทธิ 8,584 ลานบาท หรือคิดเปน 16.31 บาทตอหุน ผล
แตกตางของกําไรสุทธิจากงบการเงินทั้งสองดังกลาวมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุใน
บริษัทยอยและกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะ โดยที่กําไรสุทธิในงบการเงินรวมไดรวมผลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยและกิจการรวมคาตามสัดสวนการถือหุน ในขณะที่กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะจะรับรูเฉพาะผลการ
ดําเนินงานของ บผฟ. และรับรูรายไดจากการลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาก็ตอเมื่อบริษัทยอยและกิจการ
รวมคาประกาศจายเงินปนผลเทานั้น  ในกรณีนี้ บผฟ. มีขาดทุนจากการดําเนินงาน 31 ลานบาท และ บริษัทยอย
และกิจการรวมคาไดประกาศจายเงินปนผลใหกับ บผฟ. จํานวน 8,615 ลานบาท 

นอกจากนั้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่มีตองบดุลเฉพาะกิจการ งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2549 เปนดังนี้ 

                             หนวย:ลานบาท 
  เงินลงทุนในบริษัทยอย ลดลง (4,033) 
  สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ ลดลง (280) 
  หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา ลดลง (620) 

   หนี้สินอื่นลดลง (911) 
  ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ เพิ่มข้ึน 14 
  กําไรสะสม ลดลง (2,796) 

 
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงิน

ลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการ
จัดทํางบการเงินรวมแตอยางใด  
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3. มาตรฐานการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม  
เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียใน

กิจการรวมคาในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากกลุมบริษัทพิจารณาและเห็นวา
การบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมจะสะทอนถึงลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท
ไดเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลทําใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงลักษณะและการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
สวนไดเสียในกิจการรวมคาของกลุมบริษัทสวนใหญเปนการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาซึ่งเปนโครงการขนาดใหญที่
ตองใชเงินทุนจํานวนมาก ดังนั้นเงินทุนสวนใหญจะมาจากการกูยืม ซึ่งโดยปกติแลวเงินกูยืมของกิจการรวมคาจะคํ้า
ประกันโดยสินทรัพยของกิจการรวมคาเองและไมมีผลผูกพันตอผูรวมทุน กลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว  

ทั้งนี้ งบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม 2549 และงบกําไรขาดทุนรวมประจําป 2549 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549 ไดมี
การปรับใหมเพื่อใชในการเปรียบเทียบ และผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําให กลุม บผฟ. รับรูสวนได
เสียจาก กิจการรวมคา 7 บริษัท คือ บีแอลซีพี จีอีซี เอพีบีพี เออีพี โคแนล เอ็นทีพีซี  และอเมสโก 

      
4. รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อใหแตละบริษัทดําเนินธุรกิจดานการ
ผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกําไรของบริษัท
ยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับความสะดวกใน
การขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการ
เกา  

ฝายบริหารขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และ สวนไดเสียในกิจการรวมคา 
เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมที่ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้       

 
4.1  สรุปผลการดําเนินงาน 

กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. ประจําป 2550  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวนทัง้สิ้น 8,402 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 2,386 ลานบาท หรือ รอยละ 40 เมื่อเปรียบเทยีบกับป 2549 สาเหตหุลักมาจากสวนแบงกําไรจากกจิการ
รวมคาทีเ่พิ่มข้ึน 5,134 ลานบาท สวนใหญมาจาก บีแอลซีพี จพีีจี และจีอีซี   

สําหรับกาํไรขั้นตนมีจาํนวนเทากับ 5,229 ลานบาท ลดลง 2,795 ลานบาท หรือรอยละ 35 สาเหตุหลักจาก
รายไดคาไฟฟาของ บฟร. และ บฟข. ที่ลดลงจากอัตราคาไฟซึ่งเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และมีกําไรจากการ
ดําเนนิงานจาํนวน 4,938 ลานบาท ลดลง 3,624 ลานบาท หรือรอยละ 42 โดยปจจัยหลกัของการลดลงของกําไร
ข้ันตน และกาํไรจากการดําเนนิงาน คือการลดลงของรายไดคาไฟฟา กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ
ของ บผฟ. และบริษัทยอย             
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หมายเหตุ:    - กําไรสุทธิภายใตงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสียไมไดแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของกิจการรวมคา 
- ไอพีพ ีประกอบดวย บฟร. บฟข. บีแอลซีพี และจีพีจี - เอสพีพี ประกอบดวย จีอีซี (ไมรวมจีพีจี) เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โคเจน รอยเอ็ด กรีน 

 - ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพีซี  - อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา อเมสโก 

IPP
87%

Others
3%

SPP
10%

                        หนวย:ลานบาท 
  กําไรสุทธิ ป 2550 กําไรสุทธิ ป 2549 

 กอน FX หลัง FX กอน FX หลัง FX 
บผฟ. (394) (394) (104) (104) 
กลุมธุรกิจไอพีพี 7,735 7,804 4,866 5,418 
กลุมธุรกิจเอสพีพี 882 939 436 598 
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ  (197) (197) (157) (157) 
กลุมธุรกิจอื่นๆ  255 250 258 261 
รวม 8,281 8,402 5,299 6,016 

  
  
  
 สําหรับป 2550 กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ. และบริษทัยอย จาํนวน 121 ลานบาท 
เมื่อเปรียบเทยีบกับป 2549 ซึ่ง กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จาํนวน 716 ลานบาท ทั้งนี้กาํไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนทีย่ังไมเกิดขึ้นจริงจํานวน 70 ลานบาทเปนตัวเลขทางบญัชี  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชไีทยซึ่ง
เกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนีค้งคางสทุธิเฉพาะที่เปนเงนิตราสกุลตางประเทศกลับมาเปนเงนิตราสกุล
บาท ณ วนัสิน้สุดงวดของบญัชีปจจุบัน (วนัที ่31 ธันวาคม  2550) กบังวดกอนหนานี ้(วันที ่31 ธนัวาคม 2549)  

หากไมคํานงึถงึผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ.และบรษิัทยอยแลวในป 2550 บริษัทจะมีกําไร
จํานวน 8,281 ลานบาท เพิม่ข้ึนจากป 2549 จํานวน 2,982 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56 

นอกจากนีห้ากไมคํานงึถงึกาํไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสาํหรับ บผฟ.และบริษัทยอย จํานวน 121 ลานบาท 
ดอกเบี้ยจายจาํนวน 819 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 634 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ 
จํานวน 2,190 ลานบาท กาํไรกอนหกัดอกเบี้ยจาย ภาษ ีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม 
บผฟ. ป 2550 จะเปนจาํนวน 11,924 ลานบาท1 เพิ่มข้ึน 2,187 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22 เมื่อเทียบกับกําไร
ของกลุม บผฟ. ในป 2549 จํานวน 9,737 ลานบาท ซึง่ไมรวมผลกาํไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 716 ลานบาท 
ดอกเบี้ยจายจาํนวน 1,166 ลานบาท ภาษีเงนิไดจํานวน 1,130 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ 
จํานวน 2,142 ลานบาท 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) มีดังนี้ 
- อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 47.80 
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 45.14 
- อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 50.48 

                                                  
1 หากไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆของกิจการรวมคา EBITDA จะเทากับ 
14,934 ลานบาท 

กําไรสุทธิหลัง FX 
 ป 2550  
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- อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) เทากับรอยละ 49.75 
- กําไรสุทธิ ตอหุน เทากับ 15.96 บาท 
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) ตอหุนเทากับ 15.73 บาท   
- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 21.89 
อัตรากําไรขั้นตน เทากับรอยละ 47.80 นั้นต่ํากวาป 2549 ซึ่งเทากับรอยละ 57.98 เนื่องจากกําไรสุทธิของ 

บฟร. และ บฟข. ลดลง สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาที่ลดลง ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) เทากับรอยละ 49.75 นั้นสูงกวาป 2549 ซึ่งเทากับรอยละ 36.29 สาเหตุหลัก
จากการรับรูสวนแบงกําไรในสวนไดเสียจากกิจการรวมคาของ บีแอลซีพี และจีพีจี    

 
4.2 การวิเคราะหรายได  คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

ผลการดําเนินงานในป 2550 ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ.และบริษัทยอย (Fx) และ
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย (MI) เปนดังนี้ 

- รายไดรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนทั้งสิ้น 11,594 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 
ลดลงจํานวน 3,092 ลานบาท หรือรอยละ 21  

- คาใชจายรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,230 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน 906 ลานบาท หรือ รอยละ 10  

สําหรับสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 5,051 ลานบาท  (รวมกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จํานวน 890 ลานบาทแลว) เพิ่มข้ึน จํานวน 5,134 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2549 ซึ่งมีสวนแบงผล
ขาดทุนจํานวน 83 ลานบาท โดยมีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจดังตอไปนี้  
รายไดรวม คาใชจายรวม และสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา  

 บผฟ. ไอพีพ ี เอสพีพี ตางประเทศ อื่นๆ รวม 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
รายไดรวม 497 400 7,910 11,053 2,186 2,231 - - 1,000 1,002 11,594 14,686 
คาใชจายรวม 891 504 4,813 6,134 1,822 1,791 - - 703 706 8,230 9,135 
กําไรกอนสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา (394) (104) 3,097 4,919 364 440 - - 297 296 3,364 5,551 
สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา - - 4,638 (52) 608 125 (197) (157) 2.29 1.5 5,051 (83) 
กําไรสุทธิกอน Fx ของบริษัทยอย และ MI (394) (104) 7,735 4,866 972 565 (197) (157) 300 298 8,416 5,468 

 
1)  บผฟ. มีรายไดในป 2550 รวมจํานวน 497 ลานบาท แบงเปนเงนิปนผลรับจากการลงทนุทางการเงิน 134 

ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 63 ลานบาท และ รายไดอ่ืนๆ 301 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมของ บผฟ. เพิ่มข้ึนจากป 2549 
ทั้งสิน้ 98 ลานบาท หรือรอยละ 24 สาเหตุหลกัมาจากรายไดอ่ืนๆเพิ่มข้ึน 243 ลานบาท จากกําไรจากการขาย
กองทนุเปดกรงุไทยหุนผสมตราสารหนีป้นผล (เคทีเอสเอฟ) จาํนวน 258 ลานบาท ในขณะที่ดอกเบี้ยรับลดลง 111 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 64 เนื่องจากอตัราดอกเบี้ยและจํานวนเงนิฝากที่ลดลง ประกอบกับเงนิปนผลรับจากการ
ลงทนุทางการเงิน ลดลงทัง้สิ้น 34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20 สาเหตุการลดลงมาจากเงนิปนผลรับจาก เคทีเอส

หนวย : ลานบาท 
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เอฟ ลดลง 78 ลานบาท ขณะที่เงนิปนผลรับจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร เพิ่มข้ึน จาํนวน 31 ลานบาท และเงนิปนผลรับจากกองทุนเปดอื่นๆ เพิม่ข้ึน 13 ลาน
บาท   

คาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 891 ลานบาท เพิ่มข้ึน 387 ลานบาท หรือรอยละ 77 เมื่อเทียบกับป 2549 
สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจายที่เพิ่มข้ึน 186 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 4,350 ลานบาท ซึ่งได
เร่ิมเบิกเงินกูงวดแรก จากธนาคารพาณิชยไทย 2 แหง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 และไดชําระคืนแลวเมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2550 นอกจากนั้นยังมีคาโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อการปรับภาพลักษณองคกรใหม (Re-branding) ที่
เพิ่มข้ึน และคาใชจายพัฒนาโครงการ ซึ่งสวนใหญไดแก คาที่ปรึกษาที่เพิ่มข้ึน  

 
 2)  กลุมธุรกจิไอพีพ ีคือ บฟร. บฟข. บีแอลซีพี และ จีพีจี มีรายไดรวมทัง้สิ้น 7,910 ลานบาท ลดลง 3,142 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 28 เมื่อเทียบกับป 2549  คาใชจายรวมจํานวน 4,813 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,321 
ลานบาท หรือรอยละ 22 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกจิการรวมคา จาํนวน 4,638 ลานบาท (รวมกาํไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนจาํนวน 728 ลานบาทแลว) เพิ่มข้ึน 4,690 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งมีสวนแบงผล
ขาดทุนจาํนวน 52 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคาของกลุมธุรกิจไอพีพี: 

 บฟร. บฟข. บีแอลซีพี จีพีจี รวม 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 %เปล่ียนแปลง 

รายไดรวม 3,599 5,630 4,311 5,422 - - - - 7,910 11,053 (28%) 
คาใชจายรวม 2,183 2,947 2,630 3,187 - - - - 4,813 6,134 (22%) 
กําไรกอนสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา 1,416 2,683 1,681 2,235 - - - - 3,097 4,919 (37%) 
สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา - - - - 3,907 - 731 (52) 4,638 (52) n.a. 
กําไรสุทธิกอน Fx ของบริษัทยอย และ MI 1,416 2,683 1,681 2,235 3,907 - 731 (52) 7,735 4,866 59% 

 
• รายไดคาไฟของกลุม จํานวนรวม 7,809 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 2,856 ลานบาท หรือรอยละ 

27 โดยแบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 3,574 ลานบาท ลดลง 1,818 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ 
(Capacity Rate) ที่ลดลง โดยบางสวนเกิดจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน บฟร. ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพื่อกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ที่จะใชในการแปลงรายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟาสวนหนึ่งที่ผูกกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐมาเปน
เงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รายไดคาไฟฟาตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา จํานวน 47.82 ลาน
ดอลลารสหรัฐ มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 33.80 บาทตอดอลลารสหรัฐ สัญญาดังกลาวมีผลบังคับ
ต้ังแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2553   นอกจากนี้ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน 4,235 ลานบาท 
ลดลง 1,038 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base Availability Credit) ที่ลดลง โดยบางสวนเกิดจากคาเงินบาทที่
แข็งคาขึ้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus” หรือตนทุนบวก
กําไรสวนเพิ่มที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณการไวแลว 

หนวย : ลานบาท 
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รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี: 
 2550  2549 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 3,574 5,392 (34%) 
บฟข. 4,235 5,273 (20%) 
     รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี 7,809 10,665 (27%) 

 
สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่ คือ คาชําระหนี้และ

คาบํารุงรักษาหลัก ซึง่จะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแตละงวด 
นอกจากนัน้ ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงนิและคาอะไหลที่ใชในการบาํรุงรักษาหลักที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ 
ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกาํหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มข้ึน      
จากที่เคยกาํหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากอนการเพิ่มเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนเมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนสงูกวาระดับ 28 บาท ตอหนึง่ดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลงัไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่าํกวา
ระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ รายไดคาไฟฟาจากบริษัทยอยหลกัไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงนิ 393 ลานบาท สําหรับป 2550  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 101 ลานบาท ลดลง 287 ลานบาท หรือรอยละ 74 
สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟร. ที่ลดลงจํานวน 211 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่ลดลงเนื่องจากการลดทุน
ใน บฟร. ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทั้งนี้ บฟร. ไดทําการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 9,220 ลานบาท เปน 
4,702 ลานบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2549  สําหรับดอกเบี้ยรับของ บฟข. ลดลง 75 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ที่ลดลง  

• ตนทุนขาย จํานวน 3,433 ลานบาท ลดลงจากป 2549 ทั้งสิ้น 120 ลานบาท หรือ รอยละ 3 สาเหตุหลักมา
จากตนทุนขายของ บฟข. ในป 2550 ลดลง 223 ลานบาท หรือรอยละ 12 เนื่องจากในป 2549 มีคาใชจายสูงในการ
ซอมบํารุงรักษาหลัก ในขณะที่ บฟร. มีตนทุนขายเพิ่มข้ึน 103 ลานบาท หรือรอยละ 6 เนื่องจาก บฟร. มีการซอม
บํารุงรักษาหลักในป 2550 

ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:                                                                                                          หนวย : ลานบาท 
 2550 2549 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 1,841 1,738 6% 
บฟข. 1,592 1,815 (12%) 
    รวมตนทุนขาย-ไอพีพี 3,433 3,553 (3%) 

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 841 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 685 ลานบาท หรือ 
รอยละ 45 สาเหตุหลักจากคาใชจายในบริหารงานทั่วไปของ บฟร. ลดลง 207 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63 เกิดจาก
คาใชจายสําหรับการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวกอนครบกําหนดที่เกิดขึ้นในป 2549  และภาษีเงินไดของ บฟร. และ 
บฟข. ที่ลดลง จํานวน 507 ลานบาท เนื่องจากรายไดลดลง ปจจุบัน บฟร. และ บฟข. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติ

หนวย : ลานบาท 
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บุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนผลิตไฟฟาในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป ซึ่งจะสิ้นสุด 
ณ วันที่ 19 เมษายน 2551 และ วันที่ 25 กันยายน 2552 ตามลําดับ 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวนรวมทั้งสิ้น 539 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 515 ลานบาท หรือ รอยละ 49 
เนื่องจาก บฟร. ไดชําระคืนเงินกูและหุนกูทั้งหมดที่มีกับสถาบันการเงินเมื่อเดือน ธันวาคม 2549 และ บฟข. มี
จํานวนเงินตนของเงินกูและหุนกูลดลง  

• สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา คือ บีแอลซีพี และ จีพีจี จํานวน 4,638 ลานบาท โดย 
บผฟ. ไดเร่ิมบันทึกผลการดําเนินงานโดยวิธีสวนไดเสียของบีแอลซีพี ต้ังแตเดือนมกราคม 2550 เปนจํานวน 3,907 
ลานบาท ซึ่งมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 591 ลานบาท และจีพีจี เร่ิมมีกําไรสุทธิจํานวน 731 ลานบาท ซึ่งมี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 137 ลานบาท  เนื่องจากรายไดคาไฟฟาจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 
ของโครงการแกงคอย 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 และรายไดอ่ืนๆจากเงินคาชดเชยจากผูรับเหมากอสรางสําหรับ
ความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟา (Liquidated Damages) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากอสรางโครงการแกงคอย 
2 โรงที่ 1 
 

3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี) เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โคเจน และ 
รอยเอ็ด กรีน  ในป 2550 มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,186 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 45 ลานบาท หรือ รอยละ 2  
คาใชจายรวม จํานวน 1,822 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2549 จํานวน 31 ลานบาท หรือ รอยละ 2 และสวนแบงผล
กําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 608 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 360 ลานบาทแลว) 
เพิ่มข้ึนจากปกอน  จํานวน 483 ลานบาท หรือรอยละ 386 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคาของกลุมธุรกิจเอสพีพี:                     หนวย: ลานบาท              

 เอ็กโก  โคเจน รอยเอ็ด กรีน จีอีซ ี
(ไมรวม จีพีจี) 

เอพีบีพี และ 
 เออีพี 

รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 %เปล่ียนแปลง 

รายไดรวม 1,944 1,985 242 246 - - - - 2,186 2,231 (2%) 
คาใชจายรวม 1,670 1,648 152 143 - - - - 1,822 1,791 2% 
กําไรกอนสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา 274 337 90 103 - - - - 364 440 (17%) 
สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา - - - - 497 0.75 111 124 608 125 386% 
กําไรสุทธิกอน Fx ของบริษัทยอย และ MI 274 337 90 103 497 0.75 111 124 972 565 72% 

 
• รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 2,152 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 42 ลาน

บาท หรือ รอยละ 2 รายไดคาไฟฟาสวนใหญที่ลดลงมาจาก เอ็กโก โคเจน  จํานวน 36 ลานบาท สาเหตหุลกัเกดิจาก
รายไดคาไฟฟาที่ขายใหลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมลดลง  และรายไดคาไฟฟาจาก กฟผ. ลดลงจากการแข็งคาของ
เงินบาท ในขณะเดียวกัน รอยเอ็ด กรีน มีรายไดลดลงจํานวน 6 ลานบาท เนื่องจากคาพลังไฟฟาที่ลดลงเนื่องจาก
ราคาน้ํามันเตาที่ลดลงซึ่งสัมพันธกับสูตรคาไฟ  
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รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:                  
 2550 2549 %เปล่ียนแปลง  
เอ็กโก โคเจน 1,926 1,961 (2%) 
รอยเอ็ด กรีน 226 233 (3%) 
     รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี 2,152 2,194 (2%) 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 34 ลานบาท ลดลง 3 ลานบาท หรือรอยละ 9 สาเหตุ
หลักเกิดจากดอกเบี้ยรับที่ลดลงจํานวน 7 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง  

• ตนทุนขาย จํานวน 1,677 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2549 จํานวน 22 ลานบาท สาเหตุหลักจากตนทุนขาย
ของรอยเอ็ด กรีน เพิ่มข้ึน 17 ลานบาท เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มข้ึน  และตนทุนขายของ เอก็โก โคเจน เพิม่ข้ึน 5 
ลานบาทจากคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มข้ึนเชนกัน   
ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:                         
 2550 2549 %เปล่ียนแปลง  
เอ็กโก โคเจน 1,546 1,541 0.30% 
รอยเอ็ด กรีน 131 114 15% 
     รวมตนทุนขาย-เอสพีพี 1,677 1,655 1% 

•  คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 53 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนจํานวน 24 ลานบาท หรือ รอย
ละ 82 สาเหตุหลักเกิดจากการจายคาปรับใหแก กฟผ. จํานวน 16 ลานบาท จากการที่เอ็กโก โคเจนไมสามารถขาย
ไอน้ําใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมไดครบตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา และการจายภาษีเงินได
จากการยกเลิกบริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด (ทีแอลพีซี) จํานวน 13 ลานบาท  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 92 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 14 ลานบาท หรือ รอยละ 13 สาเหตุหลัก
เกิดจาก ดอกเบี้ยจายของ เอ็กโก โคเจน ลดลง 13 ลานบาท เนื่องจากจํานวนเงินตนลดลง  

• สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี) เอพีบีพี และ เออีพี จํานวน
รวม 608 ลานบาท เพิ่มข้ึน 483 ลานบาท หรือรอยละ 386 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 โดยสวนใหญเปนสวนแบง
กําไรจาก จีอีซี จํานวน 497 ลานบาท เพิ่มข้ึน 496 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เพิ่มข้ึนจํานวน 373 ลานบาท และรายไดจากการขายไฟฟาเพิ่มข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีสวนแบงผลกําไรจาก เอพีบีพีและเออีพี จํานวน 111 ลานบาท ลดลง 13 ลานบาท หรือรอย
ละ 10  เมื่อเทียบป 2549 สาเหตุหลักมาจากรายไดคาไฟฟาที่ขายใหกับ กฟผ. ที่ลดลงและคาใชจายบํารุงรักษาที่
เพิ่มข้ึนของเออีพี  

 
4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย   โคแนล และ เอ็นทีพีซี มีสวนแบงผลขาดทุนจาก

สวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 197 ลานบาท โดยขาดทุนเพิ่มข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 40 
ลานบาท โดยแบงเปนสวนแบงผลกําไรจาก โคแนล จํานวน 53 ลานบาท ลดลง 65 ลานบาท สาเหตุหลักจากการ
ผลิตพลังงานไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากการโอนโรงไฟฟาจํานวน 40 เมกะวัตต ของ เอ็นเอ็มพีซี ใหแก เอ็นพีซี เมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2549 ซึ่งเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว และรายไดคาไฟที่ลดลงเนื่องจากการแข็งคาของเงินเปโซ 

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
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สําหรับ เอ็นทีพีซี มีสวนแบงผลขาดทุน จํานวน 250 ลานบาท (รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 210 ลาน
บาทแลว) ขาดทุนลดลง 25 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนลดลง  

 
 5) กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา และกิจการรวมคา 1 แหง คือ   

อเมสโก มีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 2 ลานบาท หรือ รอยละ 0.23 คาใชจายรวม
จํานวน 703 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 3 ลานบาท หรือ รอยละ 0.45  และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสีย
ในกิจการรวมคาจํานวน 2.29 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.78 ลานบาท หรือรอยละ 51 เมื่อเทียบกับปกอน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคาของกลุมธุรกิจอื่นๆ:                   หนวย: ลานบาท 
 เอสโก เอ็กคอมธารา รวม 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 %เปล่ียนแปลง 
รายไดรวม 773 802 228 201 1,000 1,003 (0.23%) 
คาใชจายรวม 631 643 72 63 703 706 (0.45%) 
กําไรกอนสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา 142 159 156 138 297 297 0% 
สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา 2.29 1.51 - - 2.29 1.51 51% 
กําไรสุทธิกอน Fx ของบริษัทยอย และ MI 144 160 156 138 300 298 0.33% 

• รายไดคาบริการ ของเอสโก จํานวน 760 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 27 ลานบาท หรือ รอยละ 3 
สาเหตุหลักจากรายไดการใหบริการบํารุงรักษากับบริษัท Granite Services International จํากัด ซึ่งเปนบริษัทใน
เครือของ GE ลดลง   และรายไดจากการขายอุปกรณเครื่องจักรในการผลิตไฟฟาระหวางเอสโก กับโรงไฟฟาเอลกา
ลี 2 ประเทศซูดาน ลดลง 

• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 218 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2549 จํานวน 26 ลานบาท หรือ รอย
ละ 14 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่เพิ่มข้ึนตามสัญญาระยะยาวกับการ
ประปาสวนภูมิภาค 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 22 ลานบาท ลดลง 1 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4 
สาเหตุหลักมาจากรายไดอ่ืนๆ ของเอสโกลดลง 1 ลานบาท  

• ตนทุนบริการ จํานวน 536 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 13 ลานบาท หรือรอยละ 2 เปนผลมาจาก
การลดลงของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษาและขายอุปกรณเครื่องจักรของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่ลดลง 

• ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 66 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 7 ลานบาท หรือ รอยละ 12  
เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสงน้ําประปาของเอ็กคอมธาราเพิ่มข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับรายไดที่เพิ่มข้ึน 

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 101 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 6 ลานบาท หรือ รอย
ละ 6 สาเหตุหลักคาใชจายในการบริหารของเอสโกเพิ่มข้ึน 6 ลานบาท 

• สวนแบงกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา ของเอสโก จํานวน 2.29 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.78 ลานบาท 
จาก อเมสโก  
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5. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน 
 
5.1  การวิเคราะหสินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บผฟ. บริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา  มีสินทรัพยรวมจํานวน 53,600 
ลานบาท เพิ่มข้ึน 3,141 ลานบาท หรือ รอยละ 6 เมื่อเทียบกับส้ินป 2549 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงนิ เงนิลงทุนในหลักทรพัยในความตองการของตลาด ทั้งระยะสัน้

และระยะยาว จํานวน 5,492 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของสินทรพัยรวม ลดลง 3,284 ลานบาท หรือ
รอยละ 37 สาเหตหุลักจาก เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 1,851 ลานบาท และเงนิลงทุนระยะยาวใน
หลักทรัพยในความตองการของตลาดลดลง 1,468 ลานบาท เนื่องจากการขายกองทนุเคทีเอสเอฟ สาเหตทุี่เงนิสด
และรายการเทียบเทาเงนิสดลดลงเนื่องจากการชําระเงนิลงทุนในสวนที่ บผฟ. ยังไมไดชําระจากการลงทนุในกิจการ
รวมคา บีแอลซีพี ใหแก CLP Power (BLCP) Ltd. ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited จํานวน 4,645 
ลานบาท และ บผฟ.ไดชําระคาหุนเพิ่มทนุจํานวน 5,588 ลานบาท ใหกับ บีแอลซีพี และ จีอีซี นอกจากนี้ยงัไดจาย
คืนเงนิกูและหุนกูจาํนวน 2,196 ลานบาท และจายเงนิปนผลใหกับผูถือหุนจํานวน 2,214 ลานบาท ในขณะที่ บผฟ.
ไดรับเงินสดจากการดาํเนนิงานจํานวน 6,318 ลานบาท เบิกเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยไทย จํานวน 
4,000 ลานบาท ไดรับเงินสดสุทธิจากเงนิลงทนุระยะสัน้และระยะยาวจํานวน 1,618 ลานบาท และไดรับเงินปนผล
จากกิจการรวมคาจํานวน 985 ลานบาท  
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สุทธิ 

สินทรัพยอื่นๆ สินทรัพยรวม 
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2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลกัประกัน  จาํนวน 915 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 
ของสินทรพัยรวม ลดลง 1,385 ลานบาท หรือรอยละ 60 สาเหตุหลักจากการชําระหนี้เงนิตนและดอกเบี้ยทีค่รบ
กําหนดชําระคนืของ บฟข. 

3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สวนไดเสียใน
กิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามงบการเงินรวม มีมูลคาตามบัญชี เทากับ 20,233 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 38 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 7,857 ลานบาท หรือรอยละ 63 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก 

 3.1) มีการลงทุนในหุนเพิ่มทุนจํานวน 5,588 ลานบาท โดยแบงเปน จีอีซี จํานวน 2,330 ลานบาท และบี
แอลซีพี จํานวน 3,258 ลานบาท 

 3.2) มีการเพิ่มข้ึนของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 5,301 ลานบาท 
 3.3) ไดรับเงินปนผลจาก บีแอลซีพี  โคแนล  และบริษัท เอ็กโก รวมทุนและพัฒนา จํากัด  จํานวน        

3,140 ลานบาท 
 3.4) กําไรจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ จํานวน 107 ลานบาท 
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยใชราคาทุนเดิมเปนราคาเริ่มตน 

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท มีมูลคาตามบัญชีป 2550 เทากับ 29,653 ลานบาท เพิ่มข้ึน 5,543 ลานบาท หรือรอย
ละ 23 ซึ่งเปนผลมาจาก บผฟ. มีการลงทุนเพิ่มในกิจการรวมคา ซึ่งไดแก จีอีซี และ บีแอลซีพี และมีการยกเลิก
กิจการของ ทีแอลพีซี และโอนหุนที่ ทีแอลพีซี ถือใน เอ็กโกโคเจน มาที่ บผฟ. โดยที่มูลคาเงินลงทุนใน เอ็กโกโคเจน 
นอยกวามูลคาเงินลงทุนใน ทีแอลพีซี จํานวน 45 ลานบาท 

4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 18,638 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 35 ของสินทรัพยรวม 
ลดลงสุทธิทั้งสิ้น 1,502 ลานบาท หรือรอยละ 7 สินทรัพยที่ลดลงสวนใหญมาจาก การตัดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพย บผฟ. และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 2,129 ลานบาท   และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมใชงานออกไปยัง
วัสดุสํารองคลังของ บฟร. และ บฟข. จํานวน 230 ลานบาท ในขณะที่มีการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย
เนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ บฟร. และ บฟข. จํานวน 590 ลานบาท และซื้อสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
267 ลานบาท 

5) สินทรัพยอ่ืนๆ จํานวน 8,322 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 1,455 ลาน
บาท หรือรอยละ 21 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินปนผลคางรับจากกิจการรวมคาที่เพิ่มข้ึน จํานวน 2,075 ลานบาท 
ในขณะที่ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของ ลดลง 266 ลานบาท วัสดุสํารองคลังสุทธิลดลง 219 ลานบาท และเงินให
กูยืมแก จีอีซี ลดลง 100 ลานบาท 

 
5.2  การวิเคราะหหนีส้ิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 11,605 ลานบาท ลดลง 3,056 ลานบาท หรือรอยละ 
21 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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สหรัฐ
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บาท
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หุนกู(บาท)
32%

1) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู จาํนวน 9,238 ลานบาท หรือรอยละ 80 ของหนี้สินรวม เพิ่มข้ึน 1,724 ลาน
บาท หรือรอยละ 23 สาเหตหุลักเกิดจากการเบิกเงนิกูยมืระยะยาวของ บผฟ. จํานวน 4,000 ลานบาท จากธนาคาร
พาณิชยไทยหนึ่งแหง เมื่อวนัที ่28 ธันวาคม 2550 เพื่อชําระคืนเงินกูระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยไทย 2 แหง จํานวน 
4,350 ลานบาท ซึง่ไดเร่ิมเบกิเงนิกูงวดแรกเมื่อวนัที ่29 มกราคม 2550 นอกจากนี้ยงัมีการชําระหนี้เงนิกูและหุนกู
ของ บฟข. เอก็โก โคเจน และรอยเอ็ด กรีน จาํนวน 2,196 ลานบาท โดยมีรายละเอยีดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี ้

 
- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 39 ลานดอลลารสหรัฐ                      
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 873 ลานเยน  
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 4,715 ลานบาท  
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 2,957  ลานบาท          

 
 
กําหนดชําระคืนเงินกูระยะยาวและหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550                                                  หนวย: ลานบาท 

กําหนดชําระคืน บผฟ. บฟข. เอ็กโก โคเจน รอยเอ็ด กรีน 
ภายใน 1 ป - 1,379 150 30 
1-5 ป - 2,227 968 120 
เกินกวา 5 ป 4,000 - 255 109 
 รวม 4,000 3,606 1,373 259 

 
ทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟา และเครื่องจักร และไดกันเงิน

สํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และเพื่อลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 

2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 2,367 ลานบาท หรือรอยละ 20 ของหนี้สินรวม ลดลง 4,781 ลานบาท หรือรอยละ 
67 สาเหตุหลักเนื่องจาก บผฟ. ไดชําระเงินลงทุนในสวนที่ยังคางชําระ จํานวน 4,645 ลานบาท ใหแก CLP Power 
(BLCP) Ltd.  เพื่อแลกกับการโอนหุนบีแอลซีพีในวันที่ 30 มกราคม 2550 และภาษีเงินไดคางจายลดลง 315 ลาน
บาท เนื่องจากภาษีเงินไดของ บฟร. และ บฟข. ลดลง ในขณะที่หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคาเพิ่มข้ึน 200 ลานบาท 
เนื่องจากการรับรูสวนแบงขาดทุนจากเอ็นทีพีซี 
 
5.3  การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 41,996 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2549 จํานวน 
6,198 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17 เนื่องจากปจจัยหลักคือ  

- กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม จํานวน 8,402 ลานบาท 
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หน้ีสิน
21.65%

สวนของ
ผูถือหุน
78.35%

- ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนหลังของป 2549 ในอัตราหุนละ 2 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,053 ลานบาท และบผฟ. ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550  

 - ในการประชุมคณะกรรมการ บผฟ. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนแรกของป 2550 ในอัตราหุนละ 2.25 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,185 ลานบาท และ บผฟ. ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 

 
  จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปไดดังน้ี  
สวนของผูถือหุน  จํานวน 41,996 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.35          
หนี้สิน  จํานวน  11,605 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.65                                        

 
 
สามารถคํานวณหา  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้ 
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.28 เทา ตํ่ากวาสิ้นป 2549 ซึ่งเทากับ 0.41 เทา  
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ  78.78 บาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2549 ซึ่งอยูที่ระดับ 67.03 บาท 
 

6. รายงานการวิเคราะหกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหา

เงิน ณ ส้ินงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือส้ินงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินสดและ
รายการเทียบเทาคงเหลือ มีจํานวน 3,750 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549 ทั้งสิ้น 1,851 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียด
ของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้ 

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 6,318 ลานบาท มาจากเงินสดที่ไดมาจากการ
ดําเนินงาน 5,236 ลานบาท และจากเงินทุนหมุนเวียน 1,082 ลานบาท  

 - เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 7,758 ลานบาท โดย บผฟ. ไดจายเงินซื้อหุนเพิ่มทุน
ในกิจการรวมคา ซึ่งไดแก จีอีซี 2,330 ลานบาท และบีแอลซีพี 3,258 ลานบาท และชําระเงินลงทุนในบีแอลซีพี สวน
ที่ยังไมไดชําระ 4,645 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากกิจการรวมคาจํานวน 985 ลานบาท และรับเงินสด
สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวจํานวน 1,618 ลานบาท นอกจากนี้ยังไดรับเงินใหกูยืมคืนจาก จีอีซ ีจาํนวน  
100 ลานบาท และไดรับเงินปนผลจากอีสท วอเตอร และกองทุนเปดอื่นๆ จํานวน 61 ลานบาท และ 73 ลานบาท 
ตามลําดับ  

- เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 411 ลานบาท เกิดจากการชําระคืนเงินกู บฟข. 
เอ็กโก โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน รวมทั้งสิ้น 1,544 ลานบาท การชําระคืนหุนกูของ บฟข. จํานวน 652 ลานบาท และ
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การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 2,214 ลานบาท ในขณะที่ บผฟ. ไดมีการเบิกเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 
4,000 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550   

 
ในป 2550 บผฟ. มีอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ที่สําคัญ ดังนี้ 

- อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที่ 4.22 เทา เทียบกับป 2549 ซึ่งเทากับ 1.65 เทา 
 - อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 2.26 เทา เทียบกับป 2549 ซึ่งเทากับ 1.18 เทา 
 

สาเหตทุี่อัตราสวนทั้งสองของป 2550 สูงกวาป 2549 เปนผลมาจากการชําระเงินคาซื้อหุนบีแอลซีพ ีจํานวน 
4,645 ลานบาท ใหแก CLP Power (BLCP) Ltd.   

 
 


