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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผูผ ลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ซึ่งมีกาํ ลังผลิต
ติดตั้ง ณ ปจจุบันตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา 12 โรง และมีความ
คืบหนาอยางเดนชัดของโครงการสําคัญทีก่ ําลังพัฒนาอันไดแก โครงการน้ําเทิน 2 โดยธนาคารโลก
(World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) พรอมกลุมสถาบันทาง
การเงินทีเ่ ปนธนาคารพาณิชยและองคกรระหวางประเทศไดใหความชวยเหลือทางการเงินในรูปแบบตางๆ
เปนจํานวนเทียบเทา 1,550 ลานเหรียญสหรัฐ โดยไดมีการลงนามในสัญญาทางการเงินเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2548 และคาดวาโครงการจะสามารถเบิกเงินกูงวดแรกไดในเร็ววันนี้
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ณ ไตรมาส 1 ป 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 มีกําไร
สุทธิทงั้ สิน้ 1,497 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป
กอน หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว ในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทจะมีกาํ ไรจํานวน
1,469 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2547 จํานวน 88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6 สาเหตุเกิดจาก
• บผฟ. มีกําไรสุทธิลดลง 72 ลานบาท เนื่องจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงินลดลง
• กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) และ บริษัท ผลิต
ไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) มีกําไรสุทธิเพิม่ ขึ้นรวมทั้งสิน้ 14 ลานบาท สาเหตุหลักจากดอกเบีย้ จาย
ที่ลดลงของ บฟร. และ บฟข.
• กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) ประกอบดวย 5 บริษัท คือ บริษัท กัลฟ อิเล็คตริก จํากัด
(มหาชน) (จีอซี ี) บริษทั อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษทั อมตะ เพาเวอร (บางปะกง)
จํากัด (เอพีบพี ี) บริษทั ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด (ทีแอลพี โคเจน) และ บริษทั รอยเอ็ด กรีน
จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรวมทัง้ สิน้ 90 ลานบาท เนื่องจากคาบํารุงรักษาและ
คาใชจายในการบริหารที่ลดลงของ จีอีซี และ คาใชจา ยในการบริหารทีล่ ดลงของ ทีแอลพีโคเจน
• กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย บริษท
ั โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น (โคแนล) และ
โครงการน้าํ เทิน 2 (เอ็นทีพซี ี) มีกําไรสุทธิเพิ่มขึน้ รวมทัง้ สิ้น 32 ลานบาท เนื่องจากรายไดคาไฟที่
เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดจายของป 2547
• กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย บริษท
ั เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) และ
บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรวมทัง้ สิ้น 24 ลานบาท เนื่องจาก
รายไดคาบริการที่เพิม่ ขึ้นของเอสโก
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2. การวิเคราะหผลการปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer “IPP”) แหงแรกของ
ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง บผฟ. มีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ มุงเนนที่
จะเปนบริษทั ชั้นนําของคนไทย ที่ดาํ เนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจที่ใหบริการ
ดานพลังงานทั้งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การพัฒนา
ชุมชน สิ่งแวดลอม และผูลงทุนทั่วไปเปนหลัก
บผฟ. มุงเนนการลงทุนจากการพัฒนาหรือซื้อโครงการจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทงั้ ใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนจากการลงทุนใหแกผูถือหุน
โดยการแสวงหากําไรจากโครงการทีม่ ีอยูป จจุบัน
ตลอดจนการสรรหาโครงการทีม่ ีคณ
ุ ภาพและให
ผลตอบแทนทีด่ ีในอนาคต และอยูในระดับความเสีย่ งที่สามารถยอมรับได
ณ เดือนมีนาคม 2548 ประเทศไทยมีกาํ ลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 26,443 เมกะวัตต1 ซึ่ง
ประมาณรอยละ 9.1 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในไตรมาสแรกของป 2548
ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดอยูในชวงเดือนมีนาคมที่ 20,221.5 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโต
รอยละ 4.63 เมื่อเทียบกับความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมของป 2547
ทางการไดมีการวางแผนการเปดประมูลโรงไฟฟาใหมเพื่อผลิตกระแสไฟฟาในชวงป พ.ศ 2554-2558
ขึ้นภายในป 2548 โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา ซึง่ จะไดรับการคัดเลือกจากกระทรวง
พลังงานเร็ว ๆ นี้ โดยที่การประมูลดังกลาว จะตองรวมกับไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไมนอย
กวารอยละ 5 ของโรงไฟฟาใหม ดังนั้น บริษัทไดเตรียมความพรอมโดยอาศัยความรวมมือ ตลอดจน
ความเชีย่ วชาญของบุคลากรในองคกรเพือ่ เตรียมการประมูลดังกลาวแลว
ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จาก
โรงไฟฟา 12 โรง โดยรอยละ 85 ของกําลังผลิต มาจากโรงไฟฟาของ บฟร. กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เม
กะวัตต และโรงไฟฟาของ บฟข. กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต โดยทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก นอกจากโรงไฟฟาทีม่ ีอยูน ั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 3
โครงการ ซึง่ คิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งในสวนการถือหุน ของ บผฟ. จํานวนรวม 1,011 เมกะวัตต ไดแก
1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุน รอยละ 50 ในจีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอ
เรชั่น จํากัด (จีพีจี) รอยละ 100) ตั้งอยูทจี่ ังหวัดสระบุรี กําลังผลิต 1,468 เมกะวัตต โดยใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก เดิมใชชื่อวา “โครงการโรงไฟฟาบอนอก” โครงการนีม้ กี ําหนดเริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 และ 2 กําลังผลิตโรงละ 734 เมกะวัตต ในวันที่ 1 มีนาคม 2550
และวันที่ 1 มีนาคม 2551 ตามลําดับ
1
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2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุน รอยละ 25 ในเอ็นทีพีซ)ี ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ําใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต ไดมกี ารลงนาม
สัญญาซื้อขายไฟฟาในเดือนพฤศจิกายน 2546 และมีกําหนดจําหนายกระแสไฟฟาไดในครึ่งป
หลังของป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะวัตต และโครงการมี
มูลคา 1,200 ลานเหรียญสหรัฐ โดยไดมีการลงนามในสัญญาทางการเงินมูลคาเทียบเทา
1,550 ลานเหรียญสหรัฐ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2548 และสงผลใหโครงการสามารถเบิกเงินกู
งวดแรกไดในเร็ววันนี้
3. โครงการกัลฟ ยะลา กรีน (บผฟ. ถือหุนผานทาง จีอีซี คิดเปนสัดสวน รอยละ 47.5) ใน
จังหวัดยะลา กําลังผลิต 23 เมกะวัตต โดยใชเศษไมยางพาราเปนเชื้อเพลิง เนื่องจากเกิด
เหตุการณไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตตนป 2547 ทําใหการกอสรางลาชากวา
แผนที่กาํ หนดไว ทางโครงการอยูระหวางการขออนุมัตจิ าก กฟผ. ใหเลื่อนกําหนดเริ่มเดินเครื่อง
เชิงพาณิชยกบั กฟผ. จากเดือน สิงหาคม 2548 เปนวันที่ 1 เมษายน 2549
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนัน้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผถู อื หุนในอัตรา
ประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจาํ เปนอืน่ ใด เชน โอกาสการขยาย
ธุรกิจของบริษทั ในโครงการตางๆ ในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางการเงิน และหากการจายเงินปน
ผลนั้นจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ
3.

รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. จะจัดอยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company)
เพื่อใหแตละบริษัทดําเนินธุรกิจดานการผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มี
รายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกําไรของบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การ
จัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับความสะดวกในการขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถใน
การระดมเงินกูสําหรับโครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการเกา สวน บผฟ. จะมีขอบเขต
หนาที่หลักในดานการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ นโยบายบริหาร การบริหารการเงินของกลุม
โดยรวม การบั ญ ชี แ ละงบประมาณ รวมทั้ ง งานด า นการตรวจสอบภายใน กฎหมาย และงาน
ประชาสัมพันธของกลุม
ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพื่อใหเห็นถึง
ภาพรวมที่ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
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3.1 สรุปผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 เปนจํานวนทั้งสิน้
1,497 ลานบาท เพิ่มขึน้ 89 ลานบาท หรือ รอยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของชวงเวลา
เดียวกัน ป 2547
หนวย:ลานบาท
Overseas
5%

Others
4%

กําไรสุทธิ ไตรมาส 1 ป 2548
EGCO
7%

SPP
7%

IPP
77%

กําไรสุทธิหลัง FX
ไตรมาส 1 ป 2548

หมายเหตุ:

บผฟ.
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ
(Overseas)
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others)

-ไอพีพี ประกอบดวย บฟร. บฟข.
-ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล น้ําเทิน 2

กําไรสุทธิ ไตรมาส 1 ป 2547

กอน FX

หลัง FX

กอน FX

หลัง FX

105
1,145
84
69

109
1,140
102
80

177
1,131
(6)
37

178
1,153
5
30

65

65

41

41

- เอสพีพี ประกอบดวย จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพีโคเจน รอยเอ็ด กรีน
- อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา

ในไตรมาส 1 ป 2548 บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 28 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันป 2547 ซึ่ง บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 27 ลานบาท ทั้งนี้กาํ ไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนทีย่ ังไมเกิดขึ้นจํานวน 19 ลานบาท เปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ไทย ซึง่ เกิดขึน้ จากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมา
เปนเงินตราสกุลบาท ณ วันสิ้นสุดงวดของบัญชีปจจุบนั (วันที่ 31 มีนาคม 2548) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่
31 ธันวาคม 2547)
หากไมคาํ นึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว ในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทจะมีกําไรจํานวน
1,469 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2547 จํานวน 88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ มีดังนี้
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 54
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 35
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 2.80 บาท
อัตรากําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2548 (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 35 นั้น
สูงกวาชวงเวลาเดียวกันของ ป 2547 ซึ่งเทากับรอยละ 32 สาเหตุหลักจากกําไรสุทธิของ จีอีซี และ โคแนล
ที่เพิ่มขึ้น
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3.2 การวิเคราะหรายได
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2548 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 4,215 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันป 2547 ลดลงจํานวน 136 ลานบาท หรือรอยละ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายไดรวม:
บผฟ.
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas)
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others)

ไตรมาส 1 ป 2548
200
2,418
1,171
199
226

ไตรมาส 1 ป 2547
285
2,555
1,163
183
164

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(30%)
(5%)
1%
9%
38%

1) รายไดของ บผฟ. จํานวน 200 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 85 ลานบาท หรือ
รอยละ 30 เนือ่ งจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงินลดลงจํานวน 102 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 1 ป 2547
ทั้งนี้รายไดหลักสวนใหญของ บผฟ. ในไตรมาส 1 ป 2548 ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากกองทุน
เปดกรุงไทยหุน ผสมตราสารหนี้ปน ผล (KTSF) จํานวน 91 ลานบาท ลดลง 136 ลานบาท เงินปนผลรับ
จากบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํานวน 61 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 21 ลานบาท และ
รายไดจากดอกเบี้ยรับจํานวน 24 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9 ลานบาท
2) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บฟร. และ บฟข. จํานวน 2,418
ลานบาท แบงเปน
• รายไดคาไฟฟา จํานวน 2,382 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 130 ลานบาท หรือรอยละ 5
โดยแบงเปนการลดลงจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร. 101 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity
Rate) ที่ลดลง และ บฟข. มีรายไดคาไฟฟาลดลง 28 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base Availability
Credit) ที่ลดลง ซึง่ เปนไปตามทีก่ ําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus” หรือตนทุนบวก
กําไรสวนเพิ่มที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณการ
ไวแลว
สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละป เพื่อใหครอบคลุมคาใชจายหลัก คือ
คาใชจายเงินกู และคาบํารุงรักษาหลัก ซึง่ จะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการ
คํานวณคาไฟฟาในแตละงวด
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รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP):
บฟร.
บฟข.

ไตรมาส 1 ป 2548
1,235
1,147

ไตรมาส 1 ป 2547
1,336
1,175

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(8%)
(2%)

นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบ
ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐฯ และคาอะไหล
ที่ใชในการบํารุงรักษาหลัก ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา
โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงกวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ และ
ไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ รายได
คาไฟฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน
164 ลานบาท
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 37 ลานบาท ลดลง 7 ลานบาท หรือรอยละ 17
สาเหตุหลักคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 6 ลานบาท เนื่องจากจํานวนเงิน
ฝากที่ลดลง และรายไดอื่นๆลดลง 1 ลานบาท
3) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 1,171 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลา
เดี ย วกั น ของป ก อ น จํ า นวน 8 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 1 สํ า หรั บ กลุ ม ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ า รายเล็ ก (SPP)
ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รายไดคาไฟฟา จํานวน 1,143 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 16 ลานบาท
หรือ รอยละ 1
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):
จีอีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอยเอ็ด กรีน

ไตรมาส 1 ป 2548
648
403
54
38

ไตรมาส 1 ป 2547
661
396
69
34

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(2%)
2%
(21%)
12%

ทั้ ง นี้ ร ายได ส ว นใหญ เ ป น การลดลงจากรายได ค า ไฟฟ า ของเอพี บี พี ซึ่ ง มี กํ า ลั ง การผลิ ต ลดลง
เนื่องจากการชํารุดของอุปกรณที่ใชในการทํางานของเครื่องจักรผลิตไฟฟา

7

รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5 ลานบาท สวนใหญ
จากดอกเบี้ยรับของ ทีแอลพี โคเจน และ รายไดอื่นๆของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้น
• สวนแบงผลกําไรจากกิจการรวมคา คือ เออีพี จํานวน 16 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2547 เนื่องจากมีงานซอมบํารุงรักษาหลักในป 2547
•

4) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 199 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน
16 ลานบาท สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศประกอบดวย โคแนล และ โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นที
พีซี) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• รายไดคาไฟฟา จํานวน 188 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 8 ลานบาท หรือ รอยละ 4 ซึ่งเกิดจาก
การผลิตพลังงานไฟฟาในป 2548 สูงกวาป 2547
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 11 ลานบาท ลดลง 1 ลานบาท หรือ คิดเปน
รอยละ 5
• ส ว นแบ ง ค า ใช จ า ยในการพั ฒ นาโครงการน้ํ า เทิ น 2 ลดลง 9 ล า นบาท เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว ง
เดี ย วกั น ของป ก อ น เนื่ อ งจากโครงการน้ํ า เทิ น 2 บั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามวิ ธี ส ว นได เ สี ย และได รั บ รู ส ว นแบ ง
คาใชจายจนมูลคาเงินลงทุนเทากับศูนยแลวตั้งแตป 2547 ในขณะที่ในไตรมาส 1 ป 2547 มีการรับรูสวน
แบงคาใชจายในการพัฒนาโครงการ จํานวน 9 ลานบาท
5) รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 226 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน
62 ลานบาท หรือ รอยละ 38 สําหรับกลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอม
ธารา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ:
รายไดคาบริการ – เอสโก
รายไดคาน้ํา – เอ็กคอมธารา

ไตรมาส 1 ป 2548
182
41

ไตรมาส 1 ป 2547
122
39

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
49%
6%

รายไดคาบริการ จํานวน 182 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 60 ลานบาท หรือ รอยละ 49
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของการใหการบริการบํารุงรักษา การเดินเครื่องและขายอุปกรณเครื่องจักรใน
การผลิตไฟฟาระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน
• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 41 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 2 ลานบาท หรือ
รอยละ 6 เนื่องจากอัตราคาน้ําที่เพิ่มขึ้น
•
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รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.47 ลานบาท หรือ คิด
เปนรอยละ 19 สวนใหญจากรายไดอื่นๆ ของเอ็กคอมธารา
• สวนแบงกําไรจากบริษัทยอยและกิจการรวมคาของเอสโก จํานวน 0.08 ลานบาท ลดลง 1
ลานบาท ซึ่งมาจาก บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) ที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้น
•

3.3 การวิเคราะหรายจาย
คาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา ในป 2548 จํานวน 2,661 ลานบาท
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 252 ลานบาท หรือ รอยละ 9 แบงตามกลุมธุรกิจ ดังตอไปนี้
คาใชจายรวม:
บผฟ.
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas)
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others)

ไตรมาส 1 ป 2548
95
1,274
1,066
73
153

ไตรมาส 1 ป 2547
108
1,424
1,158
106
117

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(13%)
(11%)
(8%)
(31%)
31%

1) คาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 95 ลานบาทเปนคาใชจายในการบริหารทั่วไปทั้งจํานวน ซึ่ง
ลดลง 14 ลานบาท หรือรอยละ 13 เนื่องจากหุนกูของ บผฟ. ไดชําระคืนหมดแลวตั้งแตเดือนตุลาคม
2547
2) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) จํานวน 1,274 ลานบาท ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอน จํานวน 151 ลานบาท หรือรอยละ 11 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 725 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 65 ลานบาท หรือ
รอยละ 8 สาเหตุหลักมาจากคาบํารุงรักษาหลักที่ลดลงของ บฟร.
ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ(IPP):
บฟร.
บฟข.

ไตรมาส 1 ป 2548
416
309
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หนวย:ลานบาท
ไตรมาส 1 ป 2547
%เปลี่ยนแปลง
484
(14%)
306
1%

คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 175 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
จํานวน 5 ลานบาท หรือ รอยละ 3 สาเหตุหลักจากภาษีเงินไดของ บฟร. จํานวน 104 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5
ลานบาท
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 373 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 91 ลานบาท หรือ
รอยละ 20 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 56 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ
เนื่องจากจํานวนเงินตนของเงินกูลดลง
•

3) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 1,066 ลานบาท ลดลงจากชว ง
เดียวกันของปกอน จํานวน 92 ลานบาท หรือ รอยละ 8 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 931 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2547 จํานวน 24 ลานบาท หรือ
รอยละ 2 สาเหตุหลักจากตนทุนขายของจีอีซี ซึ่งลดลงทั้งสิ้น 54 ลานบาท เนื่องจากในป 2547 มีงาน
บํารุงรักษาหลัก สวนตนทุนขายของเอพีบีพี และทีแอลพีโคเจน เพิ่มขึ้น 15 ลานบาท จากงานซอม
บํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีตนทุนขายของรอยเอ็ด กรีน เพิ่มขึ้น 9 ลานบาท เนื่องจากคาเชื้อเพลิง
แกลบที่สูงขึ้น
หนวย:ลานบาท

ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):
จีอีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอยเอ็ด กรีน

ไตรมาส 1 ป 2548
539
301
64
27

ไตรมาส 1 ป 2547
593
294
50
18

%เปลี่ยนแปลง
(9%)
2%
29%
47%

คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 58 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนทั้งสิ้น
70 ลานบาท หรือ รอยละ 55 สาเหตุหลักจาก จีอีซี และ ทีแอลพีโคเจน ซึ่งมีคาใชจายลดลง 43 ลานบาท
และ 26 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับคาใชจายของ จีอีซี ที่ลดลงนั้นเนื่องจาก ในไตรมาส 1 ป 2547 มีการ
ปรับปรุงคาความนิยมที่เกิดจากการลงทุนในโครงการจํานวน 43 ลานบาทและการตัดจายคาพัฒนา
โครงการจํานวน 9 ลานบาท สวนทีแอลพี โคเจน มีคาใชจายในการบริหารลดลง 26 ลานบาทเนื่องจากใน
ป 2547 มี Refinancing Fee
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 77 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 2 ลานบาท หรือ
รอยละ 3 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจาย ของ ทีแอลพีโคเจน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
•
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4) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 73 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอน จํานวน 33 ลานบาท หรือ รอยละ 31 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 39 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 0.01 ลานบาท หรือ
รอยละ 0.02
•
คาใชจ ายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 19 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน ของป กอน
จํานวน 32 ลานบาท หรือ รอยละ 63 เนื่องจากมีการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดจายของป 2547
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 16 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1 ลานบาท หรือ
รอยละ 4 เนื่องจากเงินตนลดลง
5) คาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 153 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน
36 ลานบาท หรือ รอยละ 31 รายละเอียดดังตอไปนี้
ตนทุนบริการ จํานวน 110 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 32 ลานบาท หรือรอย
ละ 41 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับ
รายไดที่เพิ่มขึ้น
ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 13 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1 ลานบาท
หรือ รอยละ 8 มาจาก เอ็กคอมธารา เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสง
น้ําประปาลดลง
คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 28 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
จํานวน 7 ลานบาท หรือ รอยละ 30 สาเหตุหลักจาก เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 2 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1 ลานบาท หรือ รอย
ละ 40 เนื่องจากเงินตนคงเหลือของ เอ็กคอมธารา ลดลง
•

•

•

•

4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน
56,988 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,921 ลานบาท หรือ รอยละ 3 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2547 โดยมีรายละเอียด
สําคัญดังนี้
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หนวย: ลานบาท

60,000 56,988
55,066

ไตรมาส 1 ป 2548

50,000

ป 2547

40,000
31,035 31,283

30,000
20,000

0

8,557 8,626

9,297 7,340 7,684 7,419

10,000

414 398
สินทรัพยรวม

เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
ในความตองการ
ของตลาด
ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว

เงินลงทุน
ระยะสั้น
และ
ระยะยาว
ที่ใชเปน
หลักประกัน

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
และบริษัท
รวมและสวน
ไดเสียใน
กิจการรวม

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
สุทธิ

สินทรัพยอื่นๆ

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว จํานวน 9,297 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น
1,957 ลานบาท หรือรอยละ 27 สวนใหญมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 1,693 ลาน
บาท เงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการตลาดระยะสั้นซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 230 ลาน
บาท เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการตลาดและอื่นๆเพิ่มขึ้น จํานวน 35 ลานบาท
2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเ ปนหลักประกัน จํานวน 7,684 ลานบาท คิดเป น
สัดสวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 265 ลานบาท หรือรอยละ 4 โดยในไตรมาสนี้ เจาหนี้เงินกู
ของ บฟร. ไดอนุมัติการลดระดับเงินสํารองในบัญชีหลักประกัน Foreign Exchange Reserve Account
(FEXRA) ลงเหลือ 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และอนุมัติใหนําหนังสือค้ําประกันธนาคารไปวางแทนเงิน
สํารองในบัญชีหลักประกัน Debt Service Reserve Account (DSRA) จํานวน 13.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ
3) เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 414 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 16 ลานบาท หรือรอยละ 4 เกิดจากการรับรูสวนแบง
กําไรจาก เออีพี
4) ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ สุ ท ธิ จํ า นวน 31,035 ล า นบาท คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 54 ของ
สินทรัพยรวม ลดลง 248 ลานบาท หรือรอยละ 1 สาเหตุจากการตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย บผฟ. และ
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บริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 614 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลัง
ของ ทีแอลพีโคเจน และ บฟข. จํานวน 23 ลานบาท และ 7 ลานบาทตามลําดับ ในขณะที่สินทรัพยที่
เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก การกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติมของ จีอีซี จํานวน 208 ลานบาท การบันทึกวัสดุ
สํารองหลักเปนตนทุนของสินทรัพยเนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ บฟร. และ ทีแอลพีโคเจน จํานวน
106 ลานบาท และ 28 ลานบาท ตามลําดับ และ ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของสินทรัพยของ
บริษัทที่อยูในตางประเทศเพิ่มขึ้น จํานวน 31 ลานบาท
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 8,557 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของสินทรัพยรวม ลดลง 69
ลานบาท หรือร อยละ 1 ส วนใหญเปน ผลจากการลดลงของลู กหนี้การคา และลูกหนี้ การคา กิจการที่
เกี่ยวของกันจํานวน 605 ลานบาท ในขณะที่เงินใหกูยืมระยะยาวของ บผฟ. แก เอ็นทีพีซี เพิ่มขึ้นจํานวน
236 ลานบาท และสินทรัพยอื่นๆ เพิ่มขึ้น 300 ลานบาท
4.2 การวิเคราะหหนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 26,268 ลานบาท เพิ่มขึ้น 304 ลานบาท หรือ
รอยละ 1 เนื่องจากดอกเบี้ยคางจายที่เพิ่มขึ้นและการเบิกจายเงินกูเพิ่มเติม ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู จํานวน 24,068 ลานบาท หรือรอยละ 92 ของหนี้สนิ รวม เพิม่ ขึ้น
135 ลานบาท หรือรอยละ 1 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
- เงิ น กู ส กุ ล ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ จํ า นวน 321 ล า น
หุนกู
ดอลลารสหรัฐ
ดอลลารสหรัฐฯ
23%
52%
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 1,115 ลานเยน
บาท
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 87 ลานเปโซ
23% เปโซ
เยน
0.26%
2%
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 5,657 ลานบาท
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 5,558 ลานบาท
ในไตรมาส 1 ป 2548 เงินกูสกุลบาทเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 267 ลานบาทจากการเบิกจายเงินกูในการสราง
โรงไฟฟาของ จีอีซี ในขณะที่ เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ และ เยน ลดลงรวมทั้งสิ้น 138 ลานบาท สวนใหญ
จากการชําระคืนเงินตนของ ทีแอลพีโคเจน จีอีซี รอยเอ็ดกรีน และ เอพีบีพี สวนหุนกูสกุลบาทไมมีการ
เปลี่ยนแปลง
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 2,200 ลานบาทหรือรอยละ 8 ของหนี้สินรวม ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูระยะสั้น 115 ลานบาท เจาหนี้การคา 467 ลานบาท เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 62 ลานบาท
ดอกเบี้ยคางจาย 479 ลานบาท ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดคางจาย 514 ลานบาท เงินปนผลคางจาย
13 ลานบาท และ อื่นๆ 550 ลานบาท
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4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 สวนของผูถือหุน ซึ่งไมรวมหุนที่ซื้อคืนแลว เปนเงินจํานวน 30,720 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 1,617 ลานบาท เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 สรุปไดดังนี้
สวนของผูถือหุน จํานวน 30,720 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 53.91
หนี้สิน จํานวน 26,268 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.09

สวนของผูถือหุน
53.91%

หนีส้ นิ
46.09%

สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.86 เทา ต่ํากวาสิ้นป 2547 ซึ่งอยูที่ระดับ 0.89 เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 56.46 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 ซึ่งอยูที่
ระดับ 53.55 บาท
5. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมจัดหาเงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2548 เงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 3,544 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากตนงวด
จํานวน 1,693 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 2,034 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสด
ที่ไดจากดําเนินงาน 2,043 ลานบาท และการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินหมุนเวียนลดลง 9 ลาน
บาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 504 ลานบาท โดยลงทุนในเงินฝากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 304 ลานบาท เงินลงทุนในการกอสรางโรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 181 ลานบาท
และ บผฟ. ใหกูยืมเงินแก เอ็นทีพีซี จํานวน 232 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินสดจากการจําหนายเงิน
ลงทุนระยะสั้น จํานวน 69 ลานบาท และไดรับเงินปนผลจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาค
ตะวันออก กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผลและกองทุนเปดอื่นๆ จํานวน 61 ลานบาท 91
ลานบาท และ 14 ลานบาทตามลําดับ
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 165 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือ
การเบิกเงินกูเพิ่มของ จีอีซี จํานวน 372 ลานบาท ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกูของ ทีแอลพี โคเจน
รอยเอ็ดกรีน เอพีบีพี และจีอีซี จํานวน 193 ลานบาท
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