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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผู ผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (Independent Power
Producer) ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้ง ณ ปจจุบันตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา
ขนาดใหญและเล็กรวมทั้งสิ้น 12 โรง
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ในไตรมาสที่ 1 ป 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีกําไร
สุทธิทั้งสิ้น 2,070 ลานบาท เพิ่มขึ้น 573 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 38 เมื่อเทียบกับ ชวงเวลาเดียวกันป 2548
ทั้งนี้หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนแลว ในไตรมาสแรกของป 2549 บริษัทจะมีกําไรจํานวน
1,689 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 จํานวน 221 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15 สาเหตุของการ
เพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิกอนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจาก
•

•

•

•

•

บผฟ. มีกําไรสุทธิเทากับ 66 ลานบาท ลดลง 39 ลานบาท เนื่องจากเงินปนผลรับ จากการลงทุนทางการเงิน
ลดลง
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพี ) คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) และ บริษัท ผลิต
ไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 1,475 ลานบาท เพิ่มขึ้น 330 ลานบาท เนื่องจากรายได
คาไฟที่เพิ่มขึ้นของ บฟข. และ บฟร.
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพีพี ) ประกอบดวย 5 บริษัท คือ บริษัท กัลฟอิเ ล็คตริก จํากัด (มหาชน)
(จีอีซี ) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี) บริษัท
ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด (ทีแอลพี โคเจน) และ บริษทั รอยเอ็ด กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิรวม
ทั้งสิ้นเทากับ 12 ลานบาท ลดลงทั้งสิ้น 72 ลานบาท เนื่องจากตนทุนขาย คาใชจายบริหารและดอกเบี้ยจาย
ของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้น
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น (โคแนล) และ
โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) มีกําไรสุทธิเทากับ 43 ลานบาท ลดลงทั้งสิ้น 26 ลานบาท เนื่องจากโคแนลไดโอน
โรงไฟฟาบางสวนของ นอรธเทิรน มินดาเนา เพาเวอร คอรปอรเรชั่น (เอ็นเอ็มพีซี) ใหแก เนชั่นแนล เพาเวอร
คอรปอรเรชั่น (เอ็นพีซี) ประกอบกั บ บผฟ. ไดทําสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินในรูป Standby Letters of
Credit สําหรับสวนของผูถือหุนที่ บผฟ. จะตองลงทุนในเอ็นทีพีซี และ เอ็นทีพีซี ไดเริ่มดําเนินการกอสราง
โรงไฟฟาในลาว ทําใหงบการเงินของ เอ็นทีพีซี มีนัยสําคัญตอกลุมบริษัทฯ จึงนํามาจัดทํางบการเงินรวมตาม
สัดสวนตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของป 2548 โดยมีผลขาดทุนในไตรมาสแรกป 2549 จํานวน 5 ลานบาท
กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) และ บริษทั เอ็กคอม
ธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 93 ลานบาท เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 28 ลานบาท สาเหตุหลักจาก
รายไดคาบริการที่เพิ่มขึ้นของเอสโก
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2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บผฟ. เปนไอพี พีแหงแรกของประเทศไทยซึ่งแปรรูปมาจากสวนการผลิตบางสวนของการไฟฟาฝา ยผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) กฟผ. จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) โดยการ
ลงทุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวมตาง ๆ ภายใตวิสัยทัศนที่วา “เปนบริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจ ผลิตไฟฟา
ครบวงจร และครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ดวยความ
มุงมั่นที่จะธํารงไวซึ่งสิ่งแวดลอม และการพัฒนาสังคม”
สําหรับแผนการดําเนินธุรกิจของ บผฟ. เราไดมุงเนนการประกอบธุรกิจในการผลิตกระแสไฟฟาและ
จําหนายให กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟระยะยาว นอกจากนั้น เรายังแสวงหาการลงทุนจากการพัฒนาหรือ
ซื้อโครงการจากไอพีพีทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใหแกผู ถือหุนโดยการแสวงหากําไรจากโครงการที่มีอยูในปจจุบัน
ตลอดจนการสรรหาโครงการที่มี
คุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได
ณ เดือนมีนาคม 2549 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 26,456.66 เมกะวัตต1 ซึ่งประมาณ
รอยละ 9.12 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิต ในกลุม บผฟ. โดยในไตรมาสแรกของป 2549 ความตองการพลัง
ไฟฟาสูงสุดอยูในชวงเดือนมีนาคมที่ 20,744.88 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 2.59 เมื่อเทียบกับ
ความตองการพลังไฟฟาสูง สุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมของป 2548
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟากําลังอยูระหวางการพิจารณาหลักเกณฑการเปดประมูลไอพีพี
โดยอาจหามมิใหบริษัทลูกของ กฟผ. ที่มี กฟผ. ถือหุนเกินรอยละ 25 เขารวมประมูล ยกเวนจะยอมลดสัดสวน
การถือหุนลงใหต่ํากวารอยละ 25 เพื่อใหเขาหลัก เกณฑ ทั้งนี้ บผฟ. ยังไม สามารถประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได แต บผฟ. ก็ไดดําเนินการวางกลยุทธที่เหมาะสมโดยอาศัยความรวมมือตลอดจนความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในองคกรเพื่ อเตรียมความพรอมสําหรับการสรางโรงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพไวแลว
ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุน (Equity MW) รวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต
จากโรงไฟฟาขนาดใหญและเล็กรวมทั้งสิ้น 12 โรง โดยรอยละ 85 ของกําลัง ผลิต มาจากโรงไฟฟาของ บฟร. ซึ่ง
มีกําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะวัตต และโรงไฟฟาของ บฟข. ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต โดยทั้ง 2
โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก นอกจากโรงไฟฟาที่มีอยูนั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาอีก 4 โครงการ ซึ่งคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 1,021 เมกะ
วัตต ไดแก
1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในจีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ บริษัทกัลฟ
เพาเวอร เจเนอเรชั่น (จีพีจี) รอยละ 99.99) ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี กําลังผลิต 1,468 เมกะวัตต โดยใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก โครงการนี้มีกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 และ 2 กําลังผลิต
1

ที่มา: กฟผ.
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โรงละ 734 เมกะวัตต ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 และวันที่ 1 มีนาคม 2551 ตามลําดับ เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2549 โครงการเบิกเงินกูครั้งแรกภายใตเงื่อนไขใหมที่จํากัดความรับผิดชอบของเจาของ
โครงการ (Project Finance) และไดรับการปรับปรุงเงื่อนไขเงินกูดอลลารสหรัฐ เมื่อ เปลี่ ยนเจาหนี้เงินกู
ตางประเทศจากธนาคารพาณิชยไทยเปนธนาคารพาณิชยตา งประเทศ และ JBIC
2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอ็นทีพีซี ซึ่งเปนบริษัทเจาของโครงการ) ผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะ
วัตต เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ไดมีการลงนามสัญญาการกูยืมเงินและการใหความชวยเหลือทาง
การเงินตางๆ และไดมีการเบิกเงินกูงวดแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 สําหรับงานกอสรางเกิดความ
ลาชากวาแผนที่กําหนดไวเล็กนอยในชวงฤดูฝน แตคาดวาจะสามารถเรงดําเนินการใหทันตามแผนที่
กําหนดไวได โครงการนี้มีกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนพฤศจิกายน 2552 และมีสัญญาขาย
ไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะวัตต สวนที่เหลือขายใหกับรัฐบาลลาว
3. โครงการกัลฟ ยะลา กรีน (บผฟ. ถือหุนผานทาง จีอีซี คิดเปนสัดสวน รอยละ 47.5) ในจังหวัดยะลา
กําลังผลิต 23 เมกะวัตต โดยใชเศษไมยางพาราเปนเชื้อเพลิง เนื่องจากเกิดเหตุการณไมสงบใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตตนป 2547 การกอสรางจึงลาชากวาแผนที่กําหนดไว ทางโครงการไดรับ
การอนุมัติจาก กฟผ. ใหเ ลื่อนกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยกับ กฟผ. จากเดือน เมษายน 2549 เปน
วันที่ 1 ตุลาคม 2549
4. โครงการขยายกําลังการผลิตที่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ใน บริษัท เอ็ ก
โกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (บรพ.) ซึ่งถือหุนใน เอพีบีพี รอ ยละ 30) กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟาจําหนายใหกับลู กคาภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ไดมีการลงนามสัญญาการกูยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) และไดมีการเบิกเงินกูงวดแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 โครงการขยายกําลังการผลิตนี้มี
กําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในไตรมาสที่ 1 ป 2550 ปจจุบันอยู ในระหวางดําเนินการกอสราง
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บผฟ. มีนโยบายจายเงินปน ผลใหแ กผู ถือหุนในอัตราประมาณ
รอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปน
อื่นใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ
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3.

รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อใหแตละบริษัทดําเนินธุรกิจด า นการ
ผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายได ห ลั ก คื อ เงิ น ป น ผลที่ ม าจากกํ า ไรของ
บริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรั บ ความ
สะดวกในการขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ
ตอโครงการเกา
ในไตรมาสที่ 3 ป 2548 เอ็นทีพีซี ไดเริ่มดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาในประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว และ บผฟ. ไดทําสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินในรูป SBLC สําหรับสวนของผูถือ หุ น ที่ บผฟ.
จะลงทุนในเอ็นทีพีซีจํานวน 94 ลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้นเงินลงทุนใน เอ็นทีพีซี ได นํ า มาจั ด ทํ า งบการเงิ น รวม
ระหวางกาลตามวิธีรวมตามสัดสวน เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัทตัง้ แต
ไตรมาสที่ 3 ป 2548
ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพื่อใหเห็น ถึ ง ภาพรวมที่
ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
3.1 สรุปผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,070
ลานบาท เพิ่มขึ้น 573 ลานบาท หรือ รอยละ 38 เมื่อเปรียบเที ยบกับ ผลการดําเนินงานของชวงเวลาเดียวกันของป
2548
หนวย:ลานบาท
ตปท.
2%
เอสพีพี
4%

อื่นๆ
4%

กําไรสุทธิ ไตรมาส 1 ป 2549
บผฟ.
3%

ไอพีพี
87%

กําไรสุทธิหลัง FX
ไตรมาส 1 ป 2549
หมายเหตุ :

บผฟ.
กลุมธุรกิจไอพีพ ี
กลุมธุรกิจเอสพีพ ี
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ
กลุมธุรกิจอื่นๆ

-ไอพีพ ี ประกอบดวย บฟร. บฟข.
-ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพซี ี

กําไรสุทธิ ไตรมาส 1 ป 2548

กอ น FX

หลัง FX

กอ น FX

หลัง FX

66
1,475
12
43
93

66
1,791
75
46
92

105
1,145
84
69
65

109
1,140
102
80
65

- เอสพีพ ี ประกอบดวย จีอีซ ี เออีพ ี เอพีบีพ ี ทีแ อลพีโคเจน รอยเอ็ด กรีน
- อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา

ในไตรมาส 1 ป 2549 บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 380 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซึ่ง บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน จํานวน 28 ลานบาท ทั้งนี้กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไม เกิดขึ้นจํานวน 369 ลานบาท เปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ซึ่ง
เกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมู ลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุล
บาท ณ วันสิ้นสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 31 มีนาคม 2549) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
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หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนแลว ในไตรมาส 1 ป 2549 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 1,689
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2548 จํานวน 221 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15
นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 380 ลานบาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 474 ลาน
บาท ภาษีเงินไดจํานวน 338 ลานบาทและคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 665 ลานบาท กําไรกอน
หักดอกเบี้ย จาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม บผฟ.ในไตรมาสที่ 1 ป 2549 จะ
เปนจํานวน 3,166 ลานบาท เพิ่มขึ้น 444 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16 เมื่อเทียบกับกําไร ของกลุม บผฟ.
ในชวงเวลาเดียวกันของป 2548 จํานวน 2,722 ลานบาท ซึ่งไมรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 28 ลาน
บาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 468 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 119 ลานบาทและคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ตางๆ จํานวน 666 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ มีดังนี้
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 54.26
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 33.24
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 3.21 บาท
อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 54.26 นั้นสูงกวาชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซึ่งเทากับรอยละ 53.82
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาไฟของ บฟข. และ บฟร. ซึ่งเปนไปตามประมาณการ ในขณะที่ค า ใช จ า ย
ในการบริหารงานทั่วไปที่เพิ่มขึ้น ของ จีอีซี และภาษีเงินไดที่เ พิ่ ม ขึ้ น ของ บฟข. ส ง ผลให อั ต รากํ า ไรสุ ท ธิ ข อง
ไตรมาสที่ 1 ป 2549 (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 33.24 นั้นต่ํากวาชวงเวลาเดี ย วกั น
ของป 2548 ซึ่งเทากับรอยละ 34.84
3.2 การวิเคราะหรายไดและคาใชจา ย
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2549 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงินลงทุ น ใน
บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 5,082 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป
2548 เพิ่มขึ้นจํานวน 867 ลานบาท หรือรอยละ 21 สวนคาใชจายรวมของ บผฟ. บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม และ
กิจการรวมคา มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,285 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 625 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 24 โดยมีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจ ดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท

รายไดและคาใชจายรวม

รายไดรวม
คาใชจายรวม

บผฟ.
ไอพีพี
Q1’49 Q1’48 Q1’49 Q1’48
175 200 2,904 2,418
109
95 1,429 1,274

เอสพีพี
Q1’49 Q1’48
1,471 1,171
1,417 1,066
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ตางประเทศ
Q1’49 Q1’48
195 199
96
73

รวม
อื่นๆ
Q1’49 Q1’48 Q1’49 Q1’48
336 226 5,082 4,215
234 153 3,285 2,661

1) บผฟ. มีรายไดในไตรมาส 1 ป 2549 รวมจํานวน 175 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการ
ลงทุนทางการเงิน 101 ลานบาท รายไดอื่นๆ 44 ลานบาท และดอกเบี้ ยรับ 30 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมของ บผฟ.
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ทั้งสิ้น 25 ลานบาท หรือรอยละ 13 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินปนผลรับจาก
การลงทุนทางการเงินลดลงจํานวน 66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39 เนื่องจากสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ในขณะที่รายไดอื่นๆเพิ่มขึ้น 34 ลานบาท จากคา Internal Development Cost สุทธิของโครงการน้ําเทิน 2
จํานวน 35 ลานบาท ซึ่งเปนไปตาม Shareholders’ Agreement และดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 6 ลานบาท ทั้งนี้รายได
หลักสวนใหญของ บผฟ. ในไตรมาส 1 ป 2549 ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงินคือกองทุนเปด
กรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (เคทีเอสเอฟ) จํานวน 65 ลานบาท ลดลง 26 ลานบาท เงินปนผลรับจากบริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร จํานวน 31 ลานบาท ลดลง 31
ลานบาท
สวนคาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 109 ลานบาท เปนคาใชจายในการบริหารทั่วไปทั้งจํานวน เพิ่ ม ขึ้ น
14 ลานบาท หรือรอยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2548 สาเหตุ ห ลั ก จากค า ธรรมเนี ย มของ Standby
Letters of Credit สําหรับสวนของผูถือหุนที่จะตองลงทุนในเอ็นทีพีซี และสําหรับการปลดสํ า รองเงิ น สดในบั ญ ชี
หลักประกัน Debt Service Reserve Accounts ของ บฟร. และ บฟข. และคาที่ปรึกษาทางการเงิน
2) กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. และ บฟข. มีรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,904 ลานบาท เพิ่มขึ้น 485 ลา น
บาท คิดเปนรอยละ 20 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2548 และมีคาใชจาย จํา นวน 1,429 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน 156 ลานบาท หรือรอยละ 12 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท

รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจไอพีพี:

บฟร.
รายไดรวม
คาใชจายรวม

Q1’49
1,432
697

บฟข.
Q1’48
1,249
684

Q1’49
1,471
733

รวม
Q1’48
1,169
590

Q1’49
2,904
1,429

Q1’48 %เปลี่ยนแปลง
2,418
20%
1,274
12%

รายไดคาไฟฟาของกลุม จํานวนรวม 2,809 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ของปกอน จํานวน 428
ลานบาท หรือรอยละ 18 โดยแบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 1,370 ลานบาท เพิ่มขึ้น 135 ลานบาท
เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity Rate) ที่เพิ่มขึ้น และ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน 1,439 ลานบาท เพิ่มขึ้น 292
ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base Availability Credit) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลัง
ไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus” หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแ กผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา
(PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณการไวแลว
•
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รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี:
Q1’49
1,370
1,439
2,809

บฟร.
บฟข.
รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี

Q1’48
1,235
1,147
2,382

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
11%
25%
18%

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้
และคาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแต
ละงวด นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิด
จากอัตราแลกเปลี่ ยน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุล
ดอลลารสหรัฐ ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลัง
ไฟฟาเพิ่มขึ้นเมื่อ อัตราแลกเปลี่ยนสูง กวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่อ
อัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ รายไดคา ไฟฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวน
คาไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 241 ลานบาท สําหรับไตรมาส 1 ป 2549
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 95 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 58 ลา นบาท หรื อ ร อ ยละ 157
สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟร. ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 45 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่ ม
ทุนใน บฟร. ของ บผฟ. และดอกเบี้ยรับของ บฟข. เพิ่มขึ้น 9 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อีกทั้งรายได
อื่นๆของ บฟร. และ บฟข. เพิ่มขึ้น 3 ลานบาท
• ตน ทุน ขาย จํา นวน 777 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเวลาเดียวกันของป 2548 ทั้งสิ้น 52 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 7 สาเหตุหลักจาก บฟข. ซึ่งมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ 1 ป 2548 เนื่องจากมีงานซอมบํารุงรักษาหลักตามที่กําหนดไว สําหรับ บฟร. มีตนทุนขายที่เพิ่มขึ้น 4 ลานบาท
ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:
Q1’49
419
358
777

บฟร.
บฟข.
รวมตนทุนขาย-ไอพีพี

Q1’48
416
309
725

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
1%
16%
7%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 343 ลานบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากช ว งเวลาเดี ย วกั น ของป ก อ น
จํานวน 168 ลานบาท หรือ รอยละ 96 สาเหตุหลักจาก บฟข. ไดเริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 146 ลานบาท
เนื่องจาก บฟข. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําหนด 8 ปนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิ จ การ
นั้นไดสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2547 และหลังจากนั้นจนถึงสิ้นป 2548 บฟข. ไดใชผลขาดทุ น สะสมทาง
ภาษียกมาจนหมด และในป 2549 เปนตนไป บฟข. จะเริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยไดรับการลดหยอนภาษีเงิน
•
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ไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ ระยะลดหยอนภาษีอีก 5 ป นี้
จะสิ้นสุด ณ วันที่ 25 กันยายน 2552 นอกจากนั้น ภาษีเ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลของ บฟร. เพิ่ ม ขึ้ น 15 ล า นบาท ซึ่ ง
สอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวนรวมทั้งสิ้น 309 ลา นบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปกอน จํา นวน 64 ลา นบาท หรื อ
รอยละ 17 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 25 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ เนื่ อ งจาก
จํานวนเงินตนของเงินกูลดลง
3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรี น ใน
ไตรมาส 1 ป 2549 มีรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 1,471 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2548 จํานวน 300
ลานบาท หรือ รอยละ 26 และมีคาใชจายรวม จํานวน 1,417 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดี ย วกั น ของป ก อ น
จํานวน 351 ลานบาท หรือ รอยละ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจเอสพีพี:
จีอีซี
รายไดรวม
คาใชจายรวม

หนวย : ลานบาท

ทีแอลพี โคเจน

เอพีบีพี

รวม

รอยเอ็ ด กรีน

Q1’49

Q1’48

Q1’49

Q1’48

Q1’49

Q1’48

Q1’49

Q1’48

Q1’49

Q1’48 %เปลี่ยนแปลง

806
918

652
636

466
390

406
330

122
75

70
70

78
34

43
31

1,471
1,417

1,171
1,066

26%
33%

รายไดคาไฟฟาของกลุม เปนจํานวนรวม 1,398 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 254 ลานบาท หรือ
รอยละ 22 รายไดสวนใหญที่เพิ่มขึ้นมาจาก จีอีซี จํานวน 136 ลานบาท เนื่องจากมีรายได เ พิ่ ม ขึ้ น จากการเรี ย ก
กําลังการผลิตสําหรับความตองการไฟฟาสูงสุดจาก กฟผ. สวนทีแอลพี โคเจนมีรายได เ พิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 59 ล า น
บาท เนื่องจากรายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากอั ต ราค า ไฟที่
เพิ่มขึ้น สําหรับรายไดคาไฟฟาของเอพีบีพี เพิ่มขึ้น 29 ลานบาท เนื่องจากในชวงเวลาเดียวกันของป 2548 กํ า ลั ง
การผลิตลดลงเนื่องจากการชํารุดของอุปกรณที่ใชในการทํางานของเครื่องจักรผลิ ต ไฟฟ า และร อ ยเอ็ ด กรี น ที่ มี
รายไดเพิ่มขึ้น จํานวน 30 ลานบาท จากคาพลังไฟฟาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่สงู ขึ้นซึ่งสัมพัน ธ กั บ สู ต ร
คาไฟ สงผลใหรายไดคาไฟฟาสูงขึ้น
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:
Q1’49
784
462
83
68
1,398

จีอ ีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอ ยเอ็ด กรีน
รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี
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Q1’48
648
403
54
38
1,143

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
21%
15%
54%
79%
22%

รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24 ลานบาท สวนใหญจากรายได
อื่นๆของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 14 ลานบาท เนื่องจากไดรับ ค า ชดเชยจากบริ ษั ท ประกั น ภั ย และรายได จ าก
ดอกเบี้ยรับของ จีอีซี เพิ่มขึ้น 3 ลานบาท อีกทั้งรายไดอื่นๆของรอยเอ็ด กรีนเพิ่มขึ้น 4 ลานบาท
• สวนแบงผลกํา ไรจากกิจ การรวมคา คือ เออีพี จํ า นวน 38 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 22 ล า นบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2548 เนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต า งประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
รายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
•
ตนทุนขาย จํานวน 1,169 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2548 จํานวน 238 ลานบาท หรือ รอ ยละ
26 สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 172 ลานบาท และตนทุนขายของ ทีแอลพี โคเจน เพิ่มขึ้น
62 ลานบาท เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น สวนตนทุนขายของรอยเอ็ด กรีน เพิ่มขึ้น 3 ลานบาท เนื่องจากราคา
และปริมาณเชื้อเพลิงแกลบที่เพิ่มขึ้น
•

ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:
Q1’49
711
363
65
30
1,169

จีอ ีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอ ยเอ็ด กรีน
รวมตนทุนขาย-เอสพีพี

Q1’48
539
301
64
27
931

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
32%
21%
2%
10%
26%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 105 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเวลาเดี ย วกั น ของป ก อ น
จํานวน 47 ลานบาท หรือ รอยละ 81 สาเหตุหลักจากคาใชจายในการบริหารและภาษี ของ จีอีซี จํานวน 94 ล า น
บาท เพิ่มขึ้น 42 ลานบาท เนื่องจากคาโบนัสกรรมการและพนักงาน และคาธรรมเนี ย มผู ก พั น ผู กู (Commitment
Fee) ของโครงการแกงคอย 2
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวน 144 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน จํา นวน 66 ลา นบาท หรือ
รอยละ 86 สาเหตุหลักมาจาก ดอกเบี้ยจายของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 68 ลานบาท เนื่ อ งจากค า Unwind cost
ของสัญญา Interest Rate Swap และการเบิกเงินกูเพื่อใชในการบริหารงานของโครงการแก ง คอย 2 สํ า หรั บ
ดอกเบี้ยจายของทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน ลดลง 2 ลานบาท และ 1 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจาก
จํานวนเงินตนลดลง
•

4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล และ เอ็นทีพีซี มีรายไดรวม 195 ลานบาท
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 4 ลานบาท หรือรอยละ 2 สวนคาใชจายรวมของกลุ ม เป น จํ า นวน
96 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 23 ลานบาท หรือ รอยละ 31 รายละเอียดดังตอไปนี้
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หนวย : ลานบาท

รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจผูผลิตโรงไฟฟาตางประเทศ:

รายไดรวม
คาใชจายรวม

โคแนล
Q1’49
Q1’48
195
199
91
73

เอ็นทีพีซี
Q1’49
Q1’48
0.42
5
-

Q1’49
195
96

รวม
Q1’48
199
73

%เปลี่ยนแปลง
(2%)
31%

รายไดคาไฟฟา จํานวน 180 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 8 ลานบาท หรือ รอยละ 4
ซึ่งเกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากการโอนโรงไฟฟาจํานวน 40 เมกะวัตต ของ เอ็ น เอ็ ม พี ซี ให แ ก
เอ็นพีซี เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ซึ่งเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 15 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 4 ลา นบาท หรือ คิด เป น ร อ ยละ
33 มาจากรายไดอื่นและดอกเบี้ยรับของ โคแนลที่เพิ่มขึ้น
• ตน ทุน ขาย จํา นวน 11 ลา นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน จํา นวน 27 ลา นบาท หรือ รอยละ
71 เนื่องจากการโอนโรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี
• คา ใชจ า ยในการบริห ารและภาษี จํา นวน 64 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเวลาเดียวกันของปกอน จํา นวน
46 ลานบาท หรือ รอยละ 245 เนื่องจากการเปลี่ยนมาใชการบันทึกบัญชีวิธีรวมตามสัดสวนสําหรับ เอ็นทีพี ซี ทํ า
ใหเริ่มตนบันทึกคาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 2 จํานวน 5 ลานบาท สําหรับโคแนล มีคาใชจายทัง้ สิน้
59 ลานบาท เพิ่มขึ้น 41 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2548 มีการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดจาย
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวน 20 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเวลาเดียวกันของปกอน จํา นวน 5 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 29
•

5) กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา มีรายไดรวมทั้งสิ้น 336 ล า น
บาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 110 ลานบาท หรือ รอยละ 49 และมีคาใชจา ยรวมจํ า นวน
234 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 81 ลานบาท หรือ รอยละ 53 โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ:

หนวย : ลานบาท

เอสโก
รายไดรวม
คาใชจายรวม

เอ็กคอมธารา

รวม

Q1’49

Q1’48

Q1’49

Q1’48

Q1’49

Q1’48

%เปลี่ยนแปลง

290
220

184
137

46
15

42
16

336
234

226
153

49%
53%
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รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 285 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 104
ลานบาท หรือ รอยละ 57 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของการใหการบริ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาหลั ก และขายอุ ป กรณ
เครื่องจักรในการผลิตไฟฟาระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน
• รายไดคา น้ํา ของเอ็กคอมธารา จํา นวน 45 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ป 2548 จํา นวน 4 ล า น
บาท หรือ รอยละ 9 เนื่องจากอัตราคาน้ําที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาระยะยาวกับการประปาสวนภูมิภาค
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 4 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 2 ลา นบาท หรือ คิด เปนรอยละ 54
สวนใหญมาจากรายไดอื่นๆของเอสโก
• สวนแบงกํา ไรจากบริษัท ยอยและกิจ การรวมคา ของเอสโก จํา นวน 1.48 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 1.40 ลาน
บาท จาก บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก)
ตนทุนบริการ จํานวน 187 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 77 ลานบาท หรือรอยละ 70 เปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 0.44 ล า น
บาท หรือ รอยละ 3.39 มาจาก เอ็กคอมธารา เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอ ส ง
น้ําประปาเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปก อ น จํ า นวน 4
ลานบาท หรือ รอยละ 15 เนื่องจากภาษีเงินไดของเอสโกเพิ่มขึ้น 5 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 1 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน จํานวน 0.81 ลานบาท หรือ รอย
ละ 48 เนื่องจากเงินตนคงเหลือของเงินกูของ เอ็กคอมธารา ลดลง
•

•

•

•

•

4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 66,780
ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,530 ลานบาท หรือ รอยละ 9 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2548 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้
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หนวย: ลานบาท
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443 403
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กิจ การรวม

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
สุทธิ

สินทรัพ ยอื่นๆ

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้ ง ระยะสั้ น
และระยะยาว จํานวน 12,940 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 19 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 527 ลานบาท หรือ
รอยละ 4 สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท า เงิ น สดเพิ่ ม ขึ้ น 391 ล า นบาท เงิ น ลงทุ น ระยะยาวใน
หลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่นๆเพิ่มขึ้น 120 ลานบาทและเงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น และ
หลักทรัพยในความตองการตลาดระยะสั้นเพิ่มขึ้น 16 ลานบาท
2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 7,163 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
11 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 2,688 ลานบาท หรือรอยละ 60 สาเหตุหลักจากการทยอยสํารองไวเพื่อใชในการจ า ย
ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระคืนของ บฟร. และ บฟข.
3) เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 443 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 40 ลานบาท หรือรอยละ 10 เกิดจากการรับรูสวนแบงกําไรจาก เออีพี
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 37,237 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 56 ของสิ น ทรั พ ย ร วม
เพิ่มขึ้น 2,488 ลานบาท หรือรอยละ 7 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก การกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติม ของ จี อี ซี
และเอ็นทีพีซี จํานวน 2,754 ลานบาทและ 347 ลานบาทตามลําดับ การบั น ทึ ก วั ส ดุ สํ า รองหลั ก เป น สิ น ทรั พ ย
เนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ บฟข. บฟร. และ ทีแอลพีโคเจน จํานวน 101 ลานบาท 22 ล า นบาท และ 41
ลานบาท ตามลําดับ
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ในขณะที่สินทรัพยลดลง เนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย บผฟ. และบริ ษั ท ย อ ยอื่ น ๆ จํ า นวน
636 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลังของ บฟร. บฟข. และ ทีแอลพี
โคเจน จํานวน 37 ลานบาท 59 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 8,998 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม ลดลง 212 ลานบาท
หรือรอยละ 2 ซึ่งเปนผลจากลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 622 ล า นบาท ในขณะที่ มี ร ายได ค า งรั บ
เพิ่มขึ้นจํานวน 166 ลานบาท และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 196 ลานบาท
4.2 การวิเคราะหหนี้สนิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 32,377 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,241 ลานบาท หรือ ร อ ย
ละ 11 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เงินกูยมื ระยะยาวและหุนกู จํานวน 27,105 ลานบาท หรือรอยละ 84 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 3,619
ลานบาท หรือรอยละ 15 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 380 ลานดอลลารสหรัฐ
หุนกู(บาท)
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 1,034 ลานเยน
ดอลลารสหรัฐ
18%
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 72 ลานเปโซ
53%
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 7,763 ลานบาท
บาท
28%
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 4,927 ลานบาท
เยน
เปโซ
0.19%

1%

ในไตรมาส 1 ป 2549 มีการเบิกเงินกูเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 4,730 ลานบาท สําหรับการกอสรางโรงไฟฟ า ของ จี อี ซี
เอ็นทีพีซี และ เอพีบีพี ในขณะที่ มีการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวรวมทั้งสิ้น 412 ลานบาท
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 5,273 ลานบาทหรือรอยละ 16 ของหนี้สินรวม ไดแก เจาหนี้คากอสราง 1,315 ลาน
บาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น 104 ลานบาท เจาหนี้การคา 913 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย 408 ล า น
บาท ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดคางจาย 713 ลานบาท และ อื่นๆ 1,820 ลานบาท
4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 34,403 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ น ป 2548 จํ า นวน
2,288 ลานบาท เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 สรุปไดดังนี้
สวนของผูถือหุน จํานวน 34,403 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.52
หนี้ สิน
สว นของผูถื อหุ น
48.48%
หนี้สิน จํานวน 32,377 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.48
51.52%
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สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.94 เทา สูงกวา สิ้นป 2548 ซึ่งเทากับ 0.91 เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 63.13 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 ซึ่งอยูที่ระดับ 58.96
บาท
5. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิ จ กรรมลงทุ น และกิ จ กรรม
จัดหาเงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เงินสด
และรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 9,211 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 391 ลานบาท ซึ่งมี
รายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 92 ลานบาท สวนใหญมาจากเงิ น สดที่ ไ ด จ าก
การดําเนินงาน 2,327 ลานบาท ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนลดลง 2,236 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 4,023 ลานบาทโดยมีเงิน ลงทุ น ในการก อ สร า ง
โรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 3,626 ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 320 ลานบาท และเอพี บี พี จํ า นวน 52 ล า นบาท
ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากอีสท วอเตอร กองทุนเปดเคทีเอสเอฟ และกองทุนเปดอื่นๆ จํานวน 31 ล า นบาท 65
ลานบาท และ 5 ลานบาทตามลําดับ
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 4,333 ลานบาท เนื่องจากการเบิกเงินกูเพิ่มของ จี
อีซี จํานวน 4,439 ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 254 ลานบาท และ เอพีบีพี จํานวน 38 ลานบาท ในขณะที่ มี ก าร
ชําระคืนเงินกู ของ ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ด กรีน เอพีบีพี และจีอีซี จํานวน 412 ลานบาท
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