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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (Independent Power
Producer) ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,509 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาขนาดใหญและ
เล็กรวมทั้งสิ้น 15 โรง โดย กลุม บผฟ. ไดเริ่มรับรูสวนแบงผลกําไรจากบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี)
กําลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 ตั้งแต มกราคม 2550 เปนตนไป
สําหรับโครงการขยายกําลังผลิตที่อมตะ เพาเวอร บางปะกง (เอพีบีพี) กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ซึ่งเปน
โรงไฟฟาชนิดพลังงานความรอนรวม ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 และ โครงการ
แกงคอย 2 ซึ่งเปนโรงไฟฟาชนิดพลังความรอน ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 กําลังผลิต 734 เมกะวัตต เปนที่
เรียบรอยเมื่ อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ในไตรมาสที่ 1 ป 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 มีกําไร
สุทธิทั้งสิ้น 2,538 ลานบาท เพิ่มขึ้น 468 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23 เมื่อเทียบกั บชวงเวลาเดียวกัน ป 2549
ทั้งนี้หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนแลว ในป 2550 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 2,474 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากไตรมาส 1 ป 2549 จํานวน 792 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 47 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิกอน
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจาก
• บผฟ. มีกํา ไรลดลง 153 ลา นบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิ 45 ลา นบาท เนื่องจากรายไดลดลงทั้งสิ้น 44 ลา นบาท
สาเหตุหลักจากรายไดอื่นๆและเงินปนผลรับลดลง ประกอบกับคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 88 ลานบาท
โดยมีสาเหตุหลักจากคาใชจายพัฒนาโครงการ อีกทั้งดอกเบี้ยจายของเงิน กูยืมระยะสั้นที่เ พิ่มขึ้น 20 ลานบาท
• กลุม ธุรกิจ ผูผลิตไฟฟา อิสระเอกชน (ไอพีพี ) คือ บริษ ัท ผลิต ไฟฟา ระยอง จํา กัด (บฟร.) บริษ ัท ผลิต ไฟฟา
ขนอม จํากัด (บฟข.) และ บีแอลซี พี มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 2,095 ลานบาท เพิ่มขึ้น 632 ลานบาท
เนื่องจากการรับรูผลการดําเนินงาน ของ บีแอลซีพี ตั้งแตเดือน มกราคม 2550
• กลุม ธุรกิจ ผูผลิตไฟฟา รายเล็ก (เอสพีพี ) ประกอบดว ย 5 บริษ ัท คือ บริษ ัท กัลฟอิเล็ค ตริก จํา กัด (มหาชน)
(จีอีซี ) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี) บริษัท ที
แอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด (ทีแอลพี โคเจน) และ บริษทั รอยเอ็ด กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกาํ ไรสุทธิรวม
ทั้งสิ้นเทากับ 409 ลานบาท เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 411 ลานบาท จากกําไรสุทธิของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้น จากกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและรายไดคาชดเชยสําหรับความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟาจากผูรับเหมากอสราง
• กลุม ธุรกิจ ผูผลิตไฟฟา ตา งประเทศ ประกอบดว ย บริษ ัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น (โคแนล) และ โครงการ
น้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) มีผลขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 68 ลานบาท ลดลง 89 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากสวนแบง
ผลขาดทุนจาก เอ็นทีพีซี จํานวน 79 ลานบาท เนื่องจากผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน สวนโคแนลมีกําไรสุทธิ 10
ลานบาท ลดลง 33 ลานบาท เนื่องจากรายไดคาไฟที่ลดลงจากการโอนโรงไฟฟาของบริษัท นอรธเทิรน มินดาเนา
เพาเวอร คอรปอเรชั่น (เอ็นเอ็มพีซี) ใหกับ National Power Corporation (เอ็นพีซี) เมื่อ เดือนกุมภาพันธ 2549
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กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนี ยริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) บริษัท เอ็กคอมธารา
จํากัด (เอ็กคอมธารา) และบริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 83 ลาน
บาท ลดลง 10 ลานบาท สาเหตุหลักจากรายไดคา บริการที่ลดลงของเอสโก

2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บผฟ. เปนบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2535 ในลั กษณะบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตางๆ บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทัศน
ที่วา “เปนบริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้ง
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดวยความมุงมั่นที่จะธํารงไวซึ่งสิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม”
บผฟ.ดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน เพื่อ ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระยะยาว และแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในกลุมประเทศอาเซียน โดยมีเปาหมายในการจัดหา
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใหแก ผูถือหุนโดยการบริหารจัดการโครงการทีม่ ีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหา
โครงการที่มีคณ
ุ ภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได
ณ เดือนเมษายน 2550 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 27,788.5 เมกะวัตต1 ซึ่งประมาณรอย
ละ 12.63 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในชวง ป 2550 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด
เกิดขึ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2550 ที่ 22,586.1 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.23 เมื่อเทียบกับ
ความตองการพลังไฟฟาสูง สุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมของป 2549
ขณะนี้กระทรวงพลังงานกําลังอยูระหวางการจัดเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(กพช.) ภายในเดือนมิถุนายน 2550 เพื่อ พิจารณาแนวทางการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
เอกชนรายใหญ หรือ ไอพี พี โดยจํานวนที่จะรับซื้อนั้นจะสอดคลองกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา ซึ่ง กพช. ได
อนุมัติใหดําเนินการแลว โดยคาดวาในเบื้องตนจะแบงการรับซื้อออกเปน 2 ชวง
ชวงที่หนึ่ง ประกาศรับซื้อกําลังผลิตไฟฟาใหมจํานวน 3,000 เมกะวัตต เพื่อจายไฟฟาเขาระบบภายในป
พ.ศ. 2555-2557
ชวงที่สอง ประกาศรับซื้อกําลังผลิตไฟฟาใหมจํานวน 4,200 เมกะวัตต ในชวงป พ.ศ. 2558-2560
สวนจะเปนเชื้อเพลิงชนิดใดนั้นขึ้นอยูกับภาคเอกชนที่จะเสนอโครงการเขามาใหพิจารณา ขณะนี้ บผฟ. ได
เตรียมความพรอมที่จะเขารวมประมูลดังกลาว โดยอาศัยกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสม ภายใตการรวมมือ
ตลอดจนประสบการณความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองคกรที่มีมาตลอดระยะเวลา 15 ป เพื่อเตรียมการ
ดังกลาว
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ที่มา: กฟผ.
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ณ ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,509 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา 15
โรง โดยกําลังการผลิตติดตั้งสวนใหญมาจากโรงไฟฟาของ บฟร. กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะวัตต และโรงไฟฟา
ของ บฟข. กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ซึ่งทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก โดย
กําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาทั้งสอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ของกําลังผลิตติดตั้งรวมของ บผฟ.
นอกจากนี้ บผฟ. มีกําลังการผลิตติดตั้งจากโครงการโรงไฟฟาถานหินบีแอลซีพี (BLCP) กําลังการผลิต
1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 เปนสัดสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวน 717 เมกะวัตต หรือรอยละ 20
ของกําลังการผลิตติดตั้งรวมของ บผฟ. โครงการดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย
ใชถานหินคุณภาพดีนําเขามาจากประเทศออสเตรเลีย เปนเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ยังมีโครงการที่เพิ่งแลวเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชยเปนที่เรี ยบรอย คือ โครงการขยายกําลังการผลิต
ที่ เอพีบี พี และ โครงการแกงคอย 2 โรงที่ 1 ซึ่งคิดเปนกําลัง การผลิตติดตั้งในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวน
รวม 375 เมกะวัตต ไดแก
1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในจีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ บริษัทกัลฟ
เพาเวอร เจเนอเรชั่น (จีพีจี) รอยละ 99.99) ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี กําลังผลิตรวม 1,468 เมกะวัตต โดยใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก โครงการนี้ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 ซึ่งมีกําลังผลิต 734 เมกะ
วัตต เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550
2. โครงการขยายกําลังการผลิตที่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (เอพีบีพี) (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ใน
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ซึ่งถือหุนใน เอพีบีพี รอ ยละ 30 โดยมีผูรวมทุนอีกราย คือบริษัท
เชฟรอน บางปะกง เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Chevron Corporation of the USA)
กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลั กในการผลิตไฟฟาจําหนายใหกับลูกคา
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โครงการนี้ไดเริ่มกอสรางตั้งแตเดือนมิถุนายน 2548 และไดเริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550
นอกเหนือจากนั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 2 โครงการ ซึ่งคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งใน
สวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 635 เมกะวัตต ไดแก
1. โครงการแกงคอย 2 โรงที่ 2 กําลังผลิต 734 เมกะวัตต โครงการนี้มีกาํ หนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย ใน
เดือน มีนาคม 2551 ขณะนี้ไดดาํ เนินการกอสรางโครงการแลวเสร็จไปประมาณรอยละ 93.2
2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอ็นทีพีซี ซึ่งเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต มีกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในเดือนธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะ
วัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือ ใหกับรัฐบาลลาว ความคืบหนาในการกอสรางโครงการปจจุบันอยูที่
ประมาณรอยละ 48.2
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ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายจายเงินปน ผลใหแ กผู ถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปนอื่น ใด เชน การ
ขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ

รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อใหแตละบริษัทดําเนิ น ธุ ร กิ จ ด า นการ
ผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกํา ไรของบริ ษั ท
ยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับความสะดวกใน
การขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการ
เกา
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 กลุมบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 รายการดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมค า ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 32/2549 ลงวั น ที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไดมีการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรั บ เงิ น
ลงทุนในบริษัทยอยและฉบับที่ 45 เรื่องการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดให เ ปลี่ ย นวิ ธี ก ารบั ญ ชี
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีราคาทุน รายไดจากเงินลงทุนจะรับรูเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล ประกาศดังกลาวมีผลบัง คั บ ใช ตั้ ง แต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป ทั้งนี้กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติเชนเดียวกันสําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่
แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกลุมบริษัทเริ่มใชวิธีราคาทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 และ ไดปรั บ ปรุ ง งบ
การเงินที่แสดงเปรียบเทียบยอนหลังดวย
จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุท ธิ
ในงบการเงินรวม โดยในไตรมาส 1 ของป 2550 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2550 งบการเงิ น รวมมี กํ า ไรสุ ท ธิ จํ า นวน
2,538 ลานบาท หรือคิดเปน 4.82 บาทตอหุน งบการเงินเฉพาะมีกําไรสุทธิ 2,407 ลานบาท หรือคิดเปน 4.57 บาท
ตอหุน ผลแตกตางของกําไรสุทธิจากงบการเงินทั้งสองดังกลาวมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะ โดยที่ กํ า ไรสุ ท ธิ ใ นงบการเงิ น รวมได ร วมผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการรวมคาตามสัดสวนการถือหุน ในขณะที่กําไรสุทธิในงบการเงิน เฉพาะจะรั บ รู
เฉพาะผลการดําเนินงานของ บผฟ. และรับรูรายไดจากการลงทุนในบริษัทยอยและกิจ การร ว มค า ก็ ต อ เมื่ อ บริ ษั ท
ยอยและกิจการรวมคาประกาศจายเงินปนผลเทานั้น และในกรณีนี้ บผฟ. มีกําไรจากการดําเนินงาน 35 ล า นบาท
และ บริษัทยอยไดประกาศจายเงินปนผลใหกับ บผฟ. จํานวน 2,372 ลานบาท
3.
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อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เงิ น
ลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะกิจ การเท า นั้ น ไม ไ ด มี ผ ลกระทบต อ การ
จัดทํางบการเงินรวมแตอยางใด
2. มาตรฐานการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเ สี ย ใน
กิจการรวมคาในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากกลุมบริษัทพิจารณาและเห็ น ว า
การบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมจะสะทอนถึงลักษณะธุรกิจของกลุม บริ ษั ท
ไดเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลทําใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงลักษณะและการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทไดดียิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้
สวนไดเสียในกิจการรวมคาของกลุมบริษัทสวนใหญเปนการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ ที่
ตองใชเงินทุนจํานวนมาก ดังนั้นเงินทุนสวนใหญจะมาจากการกูยืม ซึ่งโดยปกติแลวเงินกูยืมของกิจการรวมคาจะค้ํา
ประกันโดยสินทรัพยของกิจการรวมคาเองและไมมีผลผูกพันตอผูรวมทุน กลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลั ง สํ า หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว
ทั้งนี้ งบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม 2549 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2549
ไดมีการปรับใหมเพื่อใชในการเปรียบเทียบ และผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําให กลุม บผฟ. รั บ รู ส ว น
ไดเสียจาก กิจการรวมคา 7 บริษัท คือ บีแอลซีพี จีอีซี เอพีบีพี เออีพี โคแนล เอ็นทีพีซี และอเมสโก
ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และ สวนไดเสีย ในกิ จ การร ว ม
คา เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมที่ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
3.1 สรุปผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. ประจําไตรมาสที่ 1 ป 2550 สิ้นสุด ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2550 มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
2,538 ลานบาท เพิ่มขึ้น 468 ลานบาท หรือ รอยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2549 สาเหตุหลักมา
จากสวนแบงกําไรจากกิจการรวมคาที่เพิ่มขึ้น 1,591 ลานบาท สวนใหญมาจาก บีแอลซี พี และ จี อี ซี โดยมี กํ า ไร
ขั้นตนจํานวน 1,392 ลานบาท ลดลง 908 ลานบาท หรือรอยละ 39 สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร. และ
บฟข. ที่ลดลงจากอัตราคาไฟซึ่งเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 1,400 ล า น
บาท ลดลง 1,400 ลานบาท หรือรอยละ 50 เนื่องจากรายไดคาไฟฟา กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ ย รั บ ที่
ลดลง
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หนวย:ลานบาท

เอสพีพี
16%

อื่ นๆ
3%

กําไรสุทธิ Q1’50
กอ น FX
หลัง FX
ไอพีพี
81%

กําไรสุทธิหลัง FX
ไตรมาส 1 ป 2550
หมายเหตุ :

บผฟ.
กลุมธุรกิจไอพีพ ี
กลุมธุรกิจเอสพีพ ี
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ
กลุมธุรกิจอื่นๆ

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

(45)
2,095
409
(68)
83

(45)
2,130
439
(68)
82

กําไรสุทธิ Q1’49
กอ น FX หลัง FX
108
1,463
(3)
21
93

108
1,779
71
21
92

- เอสพีพ ี ประกอบดวย จีอีซ ี เออีพ ี เอพีบีพ ี ทีแ อลพี โคเจน รอยเอ็ด กรีน
- อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา อเมสโก

ในไตรมาส 1 ป 2550 กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 64 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 ซึ่ง กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 388 ลานบาท ทั้งนี้กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไม เกิดขึ้นจริงจํานวน 64 ลานบาทเปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ซึ่ง
เกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมู ลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุล
บาท ณ วันสิ้นสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 31 มีนาคม 2550) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2549)
หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนแลว ในไตรมาส 1 ป 2550 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 2,474
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 จํานวน 792 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 47
นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 64 ลานบาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 191 ลานบาท
ภาษีเงินไดจํานวน 163 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 528 ลานบาท กําไรกอนหัก
ดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม บผฟ. ในไตรมาส 1 ป 2550 จะเปน
จํานวน 3,355 ลานบาท เพิ่มขึ้น 531 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19 เมื่อเทียบกับกําไรของกลุม บผฟ. ในชวงเวลา
เดียวกันป 2549 จํานวน 2,824 ลานบาท ซึ่งไมรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 388 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย
จํานวน 337 ลานบาท ภาษีเงินไดจาํ นวน 286 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 520
ลานบาท
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) มีดังนี้
- อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 50.54
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 50.86
- อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 56.98
- อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 55.53
- กําไรสุทธิ ตอหุน เทากับ 4.82 บาท
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 4.70 บาท
- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 6.93
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อัตรากําไรขั้นตน เทากับรอยละ 50.54 นั้นต่ํากวาไตรมาส 1 ป 2549 ซึ่งเทากับรอยละ 62.66 ในขณะที่อัตรา
กําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 55.53 นั้นสูงกวาไตรมาส 1 ป 2549 ซึ่ ง เท า กั บ
รอยละ 43.32 สาเหตุหลักจากการรับรูผลการดําเนินงานของ บีแอลซีพี เปนสวนแบงกําไรในสวนไดเ สี ย จากกิ จ การ
รวมคา ประกอบกับ รายไดอื่นๆของ จีอีซี เพิ่มขึ้น ในขณะที่ กําไรสุทธิของ บฟร. และ บฟข. ลดลง เนื่ อ งจากรายได
คาไฟที่ลดลง
3.2 การวิเคราะหรายไดและคาใชจา ย
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2550 (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ย นและกํ า ไรสุ ท ธิ ข องผู ถื อ
หุนสวนนอย) รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย สวนแบงผลกําไรใน สวนไดเสียในกิ จ การร ว มค า มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
4,455 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 เพิ่มขึ้นจํานวน 574 ลานบาท หรือ ร อ ยละ 15 ส ว น
คาใชจายรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,940 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปก อ น
210 ลานบาท หรือ รอยละ 10 โดยมีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจ ดังตอไปนี้
รายไดและคาใชจายรวม

รายไดรวม
คาใชจายรวม

บผฟ.
Q1’50 Q1’49
113 157
158
50

ไอพีพี
Q1’50 Q1’49
3,265 2,904
1,170 1,441

เอสพีพี
Q1’50 Q1’49
888
463
449
424

ตางประเทศ
Q1’50 Q1’49
(68)
21
-

หนวย : ลานบาท
รวม
อื่นๆ
Q1’50 Q1’49 Q1’50 Q1’49
257 336 4,455 3,881
163 234 1,940 2,149

1) บผฟ. มีรายไดในไตรมาส 1 ป 2550 รวมจํานวน 113 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงิน 82 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 23 ลานบาท และ รายไดอื่นๆ 8 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมของ บผฟ. ลดลงจาก
ชวงเวลาเดียวกันของป 2549 ทั้งสิ้น 44 ลานบาท หรือรอยละ 28 สาเหตุหลักมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงินซึ่งเปนรายไดหลักของ บผฟ. ลดลงทั้งสิ้น 18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18 สาเหตุการลดลงมาจากเงินปนผล
รับจากกองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (เคทีเอสเอฟ) ลดลง 65 ลานบาท ในขณะที่เงินปนผลรับจาก
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร เพิ่มขึ้น 31 ลานบาท เงิน
ปนผลรับจากกองทุนเปดอื่นๆ เพิ่มขึ้น 16 ลานบาท สําหรับรายไดอื่นๆลดลง 16 ลานบาท หรือรอยละ 68 เนื่องจาก
ในไตรมาส 1 ป 2550 มีการรับรูรายไดจากคา Internal Development Cost ของโครงการน้ําเทิน 2 จํานวน 2 ลาน
บาท ซึ่งเปนไปตาม Shareholders’ Agreement ในขณะที่ ไตรมาส 1 ป 2549 รับรูร ายไดจํานวน 13 ลานบาท
สําหรับดอกเบี้ยรับลดลง 10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและจํานวนเงินฝากที่ลดลง
คาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 158 ลานบาท เพิ่มขึ้น 109 ลานบาท หรือรอยละ 220 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1
ป 2549 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายพัฒนาโครงการ และ ดอกเบี้ยจายจํานวน 20 ลานบาท สําหรับเงินกู ยื ม ระยะ
สั้น ซึ่งไดเริ่มเบิกเงินกูงวดแรก จากธนาคารพาณิชยไทย 2 แหง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550
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2) กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. บฟข. และ บีแอลซี พี มีรายไดและสวนแบงกําไรในสวนไดเสียจากกิจการ
รวมคารวมทั้งสิ้น 3,265 ลานบาท เพิ่มขึ้น 361 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ป 2549
และมีคาใชจาย จํานวน 1,170 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน ปกอน 272 ลานบาท หรือรอยละ 19 โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจไอพีพี:

บฟร.
รายไดรวม
คาใชจายรวม

Q1’50
901
561

หนวย : ลานบาท

บฟข.
Q1’49
1,432
709

Q1’50
1,090
608

บีแอลซีพี
Q1’49
1,471
733

Q1’50
1,274
-

Q1’49
-

รวม
Q1’50
3,265
1,170

Q1’49
2,904
1,441

%เปลี่ยนแปลง
12%
(19%)

รายไดคาไฟของกลุม จํานวนรวม 1,954 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ป 2549 จํานวน 855 ลานบาท
หรือรอยละ 30 โดยแบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 891 ลานบาท ลดลง 479 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ
(Capacity Rate) ที่ลดลง และ รายไดคา ไฟ บฟข. จํานวน 1,063 ลานบาท ลดลง 376 ลานบาท เนื่องจากอัตราคา
ไฟ (Base Availability Credit) ที่ลดลง ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus”
หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณ
การไวแลว
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี:
บฟร.
บฟข.
รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี

Q1’50
891
1,063
1,954

Q1’49
1,370
1,439
2,809

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(35%)
(26%)
(30%)

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้และ
คาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแตละงวด
นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคา ความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใช ในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ
ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มขึ้น
จากที่เคยกําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากอนการเพิ่มเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนสูง กวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวา
ระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ รายไดคา ไฟฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรบั ชดเชย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 114 ลานบาท สําหรับไตรมาส 1 ป 2550
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 36 ลา นบาท ลดลง 58 ลา นบาท หรือรอยละ 62 สาเหตุ
หลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟร. ที่ลดลงจํานวน 50 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่ลดลงเนื่องจากการลดทุนใน บฟร.
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทั้งนี้ บฟร. ไดทําการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 9,220 ลานบาท เปน 4,702 ล า น
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บาท เมื่อเดือนธันวาคม 2549 สําหรับดอกเบี้ยรับของ บฟข. ลดลง 6 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย ที่ ล ดลง อี ก
ทั้งรายไดอื่นๆของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 3 ลานบาท
• สวนแบงกํา ไรในสวนไดเสียจากกิจ การรวมคา คือ บีแอลซีพี จํา นวน 1,274 ลา นบาท โดย บผฟ. ไดเริม
่
บันทึกผลการดําเนินงานโดยวิธีสวนไดเสีย ในอัตราสวนรอยละ 50 ตั้งแตเดือนมกราคม 2550 เปนตนไป
• ตน ทุน ขาย จํา นวน 816 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเวลาเดียวกันป 2549 ทั้งสิ้น 39 ลา นบาท หรือ รอยละ 5
สาเหตุหลักมาจากตนทุนขายของ บฟร. ที่เพิ่มขึ้น 65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2549
เนื่องจากคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจากการสั่งเดินเครื่องและหยุดเครื่องตามคํ า สั่ ง ของ กฟผ. ประกอบกั บ ค า ใช จ า ย
บํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนไปตามตารางการซอมบํารุง ในขณะที่ บฟข. มีตนทุนขายลดลง 26 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2549 เนื่องจากใน ไตรมาส 1 ป 2549 บฟข.มีงานซอมบํารุงรักษาหลัก
ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:
Q1’50
484
332
816

บฟร.
บฟข.
รวมตนทุนขาย-ไอพีพี

Q1’49
419
358
777

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
15%
(7%)
5%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 207 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันปกอน จํานวน 149
ลานบาท หรือ รอยละ 42 สาเหตุหลักจากภาษีเงินไดของ บฟร. และ บฟข. ที่ลดลง เนื่องจากรายได ล ดลง ป จ จุ บั น
บฟร. และ บฟข. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนผลิตไฟฟ า ในอั ต ราร อ ย
ละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วั น ที่ 19 เมษายน 2551 และ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2552
ตามลําดับ
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวนรวมทั้งสิ้น 147 ลา นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ป 2549 จํา นวน 162 ลา นบาท หรื อ
รอยละ 52 เนื่องจาก บฟร. ไดชําระคืนเงินกูและหุนกูทั้งหมดเมื่อเดือน ธันวาคม 2549 และ บฟข. มีจํา นวนเงิ น ต น
ของเงินกูและหุนกูลดลง
•

3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน และ รอ ยเอ็ ด กรี น ใน
ไตรมาส 1 ป 2550 มีรายได สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา รวมทั้งสิ้น 888 ลานบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ไตรมาส 1 ป 2549 จํานวน 425 ลานบาท หรือ รอยละ 92 และมีคาใชจายรวม จํานวน 449 ลานบาท เพิ่ม ขึ้ น จาก
ไตรมาส 1 ป 2549 จํานวน 28 ลานบาท หรือ รอยละ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจเอสพีพี:
ทีแอลพี โคเจน
รอยเอ็ ด กรีน
Q1’50
รายไดรวม
494
คาใชจายรวม
415

Q1’49
466
390

Q1’50
68
34

จีอีซี

Q1’49 Q1’50 Q1’49
78 315 (141)
34
-
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เอพีบีพี และ
เออีพี
Q1’50 Q1’49
10
60
-

หนวย : ลานบาท
รวม
Q1’50
888
449

Q1’49
463
424

%เปลี่ยนแปลง

92%
6%

รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 548 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2549
จํานวน 18 ลานบาท หรือ รอยละ 3 รายไดคาไฟฟาสวนใหญที่เพิ่มขึ้นมาจาก ทีแอลพี โคเจน เพิ่มขึ้น 27 ล า นบาท
เนื่องจากรายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟผ.เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราคาไฟที่เ พิ่ ม ขึ้ น และรายได ค า ไฟที่ จํ า หน า ย
ใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ รอยเอ็ด กรีนมีรายไดลดลง 9 ล า นบาท จากค า พลั ง ไฟฟ า ที่
ลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่ลดลงซึ่งสัมพันธกับสูตรคาไฟ
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:
Q1’50
489
59
548

ทีแอลพี โคเจน
รอ ยเอ็ด กรีน
รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี

Q1’49
462
68
530

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
6%
(13%)
3%

รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 15 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1 ลานบาท หรือรอยละ 9 สวนใหญ
จากดอกเบี้ยรับของ ทีแอลพีโคเจน ที่เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท
• สวนแบงกํา ไรในสวนไดเสียในกิจ การรวมคา คือ จีอีซี เอพีบีพี และ เออีพี จํา นวนรวม 325 ล า นบาท
เพิ่มขึ้น 406 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2549 โดยสวนใหญเปนสวนแบงกําไรจาก จีอีซี จํานวน 315
ลานบาท เพิ่มขึ้น 456 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 191 ล า นบาท
ประกอบกับ รายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้น 122 ลานบาท เนื่องจากไดรับเงินคาชดเชยจากผู รั บ เหมาก อ สร า งสํ า หรั บ ความ
ลาชาในการกอสรางโรงไฟฟา (Liquidated Damages) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากอสร า งโครงการแก ง คอย 2
โรงที่ 1
นอกจากนี้ยังมีสวนแบงผลกําไรจาก เอพีบีพีและเออีพี จํานวน 10 ลานบาท ลดลง 50 ลา นบาท เมื่ อ เที ย บ
กับ ไตรมาส 1 ป 2549 สาเหตุหลักมาจากคาบํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นและรายไดคาไฟฟาที่ขายใหกับ กฟผ. ที่ลดลงของ
เออีพี
• ตน ทุน ขาย จํา นวน 419 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2549 จํา นวน 27 ลา นบาท หรื อ ร อ ยละ 7
สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ ทีแอลพี โคเจน เพิ่มขึ้น 26 ลานบาท เนื่องจากปริมาณการใช แ ละราคาเชื้ อ เพลิ ง ที่
สูงขึ้น และตนทุนขายของรอยเอ็ด กรีน เพิ่มขึ้น 1 ลานบาท เชนกัน
•

ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:
Q1’50
388
31
419

ทีแอลพี โคเจน
รอ ยเอ็ด กรีน
รวมตนทุนขาย-เอสพีพี

Q1’49
363
30
392

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
7%
4%
7%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนจํานวน 1
ลานบาท หรือ รอยละ 29
•

11

ดอกเบี้ยจาย จํานวน 24 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของ ป 2549 จํานวน 3 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 12 เนื่องจาก ดอกเบี้ยจายของ ทีแอลพี โคเจน ลดลง 3 ลานบาท เนื่องจากจํานวนเงินตนลดลง
•

4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล และ เอ็นทีพีซี มี ส ว นแบ ง ผลขาดทุ น จาก
สวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 68 ลานบาท โดยกําไรลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 89 ล า น
บาท โดยแบงเปนสวนแบงผลกําไรจาก โคแนล จํานวน 10 ลานบาท ลดลง 33 ลานบาท สาเหตุห ลั ก จากการผลิ ต
พลังงานไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากการโอนโรงไฟฟาจํานวน 40 เมกะวัตต ของ เอ็ น เอ็ ม พี ซี ให แ ก เอ็ น พี ซี เมื่ อ เดื อ น
กุมภาพันธ 2549 ซึ่งเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว สําหรับ เอ็นทีพีซี มีสวนแบงผลขาดทุน จํ า นวน 79 ล า นบาท
เนื่องจากขาดทุนที่เพิ่มขึ้น 56 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุ น จาก
อัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 68 ลานบาท
5) กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา และกิจการรวมคา 1 แห ง คื อ
อเมสโก มีรายไดรวมทั้งสิ้น 257 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ป 2549 จํานวน 79 ลานบาท หรือ รอยละ 24 และมี
คาใชจายรวมจํานวน 163 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 72 ลานบาท หรื อ ร อ ยละ 31
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย: ลานบาท

รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ:

เอสโก
รายไดรวม
คาใชจายรวม

เอ็กคอมธารา

รวม

Q1’50

Q1’49

Q1’50

Q1’49

Q1’50

Q1’49

%เปลี่ยนแปลง

200
144

290
220

57
19

46
15

257
163

336
234

(24%)
(31%)

รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 197 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ป 2549 จํานวน 88 ลานบาท หรือ
รอยละ 31 สาเหตุหลักจากการขายอุปกรณเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ า ระหว า งเอสโก กั บ โรงไฟฟ า เอลกาลี 2
ประเทศซูดาน ลดลง
• รายไดคา น้ํา ของเอ็กคอมธารา จํา นวน 55 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2549 จํา นวน 10 ลานบาท
หรือ รอยละ 21 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาระยะยาว
กับการประปาสวนภูมิภาค
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 5 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 0.19 ลา นบาท หรือ คิด เปนรอยละ 4
สวนใหญมาจากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นของ เอ็กคอมธารา 1.43 ลานบาท และเอสโก 0.47 ลานบาท ในขณะที่ ร ายได
อื่นๆของเอสโก ลดลง 1.72 ลานบาท
• สวนแบงกํา ไรในสวนไดเสียในกิจ การรวมคา ของเอสโก จํา นวน 1 ลา นบาท ลดลง 0.50 ลา นบาท จาก
อเมสโก
•
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ตนทุนบริการ จํานวน 109 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 จํานวน 78 ลานบาท หรื อ ร อ ย
ละ 42 เปนผลมาจากการลดลงของตนทุนขายอุปกรณเครื่องจักรของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่ลดลง
ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 4 ล า นบาท
หรือ รอยละ 29 เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสงน้ําประปาของเอ็ ก คอมธารา
เพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 3
ลานบาท หรือ รอยละ 10 เนื่องจากคาใชจายในการบริหารของเอสโกที่เพิ่มขึ้น 8 ลานบาท ในขณะที่ ภาษีเงินไดของ
เอสโกลดลง 6 ลานบาทจากรายไดที่ลดลง
•

•

•

4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บผฟ. บริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 52,317
ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,857 ลานบาท หรือ รอยละ 4 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2549 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้
หนวย: ลานบาท

60,000
50,000

ไตรมาส 1 ป 2550

52,317
50,461

ป 2549

40,000
30,000
20,000
6,048 8,777

10,000
0

สินทรัพ ยร วม

17,265
12,378

19,756 20,139
6,551 6,867

2,697 2,300

เงินสด
เงินลงทุน
เงินฝาก,เงินลงทุน
ระยะสั้น
ทั้งระยะสั้นและ และระยะยาว
ที่ใชเปน
ระยะยาว
หลักประกัน

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
และสวนได
เสียในกิจ การ
รวมคา

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
สุทธิ

สินทรัพ ยอื่นๆ

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว จํานวน 6,048 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2,729 ลานบาท หรือ
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รอยละ 31 สาเหตุหลัก จาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 2,633 ลานบาท เนื่องจากการชําระเงินลงทุน
ในสวนที่ บผฟ. ยังไมไดชําระจากการลงทุนในกิจการรวมคา บีแอลซีพี ใหแก CLP Power (BLCP) Ltd. ซึ่งเปน
บริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited จํานวน 4,645 ลานบาท และ บผฟ.ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 3,293
ลานบาท ใหกับ บีแอลซี พี และ จี อีซี ในขณะที่ บผฟ.ไดเบิกเงินกู ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยไทย จํานวน 4,350
ลานบาท
2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 2,697 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
5 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 397 ลานบาท หรือรอยละ 17 สาเหตุหลักจากการทยอยสํารองเงินไวเพื่ อชําระหนี้เงิน
ตนและดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระคืนของ บฟข.
3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ณ วันที่ 31 มีน าคม 2550 ส ว นได เ สี ย ใน
กิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามงบการเงินรวม มีมูลคาตามบัญชี เทากับ 17,265 ลานบาท คิ ด เป น
สัดสวนรอยละ 33 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 4,887 ลานบาท หรือรอยละ 39 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก
3.1) มีการลงทุนในหุนเพิ่มทุนจํานวน 3,293 ลานบาท โดยแบงเปน จีอีซี จํานวน 1,043 ล า นบาท และบี
แอลซีพี จํานวน 2,250 ลานบาท
3.2) มีการเพิ่มขึ้นของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 1,594 ลานบาท
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยใชราคาทุนเดิ ม เป น ราคาเริ่ ม ต น
ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท มีมูลคาตามบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ของป 2550 เทากับ 27,403 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,293
ลานบาท หรือรอยละ 14 ซึ่งเปนผลมาจาก บผฟ. มีการลงทุนเพิ่มในกิจการรวมคา ซึ่งไดแก จีอีซี และ บีแอลซีพี
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 19,756 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38 ของสิ น ทรั พ ย ร วม
ลดลงสุทธิทั้งสิ้น 383 ลานบาท หรือรอยละ 2 สินทรัพยที่ลดลงสวนใหญมาจาก การตัดคาเสื่อมราคาของสิ น ทรั พ ย
บผฟ. และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 522 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลั ง
ของ บฟร. จํานวน 63 ลานบาท ในขณะที่มีการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพยเนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ
บฟร. จํานวน 139 ลานบาท
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 6,551 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม ลดลง 315 ลานบาท
หรือรอยละ 5 สาเหตุหลักเนื่องจากลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (คาไฟฟาจาก กฟผ.) ลดลง 245 ล า นบาท
และวัสดุสํารองคลังสุทธิลดลง 90 ลานบาท
4.2 การวิเคราะหหนี้สนิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 13,915 ลานบาท ลดลง 627 ลานบาท หรือรอยละ 4
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เงินกูยมื ระยะสั้น จํานวน 4,350 ลานบาท หรือ รอยละ 31 ของหนี้สินรวม โดย บผฟ. ไดลงนามใน
สัญญาเงินกูระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยไทย 2 แหง โดยมีวงเงินกูยืมแหงละไมเกิน 4,000 ลานบาท เมื่อวันที่ 3
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มกราคม 2550 และเริ่มเบิกเงินกูงวดแรกในวันที่ 29 มกราคม 2550 โดยมีกําหนดชําระคืนเงินตนเมื่อครบกําหนด 1
ป จากวันที่ลงนามในสัญญา
2) เงินกูยมื ระยะยาวและหุนกู จํานวน 7,350 ลานบาท หรือรอยละ 53 ของหนี้สินรวม ลดลง 163 ลาน
บาท หรือรอยละ 2 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
ดอลลาร
- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 78 ลานดอลลารสหรัฐ
หุนกู(บาท)
สหรัฐ
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 921 ลานเยน
49%
37%
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 753 ลานบาท
เยน
บาท
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 3,609 ลานบาท
4%
10%

กําหนดชําระคืนเงินกูระยะยาวและหุนกู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
กําหนดชําระคืน
บฟข.
ทีแอลพี โคเจน
ภายใน 1 ป
1,983
148
1-5 ป
3,623
934
เกินกวา 5 ป
389
รวม
5,606
1,471

หนวย: ลานบาท
รอยเอ็ ด กรีน
29
120
124
273

ทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟา และเครื่องจักร และไดกันเงิ น
สํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
3) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 2,215 ลานบาท หรือรอยละ 16 ของหนี้สินรวม ลดลง 4,813 ลานบาท สาเหตุ ห ลั ก
เนื่องจาก บผฟ. ไดชําระเงินลงทุนในสวนที่ยังคางชําระ จํานวน 4,645 ลานบาท ให แ ก CLP Power (BLCP) Ltd.
เพื่อแลกกับการโอนหุนบีแอลซีพีในวันที่ 30 มกราคม 2550 และเจ า หนี้ ก ารค า ลดลง 264 ล า นบาท ในขณะที่
ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 129 ลานบาท และภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น 95 ลานบาท
4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 38,403 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากสิ้ น ป 2549 จํ า นวน
2,483 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 เนื่องจากปจจัยหลักคือ กําไรสุทธิจากผลการดํ า เนิ น งานตามงบการเงิ น รวม
จํานวน 2,538 ลานบาท
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
หนี้สิ น
สรุปไดดังนี้
26.6 0%
สวนของ
สวนของผูถือหุน จํานวน 38,403 ลานบาท คิดเปนรอยละ 73.40
ผูถ ือหุน
หนี้สิน จํานวน 13,915 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.60
73.40%
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สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.36 เทา ต่ํากวาสิ้นป 2549 ซึ่งเทากับ 0.40 เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 71.91 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 ซึ่งอยูที่ระดับ 67.26 บาท
5. รายงานการวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจั ด หา
เงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เงิ น สดและ
รายการเทียบเทาคงเหลือ มีจํานวน 2,969 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549 ทั้งสิ้น 2,633 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอี ย ด
ของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 1,031 ลานบาท มาจากเงินสดที่ ไ ด ม าจากการ
ดําเนินงาน 1,433 ลานบาท และ เงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง 402 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 7,922 ลานบาท โดย บผฟ. ไดจายเงินซื้อหุนเพิ่มทุน
ในกิจการรวมคา ซึ่งไดแก จีอีซี 1,043 ลานบาท และบีแอลซีพี 2,250 ลานบาท และชําระเงินลงทุนในบีแอลซีพี สว น
ที่ยังไมไดชําระ 4,645 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากอีสท วอเตอร และกองทุนเปดอื่นๆ จํ า นวน 61 ล า น
บาท และ 21 ลานบาท ตามลําดับ
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 4,258 ลานบาท เนื่องจาก บผฟ. ไดมีก ารเบิ ก เงิ น
กูยืมระยะสั้น จํานวน 4,350 ลานบาท ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกู ของ ทีแอลพี โคเจน และ ร อ ยเอ็ ด กรี น รวม
ทั้งสิ้น 92 ลานบาท
ในไตรมาสที่ 1 ของ ป 2550 บผฟ. มีอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ที่สําคัญดังนี้
- อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที่ 1.48 เทา เทียบกับป 2549 ซึ่งเทากับ 1.68 เทา
- อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 0.96 เทา เทียบกับป 2549 ซึ่งเทากับ 1.18 เทา
สาเหตุที่อัตราสวนทั้งสองลดลงเล็กนอย เนื่องจากการชําระคาหุนเพิ่มทุนในจีอีซี และบีแอลซี พี จํ า นวน 3,293 ล า น
บาท และการชําระเงินคาหุนบีแอลซีพี จํานวน 4,645 ลานบาท ใหแก CLP Power (BLCP) Ltd. ในขณะที่ มี ก าร
กูยืมเงินกูระยะสั้น จํานวน 4,350 ลานบาท
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