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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (Independent Power
Producer) มีโรงไฟฟาขนาดใหญและเล็ก จํานวน 14 โรง คิดเปนกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน
3,876 เมกะวัตต โดยกลุม บผฟ. มีเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวง 3 เดือนแรก ป 2551 ดังนี้
- โครงการแกงคอย 2 โรงที่ 2 กําลังผลิต 734 เมกะวัตต ซึ่งเปนโรงไฟฟาชนิดพลังความรอนรวมของ
กิจการรวมคาบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด (จีพจี ี) ไดเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชยกอนกําหนด
เปนทีเ่ รียบรอยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. สําหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 มีกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของบริษัทใหญทั้งสิ้น 2,817 ลานบาท เพิ่มขึ้น 286 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11 เมือ่ เทียบกับชวงเวลา
เดียวกันป 2550 ทั้งนี้หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ. และบริษัทยอยแลว ในงวด 3
เดือน ป 2551 บริษทั จะมีกําไรจํานวน 2,769 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2550 จํานวน 302 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 12 โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
• บผฟ. มีขาดทุน 43 ลานบาท โดยขาดทุนลดลง 7 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
คาใชจายในการบริหารลดลง โดยสวนใหญจากคาใชจา ยในการพัฒนาโครงการทีล่ ดลง
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพ)ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) บริษัท ผลิตไฟฟา
ขนอม จํากัด (บฟข.) กิจการรวมคาบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) และ จีพีจี มีกําไรสุทธิของกลุม
เทากับ 2,648 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 305 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากสวนแบงกําไรของ จีพีจี ที่เพิ่มขึ้น จากการ
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยของโครงการแกงคอย 2 โรงที่ 1 และ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2550 และกุมภาพันธ 2551
ตามลําดับ
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพีพี) ประกอบดวย 3 กิจการรวมคา คือ บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด
(มหาชน) (จีอีซี) (ไมรวม จีพีจี) บริษทั อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษทั อมตะ เพาเวอร (บางปะกง)
จํากัด (เอพีบพี ี) และ 2 บริษทั ยอย คือ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เอ็กโก โคเจน) และ บริษัท รอยเอ็ด
กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิน้ เทากับ 312 ลานบาท เพิ่มขึน้ ทัง้ สิน้ 154 ลานบาท โดยสวนใหญ
เปนสวนแบงกําไรจาก จีอซี ี ที่เพิม่ ขึ้น จากกําไรอัตราแลกเปลี่ยน
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย 2 กิจการรวมคา คือ บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น
(โคแนล) และ โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพซี ี) มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 168 ลานบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิรวม 237 ลาน
บาท สาเหตุหลักเนื่องจากสวนแบงผลขาดทุนของ เอ็นทีพีซี เพิม่ ขึ้น 172 ลานบาท จากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน
• กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษท
ั ยอย คือ บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) บริษัท
เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) และกิจการรวมคาบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) มี
กําไรสุทธิรวมทั้งสิน้ 88 ลานบาท เพิ่มขึน้ 4 ลานบาท จากรายไดคาบริการที่เพิ่มขึ้นของเอสโก
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2. การวิเคราะหผลการปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชนแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ใน
ลักษณะบริษทั โฮลดิ้ง ทีม่ กี ารลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตางๆ บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทัศนทวี่ า
“เปนบริษทั ไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทัง้ ใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดวยความมุงมัน่ ที่จะธํารงไวซงึ่ สิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม”
บผฟ.ดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทงั้ ในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน เพื่อผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระยะยาว โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใหแกผูถือหุนโดยการบริหารจัดการ
โครงการทีม่ ีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการทีม่ ีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูใน
ระดับความเสีย่ งที่สามารถยอมรับได
ณ เดือนมีนาคม 2551 ประเทศไทยมีกาํ ลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 29,964.25 เมกะวัตต1 และมีความ
ตองการพลังไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2551 ที่ 22,112 เมกะวัตต1 ซึ่งต่ํากวาความตองการพลัง
ไฟฟาสูงสุด ทีเ่ กิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนของป 2550 คิดเปนรอยละ 2.10
สําหรับทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
บผฟ.
ไดปรับกลยุทธในการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟา
ตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่มกี ารขายไฟฟากลับเขามายังประเทศไทย เชน โครงการ
โรงไฟฟาในประเทศลาว พมา และกัมพูชา ตลอดจนลงทุนโครงการอื่น ๆ ภายในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับ
เชื้อเพลิง และพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานลม พลังงานขยะ และพลังงานชีวมวล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,876 เมกะวัตต
จากโรงไฟฟา 14 โรง โดยกําลังการผลิตติดตั้งสวนใหญมาจากโรงไฟฟาของ บฟร. กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะ
วัตต และโรงไฟฟาของ บฟข. กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ซึง่ ทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงหลัก โดยกําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาทัง้ สอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 53 ของกําลังผลิตติดตั้งรวม
ของ บผฟ.
นอกจากนี้ บผฟ. มีกําลังการผลิตติดตั้งจากโครงการโรงไฟฟาถานหินบีแอลซีพี กําลังการผลิตรวม 1,434
เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 หรือ จํานวน 717 เมกะวัตต โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 18 ของกําลังการผลิต
ติดตั้งรวมของ บผฟ. โครงการดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใชถา นหิน
คุณภาพดีนําเขามาจากประเทศออสเตรเลียเปนเชื้อเพลิง
อีกทั้ง บผฟ. ยังมีกาํ ลังการผลิตติดตั้งจากโครงการแกงคอย 2 ซึง่ มีกาํ ลังการผลิตรวม 1,468 เมกะวัตต
ในสัดสวนรอยละ 50 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ใน จีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ จีพีจี รอยละ 99.99)
หรือ 734 เมกะวัตต โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 19 ของกําลังการผลิตติดตั้งรวมของ บผฟ. โครงการดังกลาว
ตั้งอยูที่จงั หวัดสระบุรี ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจํานวน 2 ชุด (โรงที่ 1 และโรงที่ 2) มีกาํ ลังการ
ผลิตติดตั้งชุดละ 734 เมกะวัตต ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก สําหรับโครงการแกงคอย 2 โรงที่ 1 ไดเริ่ม
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ที่มา: กฟผ.
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เดินเครื่องเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 และโรงที่ 2 ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยกอนกําหนดเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ 2551
นอกจากนีโ้ ครงการแกงคอย 2 ยังเปนโรงไฟฟาที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยนําเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
มาใช เพื่อชวยลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และยังไดรับการยกยองจากนิตยสาร Diesel & Gas Turbine
Worldwide ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2551 วาเปน “ World’s Best Power Plants”
ในขณะเดียวกัน บผฟ. ยังถือหุนในโครงการน้ําเทิน 2 ซึง่ อยูในระหวางการกอสราง โดยคิดเปนกําลังการ
ผลิตติดตั้งในสวนการถือหุน ของ บผฟ. จํานวนรวม 267.5 เมกะวัตต มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอ็นทีพีซี ซึ่งเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต และกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในเดือนธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะ
วัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือใหกับรัฐบาลลาว ความคืบหนาในการกอสรางโครงการ ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2551 อยูที่ประมาณรอยละ 85
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนัน้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตรารอยละ 40
ของกําไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนทีท่ ยอยเพิ่มขึน้ อยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุ
จําเปนอืน่ ใด เชน การขยายธุรกิจของบริษทั ในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลทีม่ ีผลกระทบตอ
การดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญโดยการจายเงินปนผลตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
3. 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
3.1 สรุปผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิสว นที่เปนของบริษทั ใหญของกลุม บผฟ. สําหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 มี
จํานวนทั้งสิน้ 2,817 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 286 ลานบาท หรือ รอยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550
สาเหตุหลักมาจากสวนแบงกําไรจากกิจการรวมคาที่เพิม่ ขึ้น 345 ลานบาท สวนใหญมาจาก จีพจี ี และ บีแอลซีพี
สําหรับกําไรขั้นตนมีจาํ นวนเทากับ 1,339 ลานบาท ลดลง 50 ลานบาท หรือรอยละ 4 สาเหตุหลักจากรายได
คาไฟฟาของ บฟข. ที่ลดลงจากอัตราคาไฟซึ่งเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน
4

1,322 ลานบาท ลดลง 75 ลานบาท หรือรอยละ 5 โดยปจจัยหลักเกิดจากการลดลงของรายไดคาไฟฟา กําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับของ บผฟ. และบริษัทยอย
หนวย : ลานบาท
เอสพีพี
11%

กําไรสุทธิหลัง FX
3 เดือน ป 2551

หมายเหตุ:

กําไรสุทธิ 3 เดือน
ป 2551

อื่นๆ
3%

ไอพีพี
86%

บผฟ.
กลุมธุรกิจไอพีพี
กลุมธุรกิจเอสพีพี
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ
กลุมธุรกิจอื่นๆ
รวม

กําไรสุทธิ 3 เดือน
ป 2550

กอน FX

หลัง FX

กอน FX

หลัง FX

(43)
2,648
312
(237)
88
2,769

(43)
2,678
341
(237)
78
2,817

(50)
2,343
158
(68)
84
2,467

(50)
2,378
188
(68)
83
2,531

- กําไรสุทธิภายใตงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสียไมไดแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของกิจการรวมคา
- ไอพีพี ประกอบดวย บฟร. บฟข. บีแอลซีพี จีพีจี
- เอสพีพี ประกอบดวย จีอีซี (ไมรวมจีพีจี) เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โคเจน รอยเอ็ด กรีน
- ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพีซี
- อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา อเมสโก

สําหรับงวด 3 เดือน ป 2551 กลุม บผฟ. มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ. และบริษัทยอย จํานวน
48 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550 ซึ่ง กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 64
ลานบาท ทั้งนี้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจํานวน 30 ลานบาทเปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีไทยซึ่งเกิดขึน้ จากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุล
ตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วันสิน้ สุดงวดของบัญชีปจ จุบัน (วันที่ 31 มีนาคม 2551) กับงวดกอน
หนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
หากไมคาํ นึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ. และบริษัทยอยแลว ในงวด 3 เดือน ป 2551
บริษัทจะมีกําไรจํานวน 2,769 ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 302 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 12
นอกจากนีห้ ากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ. และบริษัทยอย จํานวน 48 ลานบาท
ดอกเบี้ยจายจํานวน 165 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 176 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ
จํานวน 551 ลานบาท กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม
บผฟ. สําหรับงวด 3 เดือน ป 2551 จะเปนจํานวน 3,660 ลานบาท1 เพิม่ ขึ้น 310 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9 เมื่อ
เทียบกับกําไรของกลุม บผฟ. ในชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 3,350 ลานบาท ซึ่งไมรวมผลกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 64 ลานบาท ดอกเบีย้ จายจํานวน 192 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 163 ลานบาท และคาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 528 ลานบาท
1

หากไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆของกิจการรวมคา EBITDA จะเทากับ 4,137
ลานบาท

5

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) มีดังนี้
- อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 48.75
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 48.12
- อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 59.23
- อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) เทากับรอยละ 58.21
- กําไรสุทธิ ตอหุน เทากับ 5.35 บาท
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) ตอหุนเทากับ 5.26 บาท
- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 6.58
อัตรากําไรขั้นตน เทากับรอยละ 48.75 นั้นต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันป 2550 ซึ่งเทากับรอยละ 50.48 เนื่องจาก
กําไรขั้นตนของ บฟข. ลดลง สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาที่ลดลง ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) เทากับรอยละ 58.21 นั้นสูงกวาชวงเวลาเดียวกันป 2550 ซึ่งเทากับ
รอยละ 55.40 สาเหตุหลักจากสวนแบงกําไรในสวนไดเสียจากกิจการรวมคาของ จีพีจี และ บีแอลซีพี ที่เพิ่มขึ้น
3.2 การวิเคราะหรายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา
ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน ป 2551 ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัท
ยอย (Fx) และกําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย (MI) เปนดังนี้
- รายไดรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนทั้งสิ้น 2,881 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป
กอน จํานวน 41 ลานบาท หรือรอยละ 1.42
- คาใชจายรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,948 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลา
เดียวกันของปกอน จํานวน 3 ลานบาท หรือ รอยละ 0.16
สําหรับสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 1,875 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จํานวน 625 ลานบาทแลว) เพิ่มขึ้น จํานวน 345 ลานบาท หรือรอยละ 23 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันป 2550 ซึ่งมีสวนแบงผลกําไรจํานวน 1,530 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 383 ลาน
บาทแลว) โดยมีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจดังตอไปนี้
รายไดรวม คาใชจายรวม และสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคา

หนวย : ลานบาท

บผฟ.
ไอพีพี
เอสพีพี
ตางประเทศ
อื่นๆ
3M51 3M50 3M51 3M50 3M51 3M50 3M51 3M50 3M51 3M50
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรกอนสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา
สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา
กําไรสุทธิกอน Fx ของบริษัทยอย และ MI

111
154
(43)
(43)

113
163
(50)
(50)

1,901
1,127
774
1,875
2,648

1,990
1,172
818
1,525
2,343
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556
452
104
235
339

563
448
115
73
188

(237)
(237)

(68)
(68)

313
215
98
2.41
101

256
161
95
0.99
96

รวม
3M51 3M50
2,881 2,922
1,948 1,945
933
977
1,875 1,530
2,809 2,508

1) บผฟ. มีรายไดรวมในงวด 3 เดือน ป 2551 จํานวน 111 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการลงทุน
ทางการเงิน 78 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 19 ลานบาท และ รายไดอื่นๆ 14 ลานบาท ทัง้ นี้รายไดรวมของ บผฟ. ลดลง
จากชวงเวลาเดียวกันป 2550 ทั้งสิน้ 2 ลานบาท หรือรอยละ 2 สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยรับลดลง 4 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 18 เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ และจํานวนเงินฝากที่ลดลง ประกอบกับเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงิน ลดลงทั้งสิน้ 5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6 สาเหตุการลดลงมาจากเงินปนผลรับจากกองทุนเปดอืน่ ๆ ลดลง
21 ลานบาท ในขณะที่เงินปนผลรับจาก บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าํ ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ
อีสท วอเตอร เพิ่มขึ้น จํานวน 16 ลานบาท
คาใชจายรวมของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 154 ลานบาท ลดลง 9 ลานบาท หรือรอยละ 6 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันป 2550 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายพัฒนาโครงการ ซึ่งสวนใหญไดแก คาที่ปรึกษาที่ลดลง
2) กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. บฟข. บีแอลซีพี และ จีพีจี มีรายไดรวมทั้งสิน้ 1,901 ลานบาท ลดลง 89
ลานบาท คิดเปนรอยละ 4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550 คาใชจายรวมจํานวน 1,127 ลานบาท ลดลง 45
ลานบาท หรือรอยละ 4 จากชวงเวลาเดียวกันปกอน และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน
1,875 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 713 ลานบาทแลว) เพิ่มขึน้ 350 ลานบาท หรือรอยละ 23
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550 ซึ่งมีสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคาจํานวน 1,525 ลานบาท
(รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 440 ลานบาทแลว) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท

รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคาของกลุมธุรกิจไอพีพี:
บฟร.
3M51 3M50
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรกอนสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา
สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา
กําไรสุทธิกอน Fx ของบริษัทยอย และ MI

967
565
403
403

901
563
338
338

บฟข.
3M51 3M50
934
562
371
371

1,090
610
480
480

บีแอลซีพี
3M51 3M50
1,378 1,273
1,378 1,273

จีพีจี
3M51 3M50
497
497

253
253

3M51
1,901
1,127
774
1,875
2,648

รวม
3M50
%เปลี่ยนแปลง
1,990
(4%)
1,172
(4%)
818
(5%)
1,525
23%.
2,343
13%

รายไดคาไฟของกลุมธุรกิจไอพีพี จํานวนรวม 1,888 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน
66 ลานบาท หรือรอยละ 3 เนื่องจากรายไดคาไฟของ บฟข. จํานวน 927 ลานบาท ลดลง 137 ลานบาท สาเหตุหลัก
จากอัตราคาไฟฟา (Base Availability Credit) ที่ลดลง ในขณะที่รายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 961 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 71 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้น (Capacity Rate) ทั้งนี้เปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลัง
ไฟฟา ในลักษณะตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม (Cost Plus) ที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)
และเปนไปตามที่ไดประมาณการไวแลว นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บฟร. ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยน
รายไดลวงหนากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31
มีนาคม 2551 รายไดคาไฟฟาตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนา จํานวน 41.88 ลานดอลลารสหรัฐ มี
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 33.80 บาทตอดอลลารสหรัฐ สัญญาดังกลาวมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 8
พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2553
•
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รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี:
3M51
961
927
1,888

บฟร.
บฟข.
รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี

3M50
891
1,063
1,954

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
8%
(13%)
(3%)

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่ คือ คาชําระหนี้และ
คาบํารุงรักษาหลัก ซึง่ จะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแตละงวด
นอกจากนัน้ ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ
ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มขึ้น
จากที่เคยกําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากอนการเพิ่มเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนเมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนสูงกวาระดับ 28 บาท ตอหนึง่ ดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่าํ กวา
ระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทัง้ นี้ในงวด 3 เดือน ป 2551 รายไดคาไฟฟาจากบริษทั ยอยหลักไดรวมสวนคา
ไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 65 ลานบาท
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 13 ลานบาท ลดลง 23 ลานบาท หรือรอยละ 63 สาเหตุ
หลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟข. และ บฟร. ลดลง 19 ลานบาท และ 6 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่
ลดลง
• ตนทุนขาย จํานวน 800 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 17 ลานบาท หรือ รอยละ 2
สาเหตุหลักมาจากตนทุนขายของ บฟร. ลดลง 51 ลานบาท หรือรอยละ 11 เนื่องจากในชวงเวลาเดียวกันของปกอน
มีคาใชจายสูงในการซอมบํารุงรักษา ในขณะที่ บฟข. มีตนทุนขายเพิ่มขึ้น 34 ลานบาท หรือรอยละ 10 เนื่องจาก
บฟข. มีคาน้ํามันเตาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กฟผ. สั่งเดินเครื่องดวยน้ํามันเตา ซึ่งสามารถเรียกเก็บในรายไดคาไฟฟาจาก
กฟผ. ทั้งนี้เปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:
3M51
433
367
800

บฟร.
บฟข.
รวมตนทุนขาย-ไอพีพี

3M50
485
333
817

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(11%)
10%
(2%)

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 228 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน
21 ลานบาท หรือ รอยละ 10 สาเหตุหลักจากภาษีเงินไดของ บฟร. เพิ่มขึ้น จํานวน 41 ลานบาท หรือรอยละ 78
เนื่องจากรายไดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาษีเงินไดของ บฟข. ลดลง จํานวน 26 ลานบาท หรือรอยละ 27 เนื่องจาก
รายไดที่ลดลง ปจจุบัน บฟร. และ บฟข. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุน
ผลิตไฟฟาในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2551 และ วันที่ 25
กันยายน 2552 ตามลําดับ
•
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ดอกเบี้ยจาย จํานวนรวมทั้งสิ้น 100 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 48 ลานบาท
หรือ รอยละ 33 เนื่องจาก บฟข. มีจํานวนเงินตนของเงินกูและหุนกูลดลง
• ส ว นแบ ง ผลกํ า ไรในส ว นได เ สี ย ในกิ จ การร ว มค า คื อ บี แ อลซี พี และ จี พี จี จํ า นวน 1,875 ล า นบาท
เพิ่มขึ้น 350 ลานบาท หรือ รอยละ 23 โดยสวนใหญเกิดจากสวนแบงผลกําไรจาก จีพีจี จํานวน 497 ลานบาท (รวม
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 209 ลานบาทแลว) เพิ่มขึ้นจํานวน 244 ลานบาท หรือรอยละ 97 จากรายไดคา
ไฟฟ าของโครงการแกงคอย 2 โรงที่ 1 และ 2 ที่ไดเ ริ่มเดินเครื่องเชิง พาณิชยเมื่ อเดือน พฤษภาคม 2550 และ
กุมภาพันธ 2551 ตามลําดับ และสวนแบงผลกําไรจาก บีแอลซีพี จํานวน 1,378 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 504 ลานบาทแลว) เพิ่มขึ้นจํานวน 105 ลานบาท หรือรอยละ 8 จากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
•

3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี) เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โคเจน และ
รอยเอ็ด กรีน ในงวด 3 เดือน ป 2551 มีรายไดรวมทั้งสิ้น 556 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน
7 ลานบาท หรือ รอยละ 1 คาใชจายรวม จํานวน 452 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 4
ลานบาท หรือ รอยละ 1 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 235 ลานบาท (รวมกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 143 ลานบาทแลว) เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 162 ลานบาท หรือ
รอยละ 224 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคาของกลุมธุรกิจเอสพีพี:

รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรกอนสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา
สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา
กําไรสุทธิกอน Fx ของบริษัทยอย และ MI

เอ็กโก โคเจน

รอยเอ็ด กรีน

3M51

3M50

3M51

3M50

482
413
69
69

494
413
81
81

74
39
35
35

68
35
34
34

จีอีซี
(ไมรวม จีพีจี)
3M51 3M50
194
194

62
62

หนวย : ลานบาท

เอพีบีพี และ
เออีพี
3M51 3M50
41
41

10
10

รวม
3M51
556
452
104
235
339

3M50 %เปลี่ยนแปลง
563
448
115
73
188

(1%)
1%
(10%)
224%
81%

รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 551 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550
จํานวน 3 ลานบาท หรือ รอยละ 1 สวนใหญมาจากรายไดคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของ รอยเอ็ด กรีน จํานวน 13 ลานบาท
เนื่องจากคาพลังงานไฟฟา (Energy Charge) ที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันเตาที่สูงขึ้น ซึ่งสัมพันธกับสูตรคาไฟ ในขณะ
ที่ เอ็กโก โคเจน มีรายไดคาไฟฟาลดลงจํานวน 10 ลานบาท จากรายไดคาไฟฟาจาก กฟผ. ที่ลดลงจากการหยุด
ซอมตามแผน
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:
3M51
479
72
551

เอ็กโก โคเจน
รอยเอ็ด กรีน
รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี
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3M50
489
59
548

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(2%)
22%
1%

รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 5 ลานบาท ลดลง 11 ลานบาท หรือรอยละ 70 สาเหตุ
หลักเกิดจากเงินชวยเหลือคา Guarantee fee ที่ รอยเอ็ด กรีน ไดรับจาก UNDP เปนเวลา 4 ป ไดสิ้นสุดในป 2550
อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทําใหดอกเบี้ยรับของ รอยเอ็ด กรีน และ เอ็กโก โคเจน ลดลงเชนกัน
• ตนทุนขาย จํานวน 422 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 3 ลานบาท หรือรอยละ 1
สาเหตุหลักจากตนทุนขายของรอยเอ็ด กรีน เพิ่มขึ้น 4 ลานบาท เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
•

หนวย : ลานบาท

ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:
3M51
387
35
422

เอ็กโก โคเจน
รอยเอ็ด กรีน
รวมตนทุนขาย-เอสพีพี

3M50
388
31
419

%เปลี่ยนแปลง
(0.33%)
15%
1%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนจํานวน 4
ลานบาท หรือ รอยละ 88 สาเหตุหลักเกิดจากการจายคาปรับใหแก กฟผ. จํานวน 5 ลานบาท จากการที่เอ็กโก โค
เจนไมสามารถขายไอน้ําใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมไดครบตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา
• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 20 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 4 ลานบาท หรือ รอยละ
15 สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนเงินตนที่ลดลงของ เอ็กโก โคเจน
• สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี) เอพีบีพี และ เออีพี จํานวนรวม
235 ลานบาท เพิ่มขึ้น 162 ลานบาท หรือรอยละ 224 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550 โดยสวนใหญ
เปนสวนแบงกําไรจาก จีอีซี จํานวน 194 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 134 ลานบาทแลว)
เพิ่มขึ้น 132 ลานบาท หรือรอยละ 212 สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังมีสวนแบงผลกําไรจาก เอพีบีพีและเออีพี จํานวน 41 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 10 ลานบาทแลว) เพิ่มขึ้น 31 ลานบาท หรือรอยละ 299 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550 สาเหตุหลัก
มาจากรายไดคาไฟฟาที่ขายใหกับ กฟผ. เพิ่มขึ้น และคาบํารุงรักษาที่ลดลงของ เออีพี
•

4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล และ เอ็นทีพีซี มีสวนแบงผลขาดทุนจาก
สวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 237 ลานบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 168
ลานบาท โดยแบงเปนสวนแบงผลขาดทุนจาก เอ็นทีพีซี จํานวน 251 ลานบาท (รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 235 ลานบาทแลว) ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 172 ลานบาท หรือรอยละ 218
สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น จํานวน 167 ลานบาท ในขณะที่สวนแบงผลกําไรจาก
โคแนล จํานวน 15 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 4 ลานบาทแลว) เพิ่มขึ้น 4 ลานบาท หรือรอย
ละ 39 จากคาใชจายในการบริหาร ภาษี และดอกเบี้ยจายที่ลดลง
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5) กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา และกิจการรวมคา 1 แหง คือ
อเมสโก มีรายไดรวมทั้งสิ้น 313 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 57 ลานบาท หรือ รอยละ
22 คาใชจายรวมจํานวน 215 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 54 ลานบาท หรือ รอยละ
33 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคาจํานวน 2.41 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.42 ลานบาท หรือรอยละ
144 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคาของกลุมธุรกิจอื่นๆ:
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรกอนสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคา
สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคา
กําไรสุทธิกอน Fx ของบริษัทยอย และ MI

เอสโก
3M51
3M50
254
199
198
145
56
54
2.41
1
58
55

เอ็กคอมธารา
3M51
3M50
60
57
17
17
43
41
43
41

หนวย : ลานบาท
3M51
313
215
98
2.41
101

รวม
3M50
%เปลี่ยนแปลง
256
22%
161
33%
95
3%
1
144%
96
5%

รายไดคาบริการ ของเอสโก จํานวน 251 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 54 ลาน
บาท หรือ รอยละ 28 สาเหตุหลักจากรายไดการใหบริการบํารุงรักษาและรายไดจากการขายอุปกรณเครื่องจักรใน
การผลิตไฟฟาใหกับโรงไฟฟาตางประเทศเพิ่มขึ้น
• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 3 ลาน
บาท หรือ รอยละ 5 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาระยะ
ยาวกับการประปาสวนภูมิภาค
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.18 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4
• ตนทุนบริการ จํานวน 169 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 60 ลานบาท หรือรอย
ละ 55 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษา ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
• ต น ทุ น ขายน้ํ า ประปา จํ า นวน 16 ล า นบาท ลดลงจากช ว งเวลาเดี ย วกั น ของป ก อ น จํ า นวน 1 ล า นบาท
หรือ รอยละ 6 เนื่องจากคาซอมบํารุงที่เกิดขึ้นในปกอน
• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 29 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 5
ลานบาท หรือ รอยละ 15 สาเหตุหลักจากคาใชจายในการบริหารและภาษีของเอสโกลดลง 6 ลานบาท
• สวนแบงกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา ของเอสโก จํานวน 2.41 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.42 ลานบาท
จาก อเมสโก
•
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4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บผฟ. บริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 56,187
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,587 ลานบาท หรือ รอยละ 5 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2550 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้
หนวย : ลานบาท

60,000 56,187

ไตรมาส 1 ป 2551

53,600

ป 2550

50,000
40,000
30,000
20,61120,233
18,111 18,638

20,000
10,000
0

6,875
สินทรัพยรวม

5,493

9,274 8,322
1,316 915

เงินสด
เงินลงทุน
เงินฝาก,เงินลงทุน
ระยะสั้น
ทั้งระยะสั้นและ และระยะยาว
ระยะยาว
ที่ใชเปน
หลักประกัน

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
และสวนได
เสียในกิจการ
รวมคา

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
(สุทธิ)

สินทรัพยอื่นๆ

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะสัน้
และระยะยาว จํานวน 6,875 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 1,382 ลานบาท หรือ
รอยละ 25 สาเหตุหลักจาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 1,319 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสดรับ
จากการดําเนินงาน 655 ลานบาท และการไดรับเงินปนผลจากกิจการรวมคา 875 ลานบาท และเงินปนผลจากอีสท
วอเตอร จํานวน 78 ลานบาท ในขณะที่มกี ารจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยของเงินกู 125 ลานบาท
2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 1,316 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
2 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 401 ลานบาท หรือรอยละ 44 สาเหตุหลักจากการสํารองเงินไวสําหรับการชําระหนี้เงิน
ตนและดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระคืนของ บฟข.
3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 สวนไดเสียใน
กิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามงบการเงินรวม มีมูลคาตามบัญชี เทากับ 20,611 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 37 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 378 ลานบาท หรือรอยละ 2 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก
3.1) มีการเพิ่มขึ้นของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 2,127 ลานบาท
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3.2) ไดรับเงินปนผลจาก บีแอลซีพี จํานวน 1,667 ลานบาท
3.3) มีการลงทุนในหุนเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานบาท
3.4) กําไรจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ จํานวน 91 ลานบาท
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยใชราคาทุนเดิมเปนราคาเริ่มตน
ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท มีมูลคาตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2551 เทากับ 29,673 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19 ลานบาท
ซึ่งเปนผลมาจาก บผฟ. มีการลงทุนเพิ่มในกิจการรวมคา ซึ่งไดแก เอ็นทีพีซี และบริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดลอม จํากัด
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) จํานวน 18,111 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 32 ของสินทรัพยรวม
ลดลงสุทธิทั้งสิ้น 527 ลานบาท หรือรอยละ 3 สินทรัพยที่ลดลงสวนใหญมาจาก การตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
บผฟ. และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 535 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลัง
ของ บฟร. จํานวน 49 ลานบาท ในขณะที่มีการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพยเนื่องจากการซอมบํารุงรักษา
ของ บฟร. จํานวน 45 ลานบาท และซื้อสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 ลานบาท
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 9,274 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 17 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 952 ลานบาท
หรือรอยละ 11 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินปนผลคางรับจากกิจการรวมคาที่เพิ่มขึ้น จํานวน 792 ลานบาท รายไดคาง
รับของเอสโกที่เพิ่มขึ้น 82 ลานบาท
4.2 การวิเคราะหหนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 11,442 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2550 จํานวน 163
ลานบาท หรือรอยละ 1 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู จํานวน 9,091 ลานบาท หรือรอยละ 79 ของหนี้สนิ รวม ลดลง 146 ลาน
บาท หรือรอยละ 2 สาเหตุหลักเกิดจากการชําระหนี้เงินกูของ เอ็กโก โคเจน และรอยเอ็ด กรีน จํานวน 90 ลานบาท
โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 39 ลานดอลลารสหรัฐ
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 823 ลานเยน
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 4,677 ลานบาท
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 2,957 ลานบาท

หุนกู( บาท)

ดอลลาร

32%

สหรัฐ
13%
เยน

บาท
52%

13

3%

กําหนดชําระคืนเงินกูระยะยาวและหุนกู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
กําหนดชําระคืน
บผฟ.
บฟข.
ภายใน 1 ป
1,349
1-5 ป
2,227
เกินกวา 5 ป
4,000
รวม
4,000
3,576

เอ็กโก โคเจน
150
986
121
1,256

หนวย : ลานบาท
รอยเอ็ด กรีน
32
128
99
259

ทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟา และเครื่องจักร และไดกันเงิน
สํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และเพื่อลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 2,351 ลานบาท หรือรอยละ 21 ของหนี้สินรวม ลดลง 16 ลานบาท หรือรอยละ 1
สาเหตุหลักเนื่องจากเจาหนี้การคาลดลง 281 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากเอ็กโก โคเจน และ บฟข. ในขณะที่
หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น 181 ลานบาท เนื่องจากการรับรูสวนแบงขาดทุนจากเอ็นทีพีซี ภาษีเงินไดคาง
จายเพิ่มขึ้น 112 ลานบาท สวนใหญมาจาก บฟร. และ บฟข.
4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 44,745 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน
2,750 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 เนื่องจากปจจัยหลักคือ กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม
จํานวน 2,817 ลานบาท
หนี้สิน

จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 สรุปไดดังนี้
สวนของผูถือหุน จํานวน 44,745 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.64
สวนของ
หนี้สิน จํานวน 11,442 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.36

20.36%

ผูถือหุน

79.64%

สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.26 เทา ต่ํากวาสิ้นป 2550 ซึ่งเทากับ 0.28 เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 83.93 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 ซึ่งอยูที่ระดับ 78.78 บาท
5. รายงานการวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหา
เงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เงินสดและ
รายการเทียบเทาคงเหลือ มีจํานวน 5,069 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 ทั้งสิ้น 1,319 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียด
ของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
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- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 655 ลานบาท มาจากเงินสดที่ไดมาจากการ
ดําเนินงาน 1,732 ลานบาท และเงินสดใชไปสําหรับเงินทุนหมุนเวียน 1,077 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 792 ลานบาท สวนใหญมาจากการไดรับเงินปนผลจาก
กิจการรวมคา 875 ลานบาท และเงินปนผลรับจากอีสท วอเตอร จํานวน 78 ลานบาท ในขณะที่มีการลงทุนในเงิน
ฝากสถาบันการเงิน จํานวน 138 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 128 ลานบาท เกิดจากการชําระคืนเงินกู เอ็กโก
โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน รวมทั้งสิ้น 90 ลานบาท และการจายดอกเบี้ยเงินกูจํานวน 35 ลานบาท
ในงวด 3 เดือน ป 2551 บผฟ. มีอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ที่สําคัญ ดังนี้
- อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที่ 5.60 เทา เทียบกับป 2550 ซึ่งเทากับ 4.22 เทา
- อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 3.13 เทา เทียบกับป 2550 ซึ่งเทากับ 2.26 เทา
สาเหตุที่อัตราสวนทั้งสองของป 2551 สูงกวาป 2550 เปนผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
สวนใหญมาจากการไดรับเงินปนผลจากกิจการรวมคา และเงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกันของ บฟข. เพิม่ ขึ้น
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