บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
สําหรับผลการดําเนินงาน ครึ่งปแรก ป 2547
สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2547
หมายเหตุ:
บทรายงานและการวิเคราะหงบการเงินฉบับนี้ ฝายบริหารไดจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลและแสดงวิสัย
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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ (บผฟ.) เปนบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟา ใหบริการในดานเดินเครื่องและบํารุงรักษาแกโรงไฟฟาตางๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอา
เซียน
บผฟ. มีแผนการเพิ่มสัดสวนของตลาดผลิตไฟฟา จากการพัฒนาหรือซื้อโครงการจากผูผลิตไฟฟา
รายใหญ (IPP) ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ และ
คํานึงถึงประสบการณและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ดวยตนทุนที่ประหยัดตอขนาด ผลตอบแทนการลงทุน
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของโครงการ นอกจากนั้น บผฟ. มุงเนนในการนํามาซึ่งการเติบโตทาง
ธุรกิจอยางยั่งยืน นอกเหนือจากการเพิ่มผลกําไรจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการบรรษัทภิ
บาลแลว บริษัทยังตระหนักถึงการมีจิตสํานึกตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
ณ ปลายเดือนกรกฎาคม 2547 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 25,407 เมกะวัตต 1 ซึ่ง
รอยละ 9.4 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในป 2547 นี้ ความตองการพลังไฟฟาสูง
สุดอยูในชวงเดือนมีนาคมที่ 19,326 เมกะวัตต 1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.65 เมื่อเทียบกับความ
ตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมของป 2546 เนื่องจากสภาวะความตองการไฟฟาที่
เติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อรักษาความมั่นคงตอระบบไฟฟา บริษัทคาดการณไววาประเทศไทยจะมี
กําลังการผลิตไฟฟาใหมเพิ่มขึ้นระหวางป 2554-2558 อีกประมาณ 13,000-14,000 เมกะวัตต ซึ่งจําเปน
ตองมีการเริ่มเปดประมูลเพื่อสรางโรงไฟฟาใหมเหลานั้นในเร็วนี้ ทั้งนี้จะเปนโอกาสอันดีให บผฟ. สามารถ
ขยายสวนแบงตลาดของกําลังผลิตใหมที่เพิ่มขึ้นนี้ดวย
ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา 12 โรง โดยรอยละ 85
ของกําลังผลิต มาจากโรงไฟฟาของ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะ
วัตต และโรงไฟฟาของ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต โดยทั้ง 2
โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก นอกจากโครงการที่มีอยูนั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครง
การอีก 2 โครงการ ซึ่งคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งในสวนของ บผฟ. จํานวนรวม 617.5 เมกะวัตต ไดแก
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1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50) จังหวัดสระบุรี กําลังผลิต 700 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิงหลัก เดิมใชชื่อวา “โครงการโรงไฟฟาบอนอก” โดยมีกําหนดการจายกระแสไฟฟาในเดือนมีนาคม
25512 ปจจุบันโครงการอยูระหวางการเจรจาแกไขสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับใหมกับ กฟผ. เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สถานที่และเชื้อเพลิงการผลิต นอกเหนือจากกําลังการผลิตจากโรงไฟฟาแกงคอย 2 จํานวน 700 เมกะวัตตที่
กลาวขางตนนั้น ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เห็นชอบให
บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจนเนอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่พัฒนาโครงการแกงคอย 2 ขยายขนาดกําลังการผลิตไฟ
ฟาเพิ่มเปน 1,468 เมกะวัตต 3 เพื่อเสริมความมั่นคงใหกับระบบไฟฟา
2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25) ประเทศลาว ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา มีกําลังผลิต 1,070 เม
กะวัตต ไดมีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวเสร็จตั้งแตเดือนพฤศจิกายนป 2546 และมีกําหนดจําหนายกระแส
ไฟฟาไดในครึ่งปหลังของป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะวัตต ปจจุบันโครงการ
อยูระหวางการจัดหาเงินกูในรูปแบบตางๆจากธนาคารไทย ธนาคารตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ

ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา
ประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชนโอกาสการขยายธุรกิจ
ของบริษัทในโครงการตางๆในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางการเงิน และหากการจายเงินปนผลนั้นจะ
มีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ
2. รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
บผฟ. เปนบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาครบ
วงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจที่ใหการบริการดานพลังงาน โดยมีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกําไรของ
บริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับ
ความสะดวกในการขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถหรือยกระดับคุณภาพการบริหารในแตละโครงการ
ของบริษัทยอย และเพื่อใหการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหมเปนไปโดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการ
เกา
เมื่อ ป พ.ศ. 2546 กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมี
ตัวตนและไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 นโยบาย ไดแก นโยบายเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาหลัก
และคาใชจายในการพัฒนาโครงการ เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงรายการเปรียบเทียบจึงไดมีการปรับปรุง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2546 ยอนหลัง ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่
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30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดหกเดือนสิ้น
สุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 มีดังนี้
30 มิถุนายน พ.ศ. 2546
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท
พันบาท
พันบาท
งบดุล
เงินลงทุนในบริษัทยอย เพิ่มขึ้น
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ ลดลง
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ เพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ เพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ ลดลง
กําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เพิ่มขึ้น

(539,438)
7,774
956,443
(281,590)
143,189

964,217
(821,028)
143,189

30 มิถุนายน พ.ศ. 2546
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะบริษัท
พันบาท
พันบาท
งบกําไรขาดทุน
ตนทุนขาย ลดลง
คาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น
ผลขาดทุนจากการดอยคา เพิ่มขึ้น
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น

964,217
(111,108)
(170,482)
(539,438)
143,189

(66,133)
209,322
143,189

ดังนั้นฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพื่อใหเห็น
ถึงภาพรวมที่ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
2.1 สรุปผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับครึ่งปแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เปนจํานวน
ทั้งสิ้น 2,516 ลานบาท ลดลง 702 ลานบาท หรือ รอยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนิน
งานของชวงเวลาเดียวกัน ป 2546
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หนวย:ลานบาท
กําไรสุทธิ ครึ่งปแรก ป
2547
Overseas
SPP 1.9%
0.5%

Others
2.0%

EGCO
8.2%

IPP
87.4%

กําไรสุทธิหลัง FX
หมายเหตุ:

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

- IPP ประกอบดวย บฟร. บฟข.
- Overseas ประกอบดวย โคแนล น้ําเทิน 2

กําไรสุทธิ ครึ่งปแรก ป
2546

กอน FX
195
2,317

หลัง FX
206
2,197

กอน FX
(120)
3,559

หลัง FX
(120)
3,720

131
50

13
49

(87)
(431)

6
(434)

52

52

46

46

- SPP ประกอบดวย จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพีโคเจน รอยเอ็ดกรีน
- Others ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา

ในครึ่งปแรก ป 2547 บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 228 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันปที่แลว บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 251 ลานบาท
ทั้งนี้กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ซึ่งเกิด
ขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วัน
สิ้นสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 30 มิถุนายน 2547) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2546)
หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 2,745 ลานบาท ลดลงจากชวง
เวลาเดียวกันของปกอน 222 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีใหมจํานวน 213 ลานบาท อัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับครึ่งปแรก สิ้นสุด ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2547 เปนจํานวน 3,001 ลานบาท เพิ่มขึ้น 210 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียว
กันของป 2546

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ มีดังนี้
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 55
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 33
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 5.22 บาท
อัตรากําไรสุทธิในครึ่งปแรก ป 2547 (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 33 นั้นต่ํา
กวา ครึ่งปแรก ป 2546 ซึ่งเทากับรอยละ 40 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในป
2546 โดยที่อัตราการเพิ่มขึ้นของคาใชจายสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได กลาวคือ คาใชจายเพิ่มขึ้น
รอยละ 27 ในขณะที่รายไดเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 12
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2.2 การวิเคราะหรายได
ผลการดําเนินงานครึ่งปแรก ป 2547 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงินลง
ทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 8,421 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เวลาเดียวกันของป 2546 เพิ่มขึ้นจํานวน 918 ลานบาท หรือรอยละ 12 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายไดรวม:
บผฟ.
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas)
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others)

ครึ่งปแรก ป 2547 ครึ่งปแรก ป 2546
388
139
5,053
5,097
2,340
2,053
371
(25)
269
239

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
179%
(1%)
14%
1,566%
13%

1) รายไดของ บผฟ. จํานวน 388 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 249 ลานบาท หรือ
รอยละ 179 สวนใหญมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงิน แบงเปนเงินปนผลรับจากกองทุนเปด
กรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (KTSF) จํานวน 305 ลานบาท เพิ่มขึ้น 240 ลานบาท เงินปนผลรับจาก
หลักทรัพยในความตองการตลาด จํานวน 40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4 ลานบาท สวนรายไดจากดอกเบี้ยรับ
จํานวน 34 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18 ลานบาท จากการใหกูยืมแก จีอีซี จํานวน 8 ลานบาท และโครงการน้ําเทิน
2 จํานวน 5 ลานบาท อีกทั้งปริมาณเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น ในขณะที่ รายไดอื่นๆ จํานวน 4 ลานบาท ลด
ลง 12 ลานบาท
2) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บฟร. และ บฟข. จํานวน 5,053
ลานบาท แบงเปน
• รายไดคาไฟฟา จํานวน 4,967 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 5 ลานบาท หรือรอยละ 0.1
โดยแบงเปนการลดลงจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร. 323 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity
Rate) ที่ลดลง ในขณะที่ บฟข. มีรายไดคาไฟฟาเพิ่มขึ้น 318 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base
Availability Credit) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus”
หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ได
ประมาณการไวแลว
สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายหลักคือ คาใช
จายเงินกู และคาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการ
คํานวณคาไฟฟาในแตละงวด
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หนวย:ลานบาท

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP):
บฟร.
บฟข.

ครึ่งปแรก ป 2547
2,690
2,277

ครึ่งปแรก ป 2546
3,013
1,959

%เปลี่ยนแปลง
(11%)
16%

นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบ
ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐฯ และคาอะไหล
ที่ใชในการบํารุงรักษาหลัก ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา
โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงกวาระดับ 28 บาทตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ และได
รับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวาระดับ 28 บาทตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ รายไดคาไฟ
ฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 502 ลาน
บาท
• รายได จ ากดอกเบี้ ย รับ และรายได อื่น ๆ จํ า นวน 86 ล านบาท ลดลง 39 ล า นบาท หรือรอยละ
31 สาเหตุหลักคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 31 ลานบาท เนื่องจากเงินฝาก
และอัตราดอกเบี้ยลดลง
3) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 2,340 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลา
เดี ย วกั น ของป ก อ น จํ า นวน 287 ล า นบาท หรือ รอ ยละ 14 สํ า หรับ กลุ ม ธุ รกิ จ โรงไฟฟ า รายเล็ ก (SPP)
ประกอบดวย 5 บริษัท คือ บริษัทกัลฟ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (จีอีซี) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร
จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี) บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด (ที
แอลพี โคเจน) และ บริษัท รอยเอ็ดกรีน จํากัด (รอยเอ็ดกรีน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รายได ค า ไฟฟ า จํ า นวน 2,322 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น จํ า นวน 316 ล า น
บาท หรือ รอยละ 16
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):
จีอีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอยเอ็ดกรีน

ครึ่งปแรก ป 2547
1,331
784
139
69
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ครึ่งปแรก ป 2546
1,299
567
136
5

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
2%
38%
2%
1,346%

รายไดสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจาก ทีแอลพี โคเจน จํานวน 217 ลานบาท ซึ่งเริ่มรับรูรายไดหลังจาก
กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และ รอยเอ็ดกรีนที่เริ่มรับรูรายไดหลังจากกอสรางแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 โดยมีรายไดเพิ่มขึ้น จํานวน 64 ลานบาท
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 13 ลานบาท ลดลง 1 ลานบาท
• ส ว นแบ ง ผลกํ า ไรจากกิ จ การร ว มค า คื อ เออี พี จํ า นวน 5 ล า นบาท ลดลง 31 ล า นบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2546 เนื่องจากคาใชจายจากการซอมบํารุงรักษาหลัก
4) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 371 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอน จํานวน 396 ลานบาท สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศประกอบดวย บริษัท โคแนล โฮล
ดิ้ง คอรปอเรชั่น(โคแนล) และโครงการน้ําเทิน 2 (Nam Theun 2 Power Co., Ltd. หรือ เอ็นทีพีซี) ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้
• รายได ค า ไฟฟ า จํ า นวน 371 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ น 138 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 27 ซึ่ ง เกิ ด
จากการผลิตพลังงานไฟฟาในครึ่งปแรก ป 2547 ต่ํากวาป 2546 เนื่องจากการโอนโรงไฟฟานอรธเทิรนมิน
ดาเนา เพาเวอร คอรเปอเรชั่น (เอ็นเอ็มพีซี) จํานวน 58 เมกะวัตต ออกไปใหกับ เนชั่นแนล เพาเวอร คอร
เปอเรชั่น (เอ็นพีซี) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2546
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํานวน 24 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1 ลานบาท หรือ คิดเปน
รอยละ 5
• สวนแบงคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ําเทิน 2 ในครึ่งปแรก ป 2547 เทากับ 24 ลานบาท
ลดลง 532 ลานบาท เมื่อเทียบกับครึ่งปแรก ป 2546 ซึ่งมีการปรับปรุงคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ํา
เทิน 2 ตามนโยบายบัญชีใหม โดยมีสวนแบงคาใชจายทั้งสิ้น 506 ลานบาท
5) รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 269 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน
30 ลานบาท หรือ รอยละ 13 สําหรับกลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนีย
ริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) และ บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หนวย:ลานบาท

รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ:
รายไดคาบริการ – เอสโก
รายไดคาน้ํา – เอ็กคอมธารา

ครึ่งปแรก ป 2547
184
78
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ครึ่งปแรก ป 2546
168
68

%เปลี่ยนแปลง
10%
15%

รายไดคาบริการ จํานวน 184 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 16 ลานบาท
หรือ รอยละ 10 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก กับ โรง
ไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน
• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 78 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน
10 ลานบาท หรือ รอยละ 15 เนื่องจากอัตราคาน้ําและปริมาณการจําหนายที่มากขึ้น และเปนไปตามที่ได
ประมาณการไวแลว
• รายได จ ากดอกเบี้ ย รั บ และรายได อื่ น ๆ จํ า นวน 6 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 2 ล า นบาท หรือ คิ ด เป น
รอยละ 47 สวนใหญจากรายไดอื่นๆของ เอสโก
• ส ว นแบ ง กํ า ไรจากกิ จ การร ว มค า จํ า นวน 2 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 2 ล า นบาท ซึ่ ง มาจาก บริ ษั ท
อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด ในขณะที่บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด (เออี) รับรูสวนแบงขาด
ทุนจํานวน 0.49 ลานบาท ซึ่งทําใหสวนไดเสียในเออีมีมูลคาเทากับศูนย
•

2.3 การวิเคราะหรายจาย
คาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา ในครึ่งปแรก ป 2547
จํานวน 5,554 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1,194 ลานบาท หรือ รอยละ 27 แบง
ตามกลุมธุรกิจ ดังตอไปนี้
คาใชจายรวม:
บผฟ.
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas)
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others)

ครึ่งปแรก ป 2547
193
2,736
2,188
232
205

ครึ่งปแรก ป 2546
259
1,538
2,126
251
185

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(26%)
78%
3%
(8%)
11%

1) คาใชจายของ บผฟ. จํานวน 193 ลานบาท แบงเปน คาใชจายในการบริหารทั่วไป 160 ลานบาท
และดอกเบี้ยจาย 33 ลานบาท ซึ่งคาใชจายของ บผฟ. นั้นลดลงจากปกอนรวมทั้งสิ้น 66 ลานบาทสาเหตุ
หลักจากดอกเบี้ยจายซึ่งลดลง 37 ลานบาท เนื่องจากจํานวนเงินตนลดลง สวนคาใชจายในการบริหารทั่ว
ไปลดลง 30 ลานบาท หรือ รอยละ 16
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2) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) จํานวน 2,736 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอน จํานวน 1,198 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชี
รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 1,488 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1,118 ลานบาท
หรือ รอยละ 302 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นยอนหลังกอนป 2546 จากการเปลี่ยนนโยบาย
บัญชีใหมดังกลาว ทําให บฟร. มีตนทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 681 ลานบาท และ บฟข. มีตนทุนเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 437
ลานบาท หากไมรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นยอนหลังกอนป 2546 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี บฟร. มี
ตนทุนเพิ่มขึ้น 152 ลานบาท เนื่องจากงานซอมบํารุงรักษาหลัก และ บฟข. มีตนทุนลดลง 6 ลานบาท
หนวย:ลานบาท

ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP):
บฟร.
บฟข.

ครึ่งปแรก ป 2547
876
612

ครึ่งปแรก ป 2546
195
175

%เปลี่ยนแปลง
350%
249%

คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 311 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 212 ลาน
บาท หรือ รอยละ 215 สาเหตุ ห ลักจากภาษี ของ บฟร. จํานวน 199 ลานบาท เนื่องจากตั้งแต วัน ที่ 20
เมษายน 2546 บฟร. จะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2551 โดยระยะเวลาที่ บฟร. ได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําหนด 8 ปนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้นไดสิ้นสุด
ลงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2546
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 937 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 133 ลานบาท
หรือ รอยละ 12 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 74 ลานบาท และ 58 ลานบาท ตามลําดับ
เนื่องจากเงินตนของเงินกูลดลง
•

3) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 2,188 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
จํานวน 62 ลานบาท หรือ รอยละ 3 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 1,860 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 277 ลานบาท
หรือ รอยละ 17 สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ จีอีซี ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 134 ลานบาท เนื่องจากการบํารุง
รักษาหลักและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และทีแอลพี โคเจน เพิ่มขึ้น 113 ลานบาท ซึ่ง
สอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีตนทุนขาย รอยเอ็ดกรีน เพิ่มขึ้น 28 ลานบาท และ เอพีบีพี
เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับรายไดคาไฟที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ
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ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):
จีอีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอยเอ็ดกรีน

ครึ่งปแรก ป 2547
1,139
586
100
36

ครึ่งปแรก ป 2546
1,005
473
98
8

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
13%
24%
2%
344%

คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 185 ลานบาท ลดลงจากปกอนทั้งสิ้น 182 ลานบาท
หรือ รอยละ 50 สาเหตุหลักมาจาก จีอีซี ซึ่งลดลงทั้งสิ้น 204 ลานบาท เนื่องจากมีการตัดจายคาพัฒนา
โครงการบอนอกที่เกิดขึ้น กอนป 2546 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี จํานวน 103 ลานบาท และมีผล
ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินและคาความนิยมซึ่งเกิดจากการซื้อโครงการบอนอก จํานวน 170 ลาน
บาท หากไมรวมผลกระทบจากนโยบายบัญชีดังกลาวแลว สําหรับครึ่งปแรก ป 2547 นั้น จีอีซี มีคาใชจาย
เพิ่มขึ้น 69 ลานบาท สวนทีแอลพี โคเจน มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 24 ลานบาทซึ่งสอดคลองกับ
รายไดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเริ่มรับรูรายไดหลังจากกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 143 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 33 ลานบาท หรือ
รอยละ 19 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของดอกเบี้ยจาย ของ จีอีซี จํานวน 37 ลานบาท เนื่องจากจํานวน
เงินตนลดลงและอัตราดอกเบี้ยลดลงจากการ Refinance เงินกูบางสวน สําหรับ รอยเอ็ดกรีน ดอกเบี้ยจาย
เพิ่มขึ้นจํานวน 5 ลานบาท เนื่องจากมีการเบิกเงินกูเพิ่มขึ้น ในขณะที่ดอกเบี้ยจายของ เอพีบีพี ลดลง 1
ลานบาท เนื่องจากเงินตนลดลง
•

4) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 232 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอน จํานวน 19 ลานบาท หรือ รอยละ 8 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 83 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 24 ลานบาท หรือ รอย
ละ 22 เกิดจากคาเสื่อมราคาของโรงไฟฟา เอ็นเอ็มพีซี ที่ลดลงอันเนื่องมาจากประมาณการการผลิตที่ลด
ลงและโอนโรงไฟฟาจํานวน 58 เมกะวัตต ใหกับเอ็นพีซี
•
คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 113 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
จํานวน 14 ลานบาท หรือ รอยละ 14
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 35 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 9 ลานบาท หรือ
รอยละ 20 เนื่องจากเงินตนลดลง
5) คาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 205 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน
20 ลานบาท หรือ รอยละ 11 รายละเอียดดังตอไปนี้
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ตนทุนบริการ จํานวน 130 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11 ลานบาท หรือรอยละ 10 เปนผลมาจากการเพิ่ม
ขึ้นของการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
•
ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 27 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1 ลานบาท
หรือ รอยละ 3 มาจาก เอ็กคอมธารา ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
•
ค าใช จายในการบริห ารและอื่ น ๆ จํานวน 42 ลานบาท เพิ่ม ขึ้น จากชวงเดียวกัน ของป กอน
จํานวน 13 ลานบาท หรือ รอยละ 44 สาเหตุหลักจาก เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 6 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 4 ลานบาท หรือ รอย
ละ 39 เนื่องจากเงินตนคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยของ เอ็กคอมธารา ลดลง
•

3. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน

3.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวม จํานวน
55,725 ลานบาท ลดลง 712 ลานบาท หรือ รอยละ 1 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2546 โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ
ดังนี้
60,000

หนวย: ลานบาท

55,725 56,437

ครึ่งปแรก ป 2547

50,000

ป 2546

40,000
30,268 31,543

30,000
20,000
9,394 9,954
7,815
6,590

10,000

9,121 6,755
352 369

0
สินทรัพยรวม

เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
ในความตองการ
ของตลาด
ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว

เงินลงทุน
ระยะสั้น
และ
ระยะยาว
ที่ใชเปน
หลักประกัน

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
และบริษัท
รวมและสวน
ไดเสียในกิจ
การรวมคา
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ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
สุทธิ

สินทรัพยอื่นๆ

1) เงิ น สด เงิ น ฝากธนาคารและสถาบั น การเงิ น และเงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ใ นความ
ตองการของตลาด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จํานวน 6,590 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของ
สินทรัพยรวม ลดลง 1,225 ลานบาท หรือรอยละ 16 สวนใหญมาจาก เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
และหลักทรัพยในความตองการตลาดระยะสั้นลดลงจํานวน 1,006 ลานบาท และเงินลงทุนระยะยาวใน
หลักทรัพยในความตองการตลาดและอื่นๆลดลง จํานวน 450 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนเพิ่มในโครงการ
ของ จีอีซี และการใหเงินกูยืมแกจีอีซี และเอ็นทีพีซี ประกอบกับราคาตลาดที่ลดลงของหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 231 ลานบาท
2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 9,394 ลานบาท คิดเปนสัด
สวนรอยละ 17 ของสินทรัพยรวม ลดลง 560 ลานบาท หรือรอยละ 6 โดยเงินสํารองบางสวนเปนเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐฯ
3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 352 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม ลดลง 17 ลานบาท หรือรอยละ 5 สาเหตุหลักมาจากโครง
การน้ําเทิน 2 รับรูสวนแบงขาดทุนจากการตัดจายคาพัฒนาโครงการตามนโยบายบัญชีใหมจํานวน 24
ลานบาท
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุท ธิ จํานวน 30,268 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 54 ของสิน
ทรัพยรวม ลดลง 1,275 ลานบาท หรือรอยละ 4 สาเหตุหลักจากการตัดคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน บผฟ.
และบริษั ทยอยอื่นๆ จํานวน 1,191 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุ
สํารองคลังของ บฟข. จํานวน 268 ลานบาท จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ผลขาดทุนจากการดอย
คาของโรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 11 ลานบาท ในขณะที่ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของทรัพย
สินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ เพิ่มขึ้นจํานวน 23 ลานบาท อีกทั้งทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก
วัสดุสํารองหลักของ บฟร. และ บฟข. จํานวน 34 ลานบาท และ 41 ลานบาทตามลําดับ และยังมีการกอ
สรางโรงไฟฟาเพิ่มเติมของ จีอีซี จํานวน 52 ลานบาท
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 9,121 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น
2,366 ลานบาท หรือรอยละ 35 สวนใหญเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาที่เกี่ยวของกันจํานวน
1,069 ลานบาท วัสดุสํารองคลังเพิ่มขึ้น 615 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะยาวของ บผฟ. แก จีอีซี จํานวน
338 ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 249 ลานบาท และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 25 ลานบาท
3.2 การวิเคราะหหนี้สิน

ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัท มีห นี้สิน รวม จํานวน 27,741 ลานบาท ลดลง 1,995 ลานบาท
หรือรอยละ 7 เนื่องจากการชําระคืนเงินกูและหุนกูของ บผฟ. บฟร. และ บฟข.
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1) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู จํานวน 26,045 ลานบาท หรือรอยละ 94 ของหนี้สินรวม ซึ่งลดลง
1,867 ลานบาท หรือรอยละ 7 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 358 ลานดอลลารสหรัฐฯ
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 1,212 ลานเยน
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 101 ลานเปโซ
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 3,739 ลานบาท
- หุนกู จํานวน 7,163 ลานบาท
Debenture
27.4%

USD
56.2%

THB
14.3%

PHP
0.3%

JPY
1.8%

ในครึ่งปแรก ป 2547 เงินกูสกุลบาท ดอลลารสหรัฐฯ และ เปโซ รวมทั้งหุนกูลดลงรวม 1,947 ลาน
บาท สวนใหญจากการชําระคืนเงินตนของ บผฟ. บฟร. บฟข. เอพีบีพี ทีแอลพีโคเจน โคแนล เอ็กคอมธารา
และ การรีไฟแนนซเงินกู ของ จีอีซี ในขณะที่มีเงินกูสกุลเยนเพิ่มขึ้น 76 ลานบาท มาจากการเบิกเงินกูใน
การสรางโรงไฟฟารอยเอ็ด กรีน
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 1,696 ลานบาทหรือรอยละ 6 ของหนี้สินรวม สวนใหญ ไดแก เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูระยะสั้น 340 ลานบาท เจาหนี้การคา 435 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย 165 ลานบาท ภาษี
มูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดคางจาย 328 ลานบาท และ อื่นๆ 428 ลานบาท
3.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 สวนของผูถือหุน ซึ่งไมรวมหุนที่ซื้อคืนแลว เปนเงินจํานวน 27,984 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 1,283 ลานบาท เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน ใน
ขณะที่กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาการลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
ลดลงทั้งสิ้น 649 ลานบาท
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 สรุปไดดังนี้
สวนของผูถือหุน จํานวน 27,984 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.22
หนี้สิน จํานวน 27,741 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.78
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Debt
49.78%
Equity
50.22%

สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.99 เทา ต่ํากวาสิ้นป 2546 ซึ่งอยูที่ระดับ 1.11
เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 51.56 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2546 ซึ่งอยูที่
ระดับ 49.21 บาท
4. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจ
กรรมจั ด หาเงิ น ณ สิ้ น งวดบั ญ ชี และแสดงเงิน สดและรายการเที ย บเท า คงเหลื อ สิ้ น งวด ณ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2547 เงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 1,962 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากตนงวด
231 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงิ น สดสุ ท ธิ ที่ ได ม าจากกิ จ กรรมดํ า เนิ น งาน จํา นวน 3,077 ล า นบาท ลดลงจากป 2546
จํ านวน 916 ล านบาท ส วนใหญ ม าจากเงิน สดที่ ได จ ากดํ าเนิ น งานที่ ล ดลง 1,164 ล านบาท ในขณะที่
กระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 248 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 208 ลานบาท โดยเปนเงินสดที่ไดมาจากการ
ลงทุ น ทางการเงิน ระยะสั้ น จํา นวน 1,026 ล านบาท และได รับ เงิน ป น ผลจากบริษั ท จัด การและพั ฒ นา
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก และ กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล จํานวน 40 ลานบาท และ
305 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ บผฟ. ใหกูยืมเงินแก จีอีซี และเอ็นทีพีซี จํานวน 338 ลานบาท และ
249 ลานบาท ตามลําดับ
- เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 3,058 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือ
การชําระคืนหุนกู บผฟ. การชําระคืนเงินกูของ บฟร. บฟข. ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ดกรีน เอพีบีพี และจีอีซี
จํานวน 2,520 ลานบาท และการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 786 ลานบาท ในขณะที่มีการเบิกเงิน
กูเพิ่มของ ทีแอลพีโคเจน และ รอยเอ็ดกรีน จํานวน 228 ลานบาท
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