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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผูผ ลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้ง ณ
ปจจุบันตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา 12 โรง และมีโครงการสําคัญที่กําลัง
พัฒนา 2 โครงการ คือ โครงการน้าํ เทิน 2 ภายหลังจากที่ ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) พรอมกลุม สถาบันทางการเงินที่เปนธนาคารพาณิชยและองคกร
ระหวางประเทศไดใหการสนับสนุนโครงการอันนําไปสูการเบิกเงินกูงวดแรกเปนจํานวนเทียบเทา 238 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 และ โครงการแกงคอย 2 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขบังคับกอน (Conditions Precedent) สําหรับการเบิกเงินกูครั้งใหญงวดตอไปจากกลุมธนาคารพาณิชย
ไทย คาดวาจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของป 2548
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ณ ครึ่งปแรก ป 2548 สิ้น สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีกําไร
สุทธิทั้งสิ้น 2,339 ลานบาท ลดลง 178 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7 เมื่อเทียบกับ ชวงเวลาเดียวกันปกอน หาก
ไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว ในครึ่งปแรก ป 2548 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 2,722 ลานบาท
ลดลงจากครึ่งปแรก ป 2547 จํานวน 23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 สาเหตุเกิดจาก
• บผฟ. มีกํา ไรสุทธิเทา กับ 56 ลา นบาท ลดลง 115 ลา นบาท เนื่องจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงินลดลง
• กลุม ธุรกิจ โรงไฟฟา รายใหญ (IPP) คือ บริษ ัท ผลิต ไฟฟา ระยอง จํา กัด (บฟร.) และ บริษท
ั ผลิตไฟฟา
ขนอม จํากัด (บฟข.) มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 2,280 ลานบาท ลดลง 37 ลานบาท สาเหตุหลักจาก
รายไดคาไฟที่ลดลงซึ่งเปนไปตามประมาณการ
• กลุม ธุรกิจ โรงไฟฟา รายเล็ก (SPP) ประกอบดว ย 5 บริษ ัท คือ บริษ ัท กัลฟ อิเล็ค ตริก จํา กัด (มหาชน)
(จีอีซี) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออี พี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี)
บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด (ทีแอลพี โคเจน) และ บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มี
กําไรสุทธิเทากับ 155 ลานบาท เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 18 ลานบาท เนื่องจากรายไดคา ไฟที่เพิ่มขึ้นของ จีอีซี ที
แอลพีโคเจน และ คาใชจายในการบริหารที่ลดลงของ ทีแอลพีโคเจน
• กลุม ธุรกิจ โรงไฟฟา ตา งประเทศ ประกอบดว ย บริษ ัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น (โคแนล) และ
โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) มีกําไรสุทธิเทากับ 111 ลานบาทเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 47 ลานบาท เนื่องจาก
รายไดคาไฟที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดจายของป 2547ของโคแนล
• กลุม ธุรกิจ อื่น ๆ ประกอบดว ย บริษ ัท เอ็กโก เอ็นจิเนี ยริ่ง แอนด เซอรว ิส จํา กัด (เอสโก) และ บริษ ัท เอ็ ก
คอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) มีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 120 ลานบาท เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 64 ลานบาท
เนื่องจากรายไดคาบริการที่เพิ่มขึ้นของเอสโก
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2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บผฟ. เปนผูผ ลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer “IPP”) แหงแรกของประเทศ
ไทย ซึ่งแปรรูปมาจากสวนของการผลิตบางสวนของ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) หรือ กฟผ. (ชื่อเดิมคือ “การ
ไฟฟาฝา ยผลิตแหงประเทศไทย”) จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิ้งโดยการลงทุนในบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมตาง ๆ ภายใตวิสัยทัศนแหงการเปนบริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจ ผลิตไฟฟาครบวงจร และ
ครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ดวยความมุงมั่นที่จะ
ธํารงไวซึ่งสิ่งแวดลอม และการพัฒนาสังคม
สําหรับแผนการดําเนินธุรกิจของ บผฟ. เรามุงเนนการประกอบธุรกิจในการผลิตกระแสไฟฟาและ
จําหนายให กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟระยะยาว นอกจากนั้น เรายังแสวงหาการลงทุนจากการพัฒนาหรือ
ซื้อโครงการจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
โดยมีเปาหมายในการ
สรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหแก ผูถื อหุนโดยการเพิ่มพูนกําไรจากโครงการที่มีอยูในปจจุบัน ตลอดจนการ
สรรหาโครงการทีม่ ีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได
ในเดือนมิถุนายน 2548 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 26,428.56 เมกะวัตต1 ซึ่ง
ประมาณรอยละ 9.1 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในชวงครึ่งปแรกของป 2548 ความ
ตองการพลังไฟฟาสูงสุดอยูในชวงเดือนเมษายนที่ 20,537.5 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.27
เมื่อเทียบกับความตองการพลังไฟฟาสูง สุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมของป 2547 ทางดานการเปดประมูล
โรงไฟฟาใหมเพื่อ เพิ่มกําลัง การผลิตกระแสไฟฟาในชวงป พ.ศ. 2554-2558 นั้น ยังตองรอนโยบายจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา ซึ่งขณะนี้ยังอยูระหวางการดําเนินการจัดตั้ง อยางไรก็ดี บผฟ. ได
ดําเนินการวางแผนโดยอาศัยความรวมมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองคกรเพื่อเตรียมการ
ประมูลดังกลาวแลว
ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา 12
โรง ซึ่งรอยละ 85 ของกําลังผลิต มาจากโรงไฟฟาของ บฟร. ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะวัตต และ
โรงไฟฟาของ บฟข. ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
หลัก นอกจากนี้บริษัทยังไดดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 3 โครงการ ซึ่งคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้ง
ในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 1,011 เมกะวัตต ไดแก
1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในจีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ
บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด (จีพีจี) รอยละ 100) ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี กําลังผลิต
1,468 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก โครงการนี้มีกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิง
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ที่มา: บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
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พาณิชยโรงที่ 1 และ 2 กําลังผลิตโรงละ 734 เมกะวัตต ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 และวันที่ 1
มีนาคม 2551 ตามลําดับ ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขบังคับกอน
(Conditions Precedent) สําหรับการเบิกเงินกูครั้งใหญงวดตอไปจากกลุมธนาคารพาณิชยไทย
ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของป 2548
2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอ็นทีพีซี (บริษัทเจาของโครงการ)) ผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070
เมกะวัตต ภายหลังจากที่ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank) พรอมกลุมสถาบันทางการเงินที่เปนธนาคารพาณิชยและองคกรระหวาง
ประเทศไดใหการสนับสนุนโครงการ อันนําไปสูการเบิกเงินกูงวดแรกเปนจํานวนเทียบเทา 238
ลานดอลลารสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 โครงการนี้มีกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยใน
เดือนพฤศจิกายน 2552 และมีสัญญาขายไฟใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะวัตต
3. โครงการกัลฟ ยะลา กรีน (บผฟ. ถือหุนผานทาง จีอีซี คิดเปนสัดสวน รอยละ 47.5) ในจังหวัด
ยะลา กําลังผลิต 23 เมกะวัตต โดยใชเศษไมยางพาราเปนเชื้อเพลิง เนื่องจากเกิดเหตุการณไม
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตตน ป 2547 ทําใหการกอสรางลาชากวาแผนที่กําหนดไว
ทางโครงการอยูระหวางการขออนุมัติจาก กฟผ. ใหเ ลื่อนกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยกั บ
กฟผ. จากเดือน สิงหาคม 2548 เปนวันที่ 1 เมษายน 2549
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแ กผูถื อหุนในอัตรา
ประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชน โอกาสการขยายธุรกิจ
ของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางการเงิน และหากการจายเงินปนผลนั้นจะมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ
3.

รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษั ท โฮลดิ้ ง (Holding Company) เพื่ อ ให แ ต ล ะ
บริษัทดําเนินธุรกิจดานการผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายไดหลั ก คื อ เงิ น
ปนผลที่มาจากกําไรของบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจั ด โครงสร า งดั ง กล า วมี
วัตถุประสงคเพื่อไดรับความสะดวกในการขยายกิจการ และเพิ่ ม ความสามารถในการระดมเงิ น กู สํ า หรั บ
โครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการเกา
ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมที่
ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
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3.1 สรุปผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับครึ่งปแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,339
ลานบาท ลดลง 178 ลานบาท หรือ รอยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของชวงเวลาเดียวกัน ป
2547
หนวย:ลานบาท
Overseas
5%

Others
5%

IPP
85%

กําไรสุทธิหลัง FX
ครึ่งปแรก ป 2548

หมายเหตุ :

กําไรสุทธิ ครึ่งปแ รก ป 2548

EGCO
5%

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

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

กําไรสุทธิ ครึ่งปแ รก ป 2547

กอ น FX

หลัง FX

กอ น FX

หลัง FX

56
2,280
155
111

109
1,998
(4)
116

171
2,317
137
64

181
2,197
20
62

120

120

55

55

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

ในครึ่งปแรก ป 2548 บผฟ. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยน จํานวน 383 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันป 2547 ซึ่ง บผฟ. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยน จํานวน 228 ลานบาท ทั้งนี้ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ ยังไมเกิดขึ้นจํานวน 449 ลานบาทในครึ่งปแรก ป 2548 เปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุล
ตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วันสิ้นสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 30 มิถุนายน 2548) กับงวด
กอนหนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2547)
หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนแลว ในครึ่งปแรก ป 2548 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 2,722
ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ป 2547 จํานวน 23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1
นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 383 ลานบาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 956
ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 256 ลานบาทและคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 1,353 ลานบาท
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม บผฟ.ในครึ่งปแรก ป
2548 จะเปนจํานวน 5,287 ลานบาท ลดลง 232 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4 เมื่อเทียบกับกําไร ของกลุม
บผฟ. ครึ่งปแรก ป 2547 จํานวน 5,519 ลานบาท ซึ่งไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 228 ลาน
บาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 1,154 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 257 ลานบาทและคาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายตางๆ จํานวน 1,364 ลานบาท
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ มีดังนี้
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 53.47
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 32.72
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 5.18 บาท
อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 53.47 นั้น ต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันของป 2547 ซึ่ ง เท า กั บ ร อ ยละ
54.70 สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟที่ลดลงของ บฟร. และตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นของ เอพีบีพี สวนอัตรากําไรสุทธิ ใ น
ครึ่งปแรก ป 2548 (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอ ยละ 32.72 นั้ น ใกล เ คี ย งกั บ ช ว งเวลา
เดียวกันของ ป 2547 ซึ่งเทากับรอยละ 32.59
3.2 การวิเคราะหรายได
ผลการดําเนินงานในครึ่งปแรก ป 2548 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงิ น ลงทุ น
ในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 8,321 ลานบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช ว งเวลา
เดียวกันป 2547 ลดลงจํานวน 100 ลานบาท หรือรอยละ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายไดรวม:
บผฟ.
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas)
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others)

ครึ่งปแรก ป 2548
245
4,820
2,439
418
399

ครึ่งปแรก ป 2547
388
5,053
2,340
371
269

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(37%)
(5%)
4%
13%
48%

1) รายไดของ บผฟ. จํานวน 245 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงิน 172
ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 59 ลานบาท และรายไดอื่นๆ 15 ลานบาท ซึ่งรายไดของ บผฟ. ลดลงจากปก อน จํานวน
143 ลานบาท หรือรอยละ 37 สาเหตุหลักจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงินลดลงจํานวน 177 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 51 เมื่อเปรียบเที ยบกับครึ่งปแรก ป 2547 เนื่องจากสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ
รายไดหลักสวนใหญของ บผฟ. ในครึ่งปแรก ป 2548 ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงินคือ กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (KTSF) จํานวน 91 ลานบาท ลดลง 214 ลานบาท เงิน
ปนผลรับจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) จํานวน 61 ลานบาท เพิ่มขึ้น
21 ลานบาท สําหรับรายไดจากดอกเบี้ยรับจํานวน 59 ลานบาทนัน้ เพิ่มขึ้น 25 ลานบาท และรายไดอื่นๆ 15 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 10 ลานบาท
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2) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บฟร. และ บฟข. จํานวน 4,820 ลานบาท
แบงเปน
• รายไดคา ไฟฟา จํา นวน 4,746 ลา นบาท ลดลงจากปกอน จํา นวน 221 ลา นบาท หรือรอยละ 4 โดย
แบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร.จํานวน 2,485 ลานบาท ลดลง 206 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity
Rate) ที่ลดลง และ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน 2,262 ลานบาท ลดลง 15 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base
Availability Credit) ที่ลดลง ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลั กษณะ “Cost Plus” หรือ
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณ
การไวแลว
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP):
บฟร.
บฟข.

ครึ่งปแรก ป 2548
2,485
2,262

ครึ่งปแรก ป 2547
2,690
2,277

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(8%)
(1%)

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้
และคาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาใน
แตละงวด นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคา ความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่ อชดเชยผลกระทบที่
เกิดจากอัตราแลกเปลี่ ยนสําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปน
สกุลดอลลารสหรัฐฯ ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุก เดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับ
คาพลังไฟฟาเพิ่มขึ้นเมื่ ออัตราแลกเปลี่ยนสูง กวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ และไดรับคาพลังไฟฟา
ลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ ยนต่ํากวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ รายไดคาไฟฟาจากบริษัทยอย
หลักไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปน เงิน 346 ลานบาทสําหรับครึ่งปแรก ป
2548
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 74 ลา นบาท ลดลง 12 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 14
สาเหตุหลักคือ ดอกเบี้ยรับ ของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 10 ลานบาท เนื่ อ งจากจํ า นวนเงิ น ฝากที่ ล ดลง และ
รายไดอื่นๆลดลง 2 ลานบาท
3) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 2,439 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากช ว งเวลา
เดียวกันของปกอน จํานวน 99 ลานบาท หรือ รอยละ 4 สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) ประกอบด ว ย
5 บริษัท คือ จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รายไดคา ไฟฟา จํา นวน 2,397 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเดียวกันของปกอน จํา นวน 75 ลา นบาท หรือ
รอยละ 3
7

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):
จีอ ีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอ ยเอ็ด กรีน

ครึ่งปแรก ป 2548
1,374
812
124
87

หนวย:ลานบาท
ครึ่งปแรก ป 2547
%เปลี่ยนแปลง
1,331
3%
784
4%
139
(11%)
69
26%

ทั้งนี้รายไดสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นมาจาก จีอีซี จํานวน 43 ลานบาท เนื่องจากมีรายไดเพิ่ ม ขึ้ น จากการ
ขายไฟใหแก กฟผ. สวน ทีแอลพีโคเจน มีรายไดเพิ่มขึ้นจํานวน 29 ลานบาทเนื่องมาจากมีร ายได จ ากการขาย
ไฟฟาและไอน้ําใหลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และรอยเอ็ดกรีนที่มีรายไดเพิ่มขึ้น จํานวน 18 ล า นบาท
จากคาพลังไฟฟาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่สูงขึ้นซึ่งสั ม พั น ธ กั บ สู ต รค า ไฟ ส ง ผลให ค า ไฟฟ า สู ง ขึ้ น
สําหรับรายไดคาไฟฟาของเอพีบีพี ลดลง 15 ลานบาท เกิดจากกํ า ลั ง การผลิ ต ลดลงเนื่ อ งจากการชํ า รุ ด ของ
อุปกรณที่ใชในการทํางานของเครื่องจักรผลิตไฟฟา
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 23 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 11 ล า นบาท ส ว นใหญ จ าก
ดอกเบี้ยรับของ ทีแอลพี โคเจน และ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้น และรายไดอื่นๆของ รอยเอ็ดกรีน อาทิ ค า ขายซากเชื้ อ เพลิ ง
แกลบและชานออยที่เพิ่มขึ้น
• สวนแบงผลกํา ไรจากกิจ การรวมคา คือ เออีพี จํา นวน 19 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 14 ล า นบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2547 สาเหตุหลักเนื่องจากมีงานซอมบํารุงรักษาหลักในป 2547
4) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 418 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํ า นวน 47
ลานบาท สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศประกอบดวย โคแนล และ โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
• รายไดคา ไฟฟา จํา นวน 396 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 26 ลา นบาท หรือ รอยละ 7 ซึ่งเกิ ด จากการ
ผลิตพลังงานไฟฟาในป 2548 สูงกวาป 2547
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 21 ลา นบาท ลดลง 3 ลา นบาท หรือ คิด เปน ร อ ยละ
12
• สวนแบงคา ใชจ า ยในการพัฒนาโครงการน้ํา เทิน 2 ลดลง 24 ลา นบาท เมื่อเทียบกับชว งเดี ย วกั น
ของปกอน เนื่องจากโครงการน้ําเทิน 2 บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและไดรับรูสวนแบงคาใชจายจนมูลค า เงิ น
ลงทุนเทากับศูนยแลวเมื่อสิ้นสุดป 2547 สําหรับในครึ่งปแรก ป 2547 มีการรับรูสวนแบงคาใชจายในการพั ฒ นา
โครงการ จํานวน 24 ลานบาท
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5) รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 399 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํ า นวน 130
ลานบาท หรือ รอยละ 48 สําหรับกลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็ ก คอมธารา ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ:
รายไดคาบริการ – เอสโก
รายไดคาน้ํา – เอ็กคอมธารา

ครึ่งปแรก ป 2548
309
83

ครึ่งปแรก ป 2547
184
78

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
68%
6%

รายไดคาบริการ จํานวน 309 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 125 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 68
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของการใหการบริการบํารุงรักษาหลัก และขายอุปกรณเครื่อ งจั ก รในการผลิ ต ไฟฟ า
ระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน
• รายไดคา น้ํา ของเอ็กคอมธารา จํา นวน 83 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํา นวน 5 ลา นบาท หรือ ร อ ย
ละ 6 เนื่องจากอัตราคาน้ําที่เพิ่มขึ้น
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 7 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 0.86 ลา นบาท หรือ คิด เปนร อ ย
ละ 15 สวนใหญจากดอกเบี้ยรับของเอ็กคอมธารา
• สวนแบงกํา ไรจากบริษัท ยอยและกิจ การรวมคา ของเอสโก จํา นวน 0.08 ล า นบาท ลดลง 1.54
ลานบาท ซึ่งมาจาก บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) ที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้น
•

3.3 การวิเคราะหรายจาย
คาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา ในครึ่งปแรก ป 2548 จํ า นวน 5,456
ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 98 ลานบาท หรือ รอยละ 2 แบงตามกลุมธุรกิจ ดังตอไปนี้
คาใชจายรวม:
บผฟ.
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas)
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others)

ครึ่งปแรก ป 2548
189
2,540
2,259
203
264

ครึ่งปแรก ป 2547
217
2,736
2,182
218
201

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(13%)
(7%)
4%
(7%)
31%

1) คาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 189 ลานบาท เปนคาใชจายในการบริหารทั่วไปทั้งจํานวน ซึ่ ง ลดลง
ทั้งสิ้น 27 ลานบาท หรือรอยละ 13 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2547 เนื่องจากหุนกูของ บผฟ. ได ชํ า ระคื น
หมดแลวตั้งแตเดือนตุลาคม 2547
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2) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) จํานวน 2,540 ลานบาท ลดลงจากชว งเดี ย วกั น
ของปกอน จํานวน 196 ลานบาท หรือรอยละ 7 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 1,447 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 41 ลานบาท หรื อ ร อ ย
ละ 3 สาเหตุหลักมาจากคาบํารุงรักษาหลักที่ลดลงของ บฟร.
ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ(IPP):
บฟร.
บฟข.

ครึ่งปแรก ป 2548
813
634

ครึ่งปแรก ป 2547
876
612

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(7%)
4%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 336 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํ า นวน
25 ลานบาท หรือ รอยละ 8 สาเหตุหลักจาก บฟข. ตัดจายผลขาดทุนจากการโอนเงินลงทุนเผื่อขายเปนเงินลงทุ น
ที่ถือไวจนครบกําหนดจํานวน 40 ลานบาท
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 757 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 181 ลานบาท หรือ รอย
ละ 19 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 112 ลานบาท และ 69 ลานบาท ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจาก
จํานวนเงินตนของเงินกูลดลง
•

3) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 2,259 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเดี ย วกั น
ของปกอน จํานวน 78 ลานบาท หรือ รอยละ 4 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 1,934 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2547 จํานวน 74 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 4 สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ ทีแอลพีโคเจน เพิ่มขึ้น 26 ลานบาท ซึ่งสอดคล อ งกั บ รายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
สวน ตนทุนขายของ เอพีบีพี เพิ่มขึ้น 27 ลานบาทเนื่องจากงานซอมบํารุงรักษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และต น ทุ น ขายของ
รอยเอ็ด กรีน เพิ่มขึ้น 18 ลานบาท เนื่องจากคาเชื้อเพลิงแกลบที่สูงขึ้น
หนวย:ลานบาท

ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):
จีอ ีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอ ยเอ็ด กรีน

ครึ่งปแรก ป 2548
1,142
612
127
53
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ครึ่งปแรก ป 2547
1,139
586
100
36

%เปลี่ยนแปลง
0.29%
5%
27%
50%

คาใชจายในการบริหาร จํานวน 163 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนทั้งสิ้น 16 ล า นบาท
หรือ รอยละ 9 สาเหตุหลักจาก ทีแอลพีโคเจน ซึ่งมีคาใชจายทางการเงินลดลง 28 ลานบาท เนื่ อ งจากในครึ่ ง ป
แรก ป 2547 มี Refinancing Fee
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวน 163 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเดียวกันของปกอน จํา นวน 19 ลา นบาท หรือ รอย
ละ 13 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจายจํานวน 11 ลานบาทของ ที แ อลพี โ คเจน อั น เนื่ อ งจาก
วงเงินกูที่สูงขึ้นจากคา Refinancing Fees และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากการทํา Swap เปนอัตราดอกเบี้ ย คงที่
เพื่อลดความเสี่ยง สําหรับดอกเบี้ยจายของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 7 ลานบาทมาจากการกู เ งิ น สํ า หรั บ ก อ สร า ง
โรงไฟฟา ทั้งนี้ดอกเบี้ยจายของ ทีแอลพีโคเจนและ จี อี ซี มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 54 ล า นบาท และ 95 ล า นบาท
ตามลําดับ
•

4) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 203 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกั น ของป
กอน 15 ลานบาท หรือ รอยละ 7 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 94 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 10 ลานบาท หรือ รอ ยละ
12 ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
•
คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 76 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 24
ลานบาท หรือ รอยละ 24 เนื่องจากการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดจายของป 2547
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 33 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 2 ลานบาท หรือ รอยละ 5
เนื่องจากเงินตนลดลง
5) คาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 264 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป ก อ น จํ า นวน 63
ลานบาท หรือ รอยละ 31 รายละเอียดดังตอไปนี้
ตนทุนบริการ จํานวน 189 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 59 ลานบาท หรือ ร อ ยละ 46
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับ รายได ที่
เพิ่มขึ้น
ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 27 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1 ลานบาท หรือ
รอยละ 2 มาจาก เอ็กคอมธารา เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและท อ ส ง น้ํ า ประปา
ลดลง
คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 6
ลานบาท หรือ รอยละ 16 สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดของ เอสโก จํานวน 18 ลานบาท ซึ่ ง สอดคล อ ง
กับกําไรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คาใชจายในการบริหารทั่วไป ลดลง 11 ลานบาท เนื่องจากมีการตัดจําหนา ยหนี้ สู ญ
ของบริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ในป 2547
•

•

•
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ดอกเบี้ยจาย จํานวน 3 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 2 ลานบาท หรือ รอยละ 40
เนื่องจากเงินตนคงเหลือของ เอ็กคอมธารา ลดลง
•

4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 56,950
ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,884 ลานบาท หรือ รอยละ 3 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2547 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้

หนวย: ลานบาท

60,000 56,950
55,066

ครึ่งปแ รก ป 2548

50,000

ป 2547

40,000
31,723 31,283

30,000
20,000
10,5437,340

10,000
0

สินทรัพ ยร วม

5,298

เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพ ย
ในความตองการ
ของตลาด
ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว

8,9708,626

7,419
417 398

เงินลงทุน
ระยะสั้น
และ
ระยะยาว
ที่ใชเปน
หลักประกัน

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
และบริษัท
รวมและสวน
ไดเสียใน
กิจ การรวม

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
สุทธิ

สินทรัพ ยอื่นๆ

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว จํานวน 10,543 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 19 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 3,203 ล า นบาท
หรือรอยละ 44 สวนใหญมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 4,313 ล า นบาท เงิ น ฝากสถาบั น
การเงินและหลักทรัพยในความตองการตลาดระยะสั้นซึ่งลดลงจํานวน 1,079 ลานบาท เงินลงทุ น ระยะยาวใน
หลักทรัพยในความตองการตลาดและอื่นๆลดลง จํานวน 31 ลานบาท
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2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 5,298 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 9 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2,122 ลานบาท หรือรอยละ 29 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 เจาหนี้เงินกูของ บฟร. ได
อนุมัติการลดระดับเงินสํารองในบัญชีหลักประกั น Foreign Exchange Reserve Account (FEXRA) ลงเหลื อ
1.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ และอนุมัติใหนําหนังสือค้ําประกันธนาคารไปวางแทนเงินสํารองในบั ญ ชี ห ลั ก ประกั น
Debt Service Reserve Account (DSRA) จํานวน 13.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ
3) เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 417 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 19 ลานบาท หรือรอยละ 5 เกิดจากการรับรูสวนแบงกําไรจาก เออีพี
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 31,723 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 56 ของสินทรัพยรวม
เพิ่มขึ้น 440 ลานบาท หรือรอยละ 1 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก การกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติ ม ของ จี อี ซี
จํานวน 1,372 ลานบาท การบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนตนทุนของสินทรัพยเนื่องจากการซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาของ
บฟร. และ ทีแอลพีโคเจน จํานวน 169 ลานบาท และ 28 ลานบาท ตามลําดับ และ ผลกระทบจากการแปลงค า
งบการเงินของสินทรัพยของบริษัทที่อยูในตางประเทศเพิ่มขึ้น จํานวน 65 ลานบาท
ในขณะที่สินทรัพยลดลงเนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย บผฟ. และบริ ษั ท ย อ ยอื่ น ๆ จํ า นวน
1,214 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลัง ของ ที แ อลพี โ คเจน และ
บฟร. จํานวน 23 ลานบาท และ 15 ลานบาทตามลําดับ
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 8,970 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 344 ล า น
บาท หรือรอยละ 4 ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้และลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 337 ล า น
บาท สินทรัพยอื่นๆ เพิ่มขึ้น 410 ลานบาท วัสดุสํารองคลังที่เพิ่มขึ้นจํานวน 155 ลานบาท ในขณะที่คาความนิยม
ตัดจําหนายลดลง 43 ลานบาท และเงินใหกูยืมระยะยาวของ บผฟ. แกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 514 ลานบาท
เนื่องจาก เอ็นทีพีซี ชําระคืนเงินกูทั้งหมดแลว
4.2 การวิเคราะหหนี้สนิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 26,134 ลานบาท เพิ่มขึ้น 171 ลานบาท หรือรอย
ละ 1 เนื่องจากดอกเบี้ยคางจายและเจาหนี้คากอสรางโรงไฟฟาที่เพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เงินกูยมื ระยะยาวและหุนกู จํานวน 23,775 ลานบาท หรือรอยละ 91 ของหนี้สินรวม ลดลง 158
ลานบาท หรือรอยละ 1 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 296 ลานดอลลารสหรัฐฯ
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 1,115 ลานเยน
หุนกู
ดอลลาร สหรัฐ
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 83 ลานเปโซ
22%
51%
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 5,928 ลานบาท
บาท
เยน
25% เปโซ
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 5,304 ลานบาท
0.26%
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ในครึ่งปแรก ป 2548 เงินกูสกุลบาทเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 538 ลานบาท จากการเบิกเงินกูในการสร า งโรงไฟฟ า
ของ จีอีซี ในขณะที่ เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ และ เยน ลดลงรวมทั้งสิ้น 438 ลานบาท สวนใหญ จ ากการชํ า ระ
คืนเงินตนของ บฟร. บฟข. และ รอยเอ็ดกรีน สวนหุนกูสกุลบาทลดลง 253 ลานบาทจากการจ า ยชํ า ระคื น ของ
บฟข.
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 2,359 ลานบาทหรือรอยละ 9 ของหนี้สินรวม ไดแก เงินเบิกเกิ น บั ญ ชี แ ละเงิ น กู
ระยะสั้น 214 ลานบาท เจาหนี้การคา 522 ลานบาท เจาหนี้คากอสราง 258 ลานบาท ดอกเบี้ ย ค า งจ า ย 180
ลานบาท ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดคางจาย 379 ลานบาท และ อื่นๆ 806 ลานบาท
4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 30,816 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน
1,713 ลานบาท เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 สรุปไดดังนี้
สวนของผูถือหุน จํานวน 30,816 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 54.11
หนี้สิน จํานวน 26,134 ลานบาท คิ ด เป น ร อ ยละ
45.89

สวนของผูถ ือหุน
54.11%

หนีส้ นิ
45.89%

สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.85 เทา ต่ํากวาสิ้นป 2547 ซึ่งอยูที่ระดับ 0.89 เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 56.63 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากสิ้ น ป 2547 ซึ่ ง อยู ที่ ร ะดั บ
53.55 บาท
5. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุ น และกิ จ กรรม
จัดหาเงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เงิน
สดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 6,164 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากตนงวดจํานวน 4,313 ลานบาท ซึง่
มีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 4,959 ลานบาท สวนใหญมาจากเงิน สดที่ ไ ด
จากดําเนินงาน 4,095 ลานบาท และการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 864 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 754 ลานบาท โดยไดรับเงินสดจากเงินฝากสถาบั น
การเงินจํานวน 1,035 ลานบาท บผฟ. ไดรับเงินกูยืมคืนจาก เอ็นทีพีซี จํานวน 971 ลานบาท และไดรับเงินปนผล
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จากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสาร
หนี้ปนผลและกองทุนเปดอื่นๆ จํานวน 61 ลานบาท 91 ลานบาท และ 20 ลานบาทตามลําดับ ในขณะที่ มี เ งิ น
ลงทุนในการกอสรางโรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 965 ลานบาท
- เงินสดสุทธิใชไปสําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 1,400 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุหลัก คื อ การ
ชําระคืนเงินกู และ หุนกู ของ บฟร. บฟข. เอ็กคอมธารา ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ดกรีน เอพี บี พี จี อี ซี และโคแนล
จํานวน 1,586 ลานบาท และการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 881 ลานบาท ในขณะที่มีการเบิกเงินกูเ พิ่ ม
ของ จีอีซี จํานวน 983 ลานบาท และเงินสดรับจากการขาย Treasury Stock จํานวน 100 ลานบาท
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