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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (Independent Power
Producer) ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,509 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาขนาดใหญและ
เล็กรวมทั้งสิ้น 14 โรง โดย กลุม บผฟ. ไดเริ่มรับรูสวนแบงผลกําไรจากกิจการรวมคาบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
(บีแอลซีพี) กําลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 ตั้งแต มกราคม 2550 เปนตนไป
สําหรับโครงการขยายกําลังผลิตที่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (เอพีบีพี) กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ซึ่งเปน
โรงไฟฟาชนิดพลังงานความรอนรวม ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 และ โครงการ
แกงคอย 2 ซึ่งเปนโรงไฟฟาชนิดพลังความรอนของกิจการรวมคาบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด (จีพีจี) ได
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 กําลังผลิต 734 เมกะวัตต เปนที่เรียบรอยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ในครึ่งปแรก ป 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีกําไร
สุทธิทั้งสิ้น 5,025 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,372 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 38 เมื่อเทียบกับครึ่งปแรก ป 2549 ทั้งนี้หาก
ไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ. และบริษัทยอยแลว ในครึ่งปแรก ป 2550 บริษัทจะมีกําไร
จํานวน 4,922 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2549 จํานวน 1,761 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56
โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
• บผฟ. มีกํา ไรลดลง 258 ลา นบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิ 144 ลา นบาท เนื่องจากรายไดลดลงทั้งสิ้น 95 ลา นบาท
สาเหตุหลักจากดอกเบี้ ยรับและเงินปน ผลรับลดลง ประกอบกั บคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 89 ลานบาท
สาเหตุหลักจากคาโฆษณาประชาสัมพันธและคาใชจายพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งดอกเบี้ยจายของเงิน กูยืม
ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 75 ลานบาท
• กลุม ธุรกิจ ผูผลิตไฟฟา อิสระเอกชน (ไอพีพี ) คือ บริษ ัท ผลิต ไฟฟา ระยอง จํา กัด (บฟร.) บริษ ัท ผลิต ไฟฟา
ขนอม จํากัด (บฟข.) บีแอลซีพี และ จีพีจี มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 4,516 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,868 ลานบาท
เนื่องจากการรับรูผลการดําเนินงาน ของ บีแอลซีพี ตั้งแตเดือน มกราคม 2550 และการรับรูผลการดําเนินงาน
ของโครงการแกงคอย 2 ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550
• กลุม ธุรกิจ ผูผลิตไฟฟา รายเล็ก (เอสพีพี ) ประกอบดว ย 3 กิจ การรว มคา คือ บริษ ัท กัลฟอิเล็ค ตริก จํา กัด
(มหาชน) (จีอีซี) (ไมรวม จีพีจี) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง)
จํากัด (เอพีบีพี) และ 2 บริษทั ยอย คือ บริษัท เอ็กโก โคเจเนอเรชั่น จํากัด (เอ็กโก โคเจน) และ บริษทั รอยเอ็ด
กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้นเทากับ 585 ลานบาท เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 377 ลานบาท จากกําไร
สุทธิของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้น จากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน
• กลุม ธุรกิจ ผูผลิตไฟฟา ตา งประเทศ ประกอบดว ย 2 กิจการรว มคา คือ บริษ ัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น
(โคแนล) และ โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) มีกําไรลดลง 193 ลานบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิรวม 146 ลานบาท
สาเหตุหลักเนื่องจากสวนแบง ผลขาดทุนจาก เอ็นทีพีซี จํานวน 179 ลานบาท เนื่องจากผลขาดทุนอัตรา
2

•

แลกเปลี่ยน สวนโคแนลมีกําไรสุทธิ 34 ลานบาท ลดลง 41 ลานบาท เนื่องจากรายไดคาไฟที่ลดลงจากการโอน
โรงไฟฟาของบริษัท นอรธเทิรน มินดาเนา เพาเวอร คอรปอเรชั่น (เอ็นเอ็มพีซี) ใหกับ National Power
Corporation (เอ็นพีซี) เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 และคาเงินเปโซที่แข็งคาขึ้น
กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอย คือ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) บริษัท
เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) และกิจการรวมคาบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) มี
กําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 111 ลานบาท ลดลง 33 ลานบาท สาเหตุหลักจากรายไดคาบริการที่ลดลงของเอสโก

2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บผฟ. เปนบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2535 ในลั กษณะบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตางๆ บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทัศน
ที่วา “เปนบริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้ง
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดวยความมุงมั่นที่จะธํารงไวซึ่งสิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม”
บผฟ.ดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน เพื่อ ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระยะยาว โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใหแกผูถื อหุนโดยการบริหารจัดการ
โครงการที่มีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการที่มีคณ
ุ ภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูใน
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได
ณ เดือนมิถุนายน 2550 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 28,522.4 เมกะวัตต1 ซึ่งประมาณรอย
ละ 12.21 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในชวงครึ่งปแรกของป 2550 ความตองการพลัง
ไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2550 ที่ 22,586.1 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.23 เมื่อ
เทียบกับความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ เดือนพฤษภาคมของป 2549
ในชวงระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2550 กระทรวงพลังงานไดเปดใหมีการจําหนาย
เอกสารเชิญชวนรับซื้อไฟฟาเพื่อ ใหผูสนใจเขามาประมูลการผลิตไฟฟาเอกชนขนาดใหญระหวางป 2555 – 2557
จํานวน 3,200 เมกะวัตต ผูผลิตไฟฟาจะตองยื่นขอ เสนอเขามาภายในเดือนตุลาคม 2550 ทั้งขอเสนอดานเทคนิค
และดานราคา สถานที่ตั้ง และการเลือกใชเ ชื้อเพลิง โดยอนุกรรมการจะประเมินและคัดเลือกขอเสนอใหแ ลวเสร็จ
โดยจะประกาศผูที่ชนะการประมูลแขงขันไดภายในสิ้นป 2550 และจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาภายในเดือน
มิถุนายน 2551 ทั้งนี้มีผูสนใจเขารวมซื้อซองประมูลเปนจํานวน 60 ซองประมูล ทําใหเชื่อมั่นวา การแขงขันดาน
ราคาจะเปนผลดีตอประชาชน ทําใหไดตนทุนคาไฟฟาที่ดีตอไป ซึ่ง บผฟ. จะเขารวมการประมูลดังกลาว และจะ
เสนอประมูลสรางโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงทั้งหมด
โดยอาศัยกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสม
ภายใตการรวมมือ
ตลอดจนประสบการณความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองคกรที่มีเพื่อรวมการแขงขัน
ตอไป
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ที่มา: กฟผ.
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,509 เมกะวัตต
จากโรงไฟฟา 14 โรง โดยกําลังการผลิตติดตั้งสวนใหญมาจากโรงไฟฟาของ บฟร. กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะ
วัตต และโรงไฟฟาของ บฟข. กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ซึ่งทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงหลั ก โดยกําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาทั้งสอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ของกําลังผลิตติดตั้งรวม
ของ บผฟ.
นอกจากนี้ บผฟ. มีกําลังการผลิตติดตั้งจากโครงการโรงไฟฟาถานหินบีแอลซีพี กําลัง การผลิต 1,434 เม
กะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 สัดสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวน 717 เมกะวัตต หรือรอยละ 20 ของกําลังการ
ผลิตติดตั้งรวมของ บผฟ. โครงการดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใชถานหิน
คุณภาพดีนาํ เขามาจากประเทศออสเตรเลียเปนเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ยังมีโครงการแกงคอย 2 โรงที่ 1 ซึ่งเปนโครงการใหญที่เพิ่งแลวเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2550 ซึ่งคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 367 เมกะวัตต
(บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในจีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ จีพีจี รอยละ 99.99) ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี
กําลังผลิตรวม 1,468 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลั ก
นอกเหนือจากนั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 2 โครงการ ซึ่งคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งใน
สวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 635 เมกะวัตต ไดแก
1. โครงการแกงคอย 2 โรงที่ 2 กําลังผลิต 734 เมกะวัตต โครงการนี้มีกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย
ในเดือนมีนาคม 2551 ขณะนี้ไดดําเนินการกอสรางโครงการแลวเสร็จไปประมาณรอยละ 96.75
2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอ็นทีพีซี ซึ่งเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต และกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในเดือนธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะ
วัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือใหกั บรัฐบาลลาว ความคืบหนาในการกอสรางโครงการปจจุบันอยูที่
ประมาณรอยละ 55
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผู ถือหุนในอัตรารอยละ 40
ของกําไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุ
จําเปนอื่นใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญโดยการจายเงินปนผลตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
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3. 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 โดยในครึ่งปแรก ของป 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบการเงินรวมมีกําไรสุทธิจํานวน
5,025 ลานบาท หรือคิดเปน 9.54 บาทตอหุน งบการเงินเฉพาะมีกําไรสุทธิ 5,264 ลานบาท หรือคิดเปน 10.00 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. มีกําไรจากการดํ า เนิ น งาน 6 ล า นบาท
และ บริษัทยอยไดประกาศจายเงินปนผลใหกับ บผฟ. จํานวน 5,257 ลานบาท
นอกจากนั้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลา วที่ มี ต อ งบดุ ล เฉพาะกิ จ การ งวดสิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2549 เปนดังนี้
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หนวย:ลานบาท

เงินลงทุนในบริษัทยอย ลดลง
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ เพิ่มขึ้น
หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา ลดลง
หนี้สินอื่นลดลง
ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ เพิ่มขึ้น
กําไรสะสม ลดลง

(5,036)
723
(620)
(911)
14
(2,796)

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
สวนไดเสียในกิจการรวมคาของกลุมบริษทั สวนใหญเปนการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ ที่
ตองใชเงินทุนจํานวนมาก ดังนั้นเงินทุนสวนใหญจะมาจากการกูยืม ซึ่งโดยปกติแลวเงินกูยืมของกิจการรวมคาจะค้ํา
ประกันโดยสินทรัพยของกิจการรวมคาเองและไมมีผลผูกพันตอผูรวมทุน กลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลั ง สํ า หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว
ทั้งนี้ งบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม 2549 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 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. สําหรับครึ่งปแรก ป 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 5,025
ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,372 ลานบาท หรือ รอยละ 38 เมื่อเปรี ยบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2549 สาเหตุหลักมาจาก
สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคาที่เพิ่มขึ้น 3,356 ลานบาท สวนใหญมาจาก บีแอลซีพี และ จีพีจี สําหรับกําไรขั้นตน
มีจํานวนเทากับ 2,573 ลานบาท ลดลง 1,811 ลานบาท หรือรอยละ 41 สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร.
และ บฟข. ที่ลดลงจากอัตราคาไฟซึ่งเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 2,542
ลานบาท ลดลง 2,544 ลานบาท หรือรอยละ 50 โดยปจจั ยหลักของการเปลี่ ยนแปลงคือรายไดคาไฟฟา กําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ ยรับที่ลดลง
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เอสพี พี
12%

อื่นๆ
2%

หนวย:ลานบาท
กําไรสุทธิ ครึ่งปแ รก ป 2550

ไอพี พี 86%

กําไรสุทธิหลัง FX
ครึ่งปแรก ป 2550
หมายเหตุ :

บผฟ.
กลุมธุรกิจไอพีพ ี
กลุมธุรกิจเอสพีพ ี
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ
กลุมธุรกิจอื่นๆ

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

กําไรสุทธิครึ่งปแ รก ป 2549

กอ น FX

หลัง FX

กอ น FX

หลัง FX

(144)
4,516
585
(146)
111

(144)
4,567
641
(146)
106

113
2,648
208
47
144

113
3,055
293
47
144

- เอสพีพ ี ประกอบดวย จีอีซ ี (ไมร วมจีพ ีจ ี) เออีพ ี เอพีบีพ ี เอ็กโก โคเจน รอยเอ็ด กรีน
- อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา อเมสโก

ในครึ่งปแรก ป 2550 กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ. และบริษัทยอย จํานวน 103 ลาน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 ซึ่ง กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน จํานวน 491 ลาน
บาท ทั้งนี้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยังไมเกิดขึ้นจริงจํานวน 87 ลานบาทเปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีไทยซึ่งเกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศ
กลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วันสิ้นสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 30 มิถุนายน 2550) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่
31 ธันวาคม 2549)
หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนสําหรับ บผฟ.และบริษัทยอ ยแลว ในครึ่งปแรก ป 2550 บริษัท
จะมีกําไรจํานวน 4,922 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 จํานวน 1,761 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
56
นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ.และบริษัทยอ ย จํานวน 103 ลานบาท
ดอกเบี้ยจายจํานวน 412 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 273 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ
จํานวน 1,066 ลานบาท กําไรกอนหักดอกเบี้ ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม
บผฟ. ในครึ่งปแรก ป 2550 จะเปนจํานวน 6,673 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,228 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23 เมื่อ
เทียบกับ กําไรของกลุม บผฟ. ในชวงเวลาเดียวกันป 2549 จํานวน 5,445 ลานบาท ซึ่งไมรวมผลกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 491 ลานบาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 668 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 569 ลานบาท และคาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 1,047 ลานบาท
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) มีดังนี้
- อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 48.44
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 47.87
- อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 56.66
- อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) เทากับรอยละ 55.50
- กําไรสุทธิ ตอหุน เทากับ 9.54 บาท
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- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) ตอหุน เทากับ 9.35 บาท
- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 13.41
อัตรากําไรขั้นตน เทากับรอยละ 48.44 นั้นต่ํากวาครึ่งปแรก ป 2549 ซึ่งเทากับรอยละ 61.21 เนื่องจากกํ า ไร
สุทธิของ บฟร. และ บฟข. ลดลง สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาที่ลดลง ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 55.50 นั้นสูงกวาครึ่งปแรก ป 2549 ซึ่งเทากับรอยละ 41.53 สาเหตุ ห ลั ก จาก
การรับรูสวนแบงกําไรในสวนไดเสียจากกิจการรวมคาของ บีแอลซีพี และจีพีจี
3.2 การวิเคราะหรายได คาใชจา ย และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา
ผลการดําเนินงานในครึ่งปแรก ป 2550 (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัต ราแลกเปลี่ ย นและกํ า ไรสุ ท ธิ ข องผู ถื อ
หุนสวนนอย) เปนดังนี้
- รายไดรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนทั้งสิ้น 5,622 ล า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช ว งเวลา
เดียวกัน ป 2549 ลดลง จํานวน 2,099 ลานบาท หรือรอยละ 27
- คาใชจายรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,868 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน 495 ลานบาท หรือ รอยละ 11
สําหรับสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคาในครึ่งปแรก ป 2550 จํานวน 3,246 ลานบาท เพิ่ ม ขึ้ น
3,356 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสวนแบงผลขาดทุ น จํ า นวน 110 ล า นบาท โดยมี
รายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจ ดังตอไปนี้
รายไดรวม คาใชจายรวม และสวนแบงผลกําไร
บผฟ.
ไอพีพี
1H’50 1H’49 1H’50 1H’49
รายไดรวม
218 313 3,911 5,780
คาใชจายรวม
362 199 2,346 2,935
สวนแบงผลกําไร
- 2,951 (198)

เอสพี พี
1H’50 1H’49
1,087 1,114
884
876
438
37

ตางประเทศ
1H’50 1H’49
(146)
47

อื่นๆ
1H’50 1H’49
407 514
276 354
3
3

หนวย : ลานบาท
รวม
1H’50 1H’49
5,622 7,721
3,868 4,363
3,246 (110)

1) บผฟ. มีรายไดในครึ่งปแรก ป 2550 รวมจํานวน 218 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงิน 109 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 40 ลานบาท และ รายไดอื่นๆ 69 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมของ บผฟ. ลดลงจาก
ชวงเวลาเดียวกันของป 2549 ทั้งสิ้น 95 ลานบาท หรือรอยละ 30 สาเหตุหลักมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงินซึ่งเปนรายไดหลักของ บผฟ. ลดลงทั้งสิ้น 59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35 สาเหตุการลดลงมาจากเงินปนผล
รับจากกองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (เคทีเอสเอฟ) ลดลง 104 ลานบาท ในขณะที่เงินปนผลรับจาก
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร เพิ่มขึ้น 31 ลานบาท เงิน
ปนผลรับจากกองทุนเปดอื่นๆ เพิ่มขึ้น 14 ลานบาท สําหรับดอกเบี้ยรับ ลดลง 37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและจํานวนเงินฝากที่ลดลง
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คาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 362 ลานบาท เพิ่มขึ้น 163 ลานบาท หรือรอยละ 82 เมื่อเทียบกับครึ่งปแรก ป
2549 สาเหตุหลักมาจากคาโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อการปรับภาพลักษณองคก รใหม (Re-branding) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
และคาใชจายพัฒนาโครงการ ซึ่งสวนใหญไดแก คาที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังมีดอกเบี้ยจายจํานวน 75 ลาน
บาท ซึ่งเกิดจากเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 4,350 ลานบาท ซึ่งไดเริ่มเบิกเงินกูงวดแรก จากธนาคารพาณิ ช ย ไ ทย 2
แหง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550
2) กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. บฟข. บีแ อลซี พี และ จี พีจี มีรายไดรวมทั้งสิ้น 3,911 ลานบาท ลดลง 1,870
ลานบาท คิดเปนรอยละ 32 เมื่อเทียบกั บชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 คาใชจายรวมจํานวน 2,346 ลานบาท ลดลง
จากชวงเวลาเดียวกัน ปกอน 589 ลานบาท หรือรอยละ 20 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา
2,951 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,148 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปก อน ซึ่งมีสวนแบงผลขาดทุนจํานวน
198 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรของกลุมธุรกิจไอพีพี:
บฟร.
บฟข.
บีแอลซีพี
จีพีจี
1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49
รายไดรวม
1,804 2,855 2,107 2,925
1,062 1,388 1,283 1,546
คาใชจายรวม
- 2,528
- 422 (198)
สวนแบงผลกําไร

1H’50
3,911
2,346
2,951

หนวย : ลานบาท
รวม
1H’49 %เปลี่ยนแปลง
5,780
(32%)
2,935
(20%)
(198)
n.a.

รายไดคาไฟของกลุม จํานวนรวม 3,847 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ป 2549 จํานวน 1,719 ลานบาท
หรือรอยละ 31 โดยแบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 1,788 ลานบาท ลดลง 932 ลานบาท เนื่องจากอัตราคา
ไฟ (Capacity Rate) ที่ลดลง โดยบางสวนเกิดจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น และ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน 2,059
ลานบาท ลดลง 787 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base Availability Credit) ที่ลดลง โดยบางสวนเกิดจากคาเงิน
บาทที่แข็งคาขึ้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลั กษณะ “Cost Plus” หรือตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแก ผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณการไวแลว
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี:
1H’50
1,788
2,059
3,847

บฟร.
บฟข.
รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี

1H’49
2,720
2,846
5,566

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(34%)
(28%)
(31%)

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้และ
คาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแตละงวด
นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคา ความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใช ในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ
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ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มขึ้น
จากที่เคยกําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากอนการเพิ่มเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนสูง กวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวา
ระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ รายไดคา ไฟฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 215 ลานบาท สําหรับครึ่งปแรก ป 2550
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 64 ลา นบาท ลดลง 150 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 70
สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟร. ที่ลดลงจํานวน 116 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่ลดลงเนื่องจากการลดทุ น
ใน บฟร. ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทั้งนี้ บฟร. ไดทําการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 9,220 ล า นบาท เป น
4,702 ลานบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2549 สําหรับดอกเบี้ยรับของ บฟข. ลดลง 29 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ที่ลดลง อีกทั้งรายไดอื่นๆของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 5 ลานบาท
• ตน ทุน ขาย จํา นวน 1,674 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเวลาเดียวกันป 2549 ทั้งสิ้น 17 ลา นบาท หรือ รอยละ
1 สาเหตุหลักมาจาก บฟร. มีตนทุนที่เพิ่มขึ้น 59 ลานบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 7 เมื่ อ เที ย บกั บ ครึ่ ง ป แ รก ป 2549
เนื่องจากคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจากการสั่งเดินเครื่องและหยุดเครื่องตามคํ า สั่ ง ของ กฟผ. ประกอบกั บ ค า ใช จ า ย
บํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนไปตามตารางการซอมบํารุง ในขณะที่ บฟข. มีตนทุนขายลดลง 42 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 5 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2549 เนื่องจากในครึ่งปแรก ป 2549 บฟข.มีงานซอมบํารุงรักษาหลัก
ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:
1H’50
902
773
1,674

บฟร.
บฟข.
รวมตนทุนขาย-ไอพีพี

1H’49
842
815
1,657

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
7%
(5%)
1%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 381 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันปกอน จํานวน 284
ลานบาท หรือ รอยละ 43 สาเหตุหลักจากภาษีเงินไดของ บฟร. และ บฟข. ที่ลดลง จํานวน 282 ลานบาท เนื่องจาก
รายไดลดลง ปจจุบัน บฟร. และ บฟข. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ ไ ด รั บ จากการลงทุ น
ผลิตไฟฟาในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2551 และ วั น ที่ 25
กันยายน 2552 ตามลําดับ
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวนรวมทั้งสิ้น 290 ลา นบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ป 2549 จํา นวน 322 ลา นบาท หรื อ
รอยละ 53 เนื่องจาก บฟร. ไดชําระคืนเงินกูและหุนกูทั้งหมดเมื่อเดือน ธันวาคม 2549 และ บฟข. มีจํา นวนเงิ น ต น
ของเงินกูและหุนกูลดลง
• สวนแบงผลกํา ไรในสวนไดเสียในกิจ การรวมคา คือ บีแอลซีพี และ จีพีจี จํา นวน 2,951 ลา นบาท โดย
บผฟ. ไดเริ่มบันทึกผลการดําเนินงานโดยวิธีสวนไดเสียของบีแอลซีพี ตั้งแตเดือนมกราคม 2550 เปนจํานวน 2,528
ลานบาท และจีพีจี เริ่มมีกําไรสุทธิจํานวน 422 ลานบาท เนื่องจากรายไดคาไฟฟาจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรง
ที่ 1 ของโครงการแกงคอย 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 และรายไดอื่นๆจากเงินคาชดเชยจากผู รั บ เหมาก อ สร า ง
•
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สําหรับความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟา (Liquidated Damages) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากอสรางโครงการ
แกงคอย 2 โรงที่ 1
3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี ) เออี พี เอพี บี พี เอ็ ก โก โคเจน และ
รอยเอ็ด กรีน ในครึ่งปแรก ป 2550 มีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,087 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ป 2549 จํ า นวน 27
ลานบาท หรือ รอยละ 2 คาใชจายรวม จํานวน 884 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากครึ่งปแรก ป 2549 จํานวน 8 ล า นบาท
หรือ รอยละ 1 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 438 ลานบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากครึ่ ง ป แ รกป 2549
จํานวน 401 ลานบาท หรือรอยละ 1,070 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรของกลุมธุรกิจเอสพีพี:
เอ็กโก โคเจน

รายไดรวม
คาใชจายรวม
สวนแบงผลกําไร

รอยเอ็ ด กรีน

1H’50 1H’49 1H’50 1H’49
977
983
110
131
818
812
66
63
-

หนวย : ลานบาท
รวม

จีอีซี
เอพีบีพี และ
เออีพี
(ไมรวม จีพีจี)
1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49
- 1,087 1,114
- 884
876
386 (79)
52
116 438
37

%เปลี่ยนแปลง

(2%)
1%
1,070%

รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 1,070 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2549
จํานวน 23 ลานบาท หรือ รอยละ 2 รายไดคาไฟฟาสวนใหญที่ลดลงมาจาก รอยเอ็ด กรี น จํ า นวน 17 ล า นบาท
เนื่องจากคาพลังไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่ลดลงซึ่งสัมพันธกับสูตรคาไฟ ในขณะเดี ย วกั น เอ็ ก โก โค
เจน มีรายไดลดลง 6 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายไดคาไฟฟาจาก กฟผ. ลดลงจากการแข็งคาของเงินบาท
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:
1H’50
967
102
1,070

เอ็กโก โคเจน
รอ ยเอ็ด กรีน
รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี

1H’49
973
120
1,093

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(1%)
(14%)
(2%)

รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 17 ลานบาท ลดลง 4 ลานบาท หรือรอยละ 20 สาเหตุ
หลักเกิดจากรายไดอื่นๆของ รอยเอ็ด กรีน ที่ลดลง 3 ลานบาท
• ตน ทุน ขาย จํา นวน 829 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากครึ่งปแรก ป 2549 จํา นวน 16 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 2
สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ เอ็กโก โคเจน เพิ่มขึ้น 12 ลานบาท เนื่องจากปริม าณการใช แ ละราคาเชื้ อ เพลิ ง ที่
สูงขึ้น และตนทุนขายของรอยเอ็ด กรีน เพิ่มขึ้น 4 ลานบาทเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
•
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หนวย : ลานบาท

ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:
1H’50
770
59
829

เอ็กโก โคเจน
รอ ยเอ็ด กรีน
รวมตนทุนขาย-เอสพีพี

1H’49
758
55
813

%เปลี่ยนแปลง
2%
7%
2%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 8 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนจํ า นวน 1
ลานบาท หรือ รอยละ 10
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวน 47 ลา นบาท ลดลงจากชว งเวลาเดียวกันของ ป 2549 จํา นวน 7 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 13 สาเหตุหลักเกิดจาก ดอกเบี้ยจายของ เอ็กโก โคเจน ลดลง 6 ลานบาท เนื่องจากจํานวนเงินตนลดลง
• สวนแบงผลกํา ไรในสวนไดเสียในกิจ การรวมคา คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี) เอพีบีพี และ เออีพี จํ า นวน
รวม 438 ลานบาท เพิ่มขึ้น 401 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปแรก ป 2549 โดยสวนใหญ เ ป น ส ว นแบ ง กํ า ไร
จาก จีอีซี จํานวน 386 ลานบาท เพิ่มขึ้น 465 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จํานวน 335 ลานบาทและรายไดคาไฟที่เพิ่มขึ้น 111 ลานบาท
นอกจากนี้ยังมีสวนแบงผลกําไรจาก เอพีบีพีและเออีพี จํานวน 52 ลานบาท ลดลง 64 ลา นบาท เมื่ อ เที ย บ
กับครึ่งปแรก ป 2549 สาเหตุหลักมาจากรายไดคาไฟฟาที่ขายใหกับ กฟผ. ที่ ล ดลงและค า ใช จ า ยบํ า รุ ง รั ก ษาที่
เพิ่มขึ้นของเออีพี
•

4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล และ เอ็นทีพีซี มี ส ว นแบ ง ผลขาดทุ น จาก
สวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 146 ลานบาท โดยกําไรลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 193 ลาน
บาท โดยแบงเปนสวนแบงผลกําไรจาก โคแนล จํานวน 34 ลานบาท ลดลง 41 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 และรายไดคาไฟที่ ล ดลงเนื่ อ งจากการแข็ ง ค า ของเงิ น เปโซ
สําหรับ เอ็นทีพีซี มีสวนแบงผลขาดทุน จํานวน 179 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 152 ลานบาท เมื่อเทียบกับช ว งเวลา
เดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
5) กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา และกิจการรวมคา 1 แห ง คื อ
อเมสโก มีรายไดรวมทั้งสิ้น 407 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ป 2549 จํานวน 107 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 21
คาใชจายรวมจํานวน 276 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 78 ลานบาท หรื อ ร อ ยละ 22
และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคาจํานวน 3 ลานบาท ลดลง 0.22 ลา นบาท หรื อ ร อ ยละ 7 เมื่ อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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หนวย: ลานบาท

รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรของกลุมธุรกิจอื่นๆ:

รายไดรวม
คาใชจายรวม
สวนแบงผลกําไร

เอสโก
1H’50
1H’49
292
418
239
323
3.00
3.22

เอ็กคอมธารา
1H’50
1H’49
114
96
37
31
-

1H’50
407
276
3.00

รวม
1H’49
514
354
3.22

%เปลี่ยนแปลง
(21%)
(22%)
(7%)

รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 285 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ป 2549 จํา นวน 126 ล า นบาท
หรือ รอยละ 31 สาเหตุหลักจากการขายอุปกรณเครื่องจักรในการผลิตไฟฟาระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟ า เอลกาลี 2
ประเทศซูดาน ลดลง
• รายไดคา น้ํา ของเอ็กคอมธารา จํา นวน 109 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากครึ่งปแรก ป 2549 จํ า นวน 16 ล า น
บาท หรือ รอยละ 17 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคา น้ํ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามสั ญ ญา
ระยะยาวกับการประปาสวนภูมิภาค
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 12 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 3 ลา นบาท หรือ คิด เปนรอยละ 26
สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยรับของเอ็กคอมธารา เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท
ตนทุนบริการ จํานวน 201 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 จํานวน 80 ลานบาท หรื อ ร อ ย
ละ 28 เปนผลมาจากการลดลงของตนทุนขายอุปกรณเครื่องจักรของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่ลดลง
ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 5 ล า นบาท
หรือ รอยละ 19 เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสงน้ําประปาของเอ็ ก คอมธารา
เพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 42 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 2
ลานบาท หรือ รอยละ 4 สาเหตุหลักเนื่องจากภาษีเงินไดของเอสโกลดลง 14 ลานบาทจากรายไดที่ลดลง ในขณะที่
คาใชจายในการบริหารของเอสโกเพิ่มขึ้น 9 ลานบาท
สวนแบงกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา ของเอสโก จํานวน 3 ลานบาท ลดลง 0.22 ลานบาท จาก
อเมสโก
•

•

•

•

•
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4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บผฟ. บริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 52,588
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,128 ลานบาท หรือ รอยละ 4 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2549 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้
หนวย: ลานบาท

60,000
50,000

ครึ่งปแรก ป 2550

52,588
50,461

ป 2549

40,000
30,000
20,000
6,301 8,777

10,000
0

สินทรัพ ยร วม

17,468
12,378

19,409 20,139
8,185 6,867

1,226 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 6,301 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2,476 ลานบาท หรือ
รอยละ 28 สาเหตุหลัก จาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 2,243 ลานบาท เนื่องจากการชําระเงินลงทุน
ในสวนที่ บผฟ. ยังไมไดชําระจากการลงทุนในกิจการรวมคา บีแอลซีพี ใหแก CLP Power (BLCP) Ltd. ซึ่งเปน
บริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited จํานวน 4,645 ลานบาท และ บผฟ.ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 3,735
ลานบาท ใหกับ บีแอลซี พี และ จี อีซี ในขณะที่ บผฟ.ไดเบิกเงินกู ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยไทย จํานวน 4,350
ลานบาท
2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 1,226 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
2 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,074 ลานบาท หรือรอยละ 47 สาเหตุหลักจากการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยที่ครบ
กําหนดชําระคืนของ บฟข.
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3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ส ว นได เ สี ย ใน
กิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามงบการเงินรวม มีมูลคาตามบัญชี เทากับ 17,468 ลานบาท คิ ด เป น
สัดสวนรอยละ 33 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 5,090 ลานบาท หรือรอยละ 41 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก
3.1) มีการลงทุนในหุนเพิ่มทุนจํานวน 3,735 ลานบาท โดยแบงเปน จีอีซี จํานวน 1,485 ล า นบาท และบี
แอลซีพี จํานวน 2,250 ลานบาท
3.2) มีการเพิ่มขึ้นของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 3,426 ลานบาท
3.3) ไดรับเงินปนผลจาก บีแอลซีพี และโคแนล จํานวน 2,085 ลานบาท
3.4) กําไรจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศจํานวน 15 ลานบาท
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยใชราคาทุนเดิ ม เป น ราคาเริ่ ม ต น
ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท มีมูลคาตามบัญชีครึ่งปแรกของป 2550 เทากับ 27,845 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,735 ล า น
บาท หรือรอยละ 15 ซึ่งเปนผลมาจาก บผฟ. มีการลงทุนเพิ่มในกิจการรวมคา ซึ่งไดแก จีอีซี และ บีแอลซีพี
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 19,409 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 37 ของสิ น ทรั พ ย ร วม
ลดลงสุทธิทั้งสิ้น 730 ลานบาท หรือรอยละ 4 สินทรัพยที่ลดลงสวนใหญมาจาก การตัดคาเสื่อมราคาของสิ น ทรั พ ย
บผฟ. และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 1,050 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมใชงานออกไปยั ง วั ส ดุ สํ า รอง
คลังของ บฟร. และบฟข. จํานวน 127 ลานบาท ในขณะที่มีการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสิ น ทรั พ ย เ นื่ อ งจากการ
ซอมบํารุงรักษาของ บฟร. และบฟข. จํานวน 338 ลานบาท และซื้อสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 109 ลานบาท
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 8,185 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 1,318 ล า น
บาท หรือรอยละ 19 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินปนผลคางรับจากกิจการรวมคาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 2,001 ล า นบาท
ในขณะที่ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (คาไฟฟาจาก กฟผ.) ลดลง 303 ลานบาท วัสดุสํา รองคลั ง สุ ท ธิ ล ดลง
237 ลานบาท และเงินใหกูยืมแก จีอีซี ที่ชําระครบแลว ลดลง 100 ลานบาท
4.2 การวิเคราะหหนี้สนิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 12,568 ลานบาท ลดลง 1,973 ลานบาท หรือรอยละ
14 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เงินกูยมื ระยะสัน้ จํานวน 4,350 ลานบาท หรือ รอยละ 35 ของหนี้สินรวม โดย บผฟ. ไดลงนามใน
สัญญาเงินกูระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยไทย 2 แหง ซึ่งมีวงเงินกูยืมแหงละไมเกิน 4,000 ลานบาท เมื่อวันที่ 3
มกราคม 2550 และเริ่มเบิกเงินกูงวดแรกในวันที่ 29 มกราคม 2550 โดยมีกําหนดชําระคืนเงินตนเมื่อครบกําหนด 1
ป จากวันที่ลงนามในสัญญา
2) เงินกูยมื ระยะยาวและหุนกู จํานวน 6,330 ลานบาท หรือรอยละ 50 ของหนี้สินรวม ลดลง 1,183 ลาน
บาท หรือรอยละ 16 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
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- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 58 ลานดอลลารสหรัฐ
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 869 ลานเยน
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 753 ลานบาท
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 3,292 ลานบาท

ดอลลาร
สหรัฐ
32%
เยน

หุนกู(บาท)
52%

4%
บาท
12%

กําหนดชําระคืนเงินกูระยะยาวและหุนกู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
กําหนดชําระคืน
บฟข.
เอ็กโก โคเจน
ภายใน 1 ป
2,009
147
1-5 ป
2,602
927
เกินกวา 5 ป
388
รวม
4,611
1,462

หนวย: ลานบาท
รอยเอ็ ด กรีน
28
113
117
257

ทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟา และเครื่องจักร และไดกันเงิ น
สํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
3) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 1,888 ลานบาท หรือรอยละ 15 ของหนี้สินรวม ลดลง 5,140 ลานบาท หรื อ ร อ ยละ
73 สาเหตุหลักเนื่องจาก บผฟ. ไดชําระเงินลงทุนในสวนที่ยงั คางชําระ จํานวน 4,645 ลานบาท ให แ ก CLP Power
(BLCP) Ltd. เพื่อแลกกับการโอนหุนบีแอลซีพีในวันที่ 30 มกราคม 2550 เจาหนี้การคาลดลง 197 ล า นบาท และ
ภาษีเงินไดคางจายลดลง 327 ลานบาท
4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 40,020 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้น ป 2549 จํ า นวน
4,101 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11 เนื่องจากปจจัยหลักคือ กําไรสุทธิจากผลการดํ า เนิ น งานตามงบการเงิ น รวม
จํานวน 5,025 ลานบาท
หนี้สิน
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สรุปไดดงั นี้
23.90%
สวนของผูถือหุน จํานวน 40,020 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.10
สว นของ
หนี้สิน จํานวน 12,568 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.90
ผูถือหุน
76.10%
สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.31 เทา ต่ํากวาสิ้นป 2549 ซึ่งเทากับ 0.40 เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 75.04 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 ซึ่งอยูที่ระดับ 67.26 บาท
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5. รายงานการวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจั ด หา
เงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เงิน สดและ
รายการเทียบเทาคงเหลือ มีจํานวน 3,359 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549 ทั้งสิ้น 2,243 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอี ย ด
ของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 3,411 ลานบาท มาจากเงินสดที่ ไ ด ม าจากการ
ดําเนินงาน 2,682 ลานบาท และ เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 729 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 7,843 ลานบาท โดย บผฟ. ไดจายเงินซื้อหุนเพิ่มทุน
ในกิจการรวมคา ซึ่งไดแก จีอีซี 1,485 ลานบาท และบีแอลซีพี 2,250 ลานบาท และชําระเงินลงทุนในบีแอลซีพี สว น
ที่ยังไมไดชําระ 4,645 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินสดสุทธิจากการจําหนายหนวยลงทุนในกองทุนรวม จํานวน 375
ลานบาท และไดรับเงินใหกูยืมคืนจาก จีอีซี จํานวน 100 ลานบาท นอกจากนี้ยังไดรับเงินปนผลจากอี ส ท วอเตอร
และกองทุนเปดอื่นๆ จํานวน 61 ลานบาท และ 47 ลานบาท ตามลําดับ
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 2,189 ลานบาท เนื่องจาก บผฟ. ไดมีก ารเบิ ก เงิ น
กูยมื ระยะสั้น จํานวน 4,350 ลานบาท ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกู บฟข. เอ็กโก โคเจน และ ร อ ยเอ็ ด กรี น รวม
ทั้งสิ้น 772 ลานบาท และชําระคืนหุนกูของ บฟข. จํานวน 317 ลานบาท นอกจากนั้นไดจายเงินปนผลใหแกผูถือ หุ น
จํานวน 1,072 ลานบาท
ในครึ่งปแรกของป 2550 บผฟ. มีอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ที่สําคัญ ดังนี้
- อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที่ 1.80 เทา เทียบกับป 2549 ซึ่งเทากับ 1.68 เทา
- อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 1.03 เทา เทียบกับป 2549 ซึ่งเทากับ 1.18 เทา
สาเหตุที่อัตราสวนทั้งสองเปลี่ยนแปลงเล็กนอย เปนผลมาจากการชําระคาหุนเพิ่มทุนในจีอีซี และบี แ อลซี พี จํ า นวน
3,735 ลานบาท และการชําระเงินคาซื้อหุนบีแอลซีพี จํา นวน 4,645 ล า นบาท ให แ ก CLP Power (BLCP) Ltd.
ในขณะที่มีการกูยืมเงินกูระยะสั้น จํานวน 4,350 ลานบาท
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