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หมายเหตุ: บทรายงานและการวิเคราะหงบการเงินฉบับนี้ ฝายบริหารไดจัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอขอมูลและแสดงวิสัยทัศนขอ ง
ฝายบริหารใหผูลงทุนทั่วไปสามารถติดตามและทําความเขาใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทไดดีข้ึน  อันเปนการ
สงเสริมโครงการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
 อนึ่งเนื่องจากบทรายงานและการวิเคราะหฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขอ มูลและคําอ ธิบายถึงสถานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงสิ่งที่นําเสนอนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามปจจัยหรือสภาวะแวดลอมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  ฉะนั้นจึงใครขอใหนักลงทุนใชวิจารณญาณในการพิจารณาใชประโยชนจากเอกสารขอมูลนี้ และหาก มี
คําถามหรือขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอสอบถามไดที่ สวนนักลงทุนสัมพันธ  บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)   โทร. 02-998-
5145-7  หรือ  email : ir@egco.com 
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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
 

1. บทสรุปผูบริหาร 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (Independent Power 

Producer) ซ่ึงมีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,509 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาขนาดใหญและ
เล็กรวมทั้งส้ิน 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 ซ่ึงเปน
โรงไฟฟาชนิดพลังงานความรอนรวม ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 และ  โครงการ
แกงคอย 2 ซ่ึงเปนโรงไฟฟาชนิดพลังความรอนของกิจการรวมคาบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรช่ัน จํากัด (จีพีจี) ได
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 กําลังผลิต 734 เมกะวัตต เปนที่เรียบรอยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550  
 สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ในครึ่งปแรก ป 2550 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีกําไร
สุทธิทั้งส้ิน 5,025 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,372 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 38 เมื่อเทียบกับครึ่งปแรก ป 2549 ทั้งนี้หาก
ไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนสําหรับ บผฟ. และบริษัทยอยแลว ในครึ่งปแรก ป 2550 บรษิัทจะมีกําไร
จํานวน 4,922 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2549 จํานวน 1,761 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56 
โดยสาเหตุของการเปล่ียนแปลงเนื่องจาก  
• บผฟ. มีกําไรลดลง 258 ลานบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิ 144 ลานบาท เนื่องจากรายไดลดลงทั้งส้ิน 95 ลานบาท 

สาเหตุหลักจากดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับลดลง ประกอบกับคาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้น 89 ลานบาท 
สาเหตุหลักจากคาโฆษณาประชาสัมพันธและคาใชจายพัฒนาโครงการที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งดอกเบ้ียจายของเงินกูยืม
ระยะส้ันที่เพ่ิมขึ้น 75 ลานบาท 

• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพี) คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.)  บริษัท ผลิตไฟฟา
ขนอม จํากัด (บฟข.) บีแอลซีพี และ จีพีจี มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 4,516 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,868 ลานบาท 
เนื่องจากการรับรูผลการดําเนินงาน ของ บีแอลซีพี ตั้งแตเดือน มกราคม 2550 และการรับรูผลการดาํเนินงาน
ของโครงการแกงคอย 2 ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550 

• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพีพี)  ประกอบดวย 3 กิจการรวมคา คือ บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด  
(มหาชน) (จีอีซี) (ไมรวม จีพีจี) บรษิัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) 
จํากัด (เอพีบีพี)  และ 2 บริษทัยอย คือ บริษัท เอ็กโก โคเจเนอเรช่ัน จํากัด (เอ็กโก โคเจน) และ บริษทั รอยเอ็ด 
กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิรวมทั้งส้ินเทากับ 585 ลานบาท เพ่ิมขึ้นทั้งส้ิน 377 ลานบาท จากกําไร
สุทธิของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้น จากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย 2 กิจการรวมคา คือ บรษิัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน 
(โคแนล) และ โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) มีกําไรลดลง 193 ลานบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิรวม 146 ลานบาท 
สาเหตุหลักเนื่องจากสวนแบงผลขาดทุนจาก เอ็นทีพีซี จํานวน 179 ลานบาท เนื่องจากผลขาดทุนอัตรา
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แลกเปล่ียน สวนโคแนลมีกําไรสุทธิ 34 ลานบาท ลดลง 41 ลานบาท เนื่องจากรายไดคาไฟที่ลดลงจากการโอน
โรงไฟฟาของบริษัท นอรธเทิรน มินดาเนา เพาเวอร คอรปอเรช่ัน (เอ็นเอ็มพีซี) ใหกับ National Power 
Corporation (เอ็นพีซี) เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 และคาเงินเปโซที่แข็งคาขึ้น 

• กลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอย คือ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก)  บริษัท 
เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) และกิจการรวมคาบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) มี
กําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 111 ลานบาท ลดลง 33 ลานบาท สาเหตหุลักจากรายไดคาบริการที่ลดลงของเอสโก 

 
2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 

บผฟ. เปนบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตางๆ บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทัศน
ที่วา “เปนบริษัทไทยช้ันนําที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้ง
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดวยความมุงมั่นที่จะธาํรงไวซ่ึงส่ิงแวดลอมและการพัฒนาสังคม”  

บผฟ.ดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟาระยะยาว โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใหแกผูถือหุนโดยการบริหารจัดการ
โครงการที่มีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการที่มีคณุภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูใน
ระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได   

ณ เดือนมิถุนายน 2550 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 28,522.4 เมกะวัตต1 ซ่ึงประมาณรอย
ละ 12.21 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในชวงครึ่งปแรกของป 2550 ความตองการพลัง
ไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2550 ที่ 22,586.1 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.23 เมื่อ
เทียบกับความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมของป 2549 

ในชวงระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2550 กระทรวงพลังงานไดเปดใหมีการจําหนาย
เอกสารเชิญชวนรับซ้ือไฟฟาเพ่ือใหผูสนใจเขามาประมูลการผลิตไฟฟาเอกชนขนาดใหญระหวางป 2555 – 2557 
จํานวน 3,200 เมกะวัตต ผูผลิตไฟฟาจะตองย่ืนขอเสนอเขามาภายในเดือนตุลาคม 2550 ทั้งขอเสนอดานเทคนิค
และดานราคา สถานที่ตั้ง และการเลือกใชเ ช้ือเพลิง โดยอนุกรรมการจะประเมินและคัดเลือกขอเสนอใหแลวเสร็จ  
โดยจะประกาศผูที่ชนะการประมูลแขงขันไดภายในส้ินป 2550 และจะลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟาภายในเดือน
มิถุนายน 2551 ทั้งนี้มีผูสนใจเขารวมซ้ือซองประมูลเปนจํานวน 60 ซองประมูล ทําใหเช่ือมั่นวา การแขงขันดาน
ราคาจะเปนผลดีตอประชาชน ทําใหไดตนทุนคาไฟฟาที่ดีตอไป  ซ่ึง บผฟ. จะเขารวมการประมูลดังกลาว และจะ
เสนอประมูลสรางโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงทั้งหมด โดยอาศัยกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสม 
ภายใตการรวมมือ ตลอดจนประสบการณความเช่ียวชาญของบุคลากรภายในองคกรที่มีเพ่ือรวมการแขงขัน
ตอไป 
                                                 
1 ท่ีมา : 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 ซ่ึงทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิงหลัก โดยกําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาทั้งสอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ของกําลังผลิตติดตั้งรวม
ของ บผฟ.  

นอกจากนี้ บผฟ. มีกําลังการผลิตติดตั้งจากโครงการโรงไฟฟาถานหินบีแอลซีพี กําลังการผลิต 1,434 เม
กะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 สัดสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวน 717 เมกะวัตต  หรือรอยละ 20 ของกําลังการ
ผลิตติดตั้งรวมของ บผฟ. โครงการดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใชถานหิน
คุณภาพดีนาํเขามาจากประเทศออสเตรเลียเปนเช้ือเพลิง  

ทั้งนี้ยังมีโครงการแกงคอย 2 โรงที่ 1 ซ่ึงเปนโครงการใหญที่เพ่ิงแลวเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2550  ซ่ึงคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 367 เมกะวัตต 
(บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในจีอีซี  ซ่ึงถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ จีพีจี รอยละ 99.99) ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี 
กําลังผลิตรวม 1,468 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก  

นอกเหนือจากนั้น  บริษัทกําลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 2 โครงการ ซ่ึงคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งใน
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  ซ่ึงเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต และกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในเดือนธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะ
วัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือใหกับรัฐบาลลาว ความคืบหนาในการกอสรางโครงการปจจุบันอยูที่
ประมาณรอยละ 55 
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผู ถือหุนในอัตรารอยละ  40 

ของกําไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุ
จําเปนอ่ืนใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญโดยการจายเงินปนผลตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 
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3.    รายงานและวิเคราะหผลการดําเนนิงาน 
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง เพ่ือใหแตละบริษัทดําเนินธุร กิจดานการ

ผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเก่ียวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกํา ไรของบริษัท
ยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือไดรับความสะดวกใน
การขยายกิจการ และเพ่ิมความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการ
เกา  

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 กลุมบริษัทไดมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 2 รายการดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 32/2549 ลงวันที่ 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไดมีการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและฉบับที่ 45 เรื่องการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดให เปล่ียนวิธีการบัญชี
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามวิธีราคาทุน รายไดจากเงินลงทุนจะรับรูเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้ งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป ทั้งนี้กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติเชนเดียวกันสําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่
แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกลุมบริษัทเริ่มใชวิธีราคาทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 และ ไดปรับปรุงงบ
การเงินที่แสดงเปรียบเทียบยอนหลังดวย 

จากการเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิ
ในงบการเงินรวม โดยในครึ่งปแรก ของป 2550 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบการเงินรวมมีกําไรสุทธิจํานวน 
5,025 ลานบาท หรือคิดเปน 9.54 บาทตอหุน งบการเงินเฉพาะมีกําไรสุทธิ 5,264 ลานบาท หรือคิดเปน 10.00 บาท
ตอหุน ผลแตกตางของกําไรสุทธิจากงบการเงินทั้งสองดังกลาวมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะ โดยที่ กํา ไร สุทธิในงบการเงินรวมไดรวมผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการรวมคาตามสัดสวนการถือหุน ในขณะที่กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะจะรับรู
เฉพาะผลการดําเนินงานของ บผฟ. และรับรูรายไดจากการลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา ก็ตอเมื่อบริษัท
ยอยและกิจการรวมคาประกาศจายเงินปนผลเทานั้น และในกรณีนี้ บผฟ. มีกําไรจากการดํา เนินงาน  6  ลานบาท 
และ บริษัทยอยไดประกาศจายเงินปนผลใหกับ บผฟ. จํานวน 5,257 ลานบาท 

นอกจากนั้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกลาวที่มีตองบดุลเฉพาะกิจการ  งวด ส้ินสุด  ณ  วันที่  31 
ธันวาคม 2549 เปนดังนี้ 

 
 
 
 
 



 6 

                             หนวย:ลานบาท 
  เงินลงทุนในบริษัทยอย ลดลง (5,036) 
  สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ เพ่ิมขึ้น 723 
  หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา ลดลง (620) 

   หนี้สินอ่ืนลดลง (911) 
  ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ เพ่ิมขึ้น 14 
  กําไรสะสม ลดลง (2,796) 

 
อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่ เ ก่ียวของกับเงิน

ลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น  ไมไดมีผลกระทบตอการ
จัดทํางบการเงินรวมแตอยางใด  

2. มาตรฐานการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม  
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียใน

กิจการรวมคาในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากกลุมบริษัทพิจารณาและเห็นวา
การบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมจะสะทอนถึงลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท
ไดเหมาะสมย่ิงขึ้น ซ่ึงมีผลทําใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงลักษณะและการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทไดดีย่ิงขึ้น  ทั้งนี้ 
สวนไดเสียในกิจการรวมคาของกลุมบริษัทสวนใหญเปนการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญที่
ตองใชเงินทุนจํานวนมาก ดังนั้นเงินทุนสวนใหญจะมาจากการกูยืม ซ่ึงโดยปกติแลวเงินกูยืมของกิจการรวมคาจะค้ํา
ประกันโดยสินทรัพยของกิจการรวมคาเองและไมมีผลผูกพันตอผูรวมทุน กลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว  

ทั้งนี้ งบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม 2549 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2549 
ไดมีการปรับใหมเพ่ือใชในการเปรียบเทียบ และผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวทําให กลุม บผฟ.  รับรูสวน
ไดเสียจาก กิจการรวมคา 7 บริษัท คือ บีแอลซีพี จีอีซี เอพีบีพี เออีพี โคแนล เอ็นทีพีซี  และอเมสโก 

ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และ สวนไดเสียในกิจการรวม
คา เพ่ือใหเห็นถึงภาพรวมที่ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้            
3.1  สรุปผลการดําเนินงาน 

กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับครึ่งปแรก ป 2550  ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจํานวนทั้งส้ิน 5,025 
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,372 ลานบาท หรือ รอยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2549 สาเหตุหลักมาจาก
สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคาที่เพ่ิมขึ้น 3,356 ลานบาท สวนใหญมาจาก บีแอลซีพี และ จีพีจี   สําหรับกําไรขั้นตน
มีจํานวนเทากับ 2,573 ลานบาท ลดลง 1,811 ลานบาท หรือรอยละ 41 สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร.  
และ บฟข. ที่ลดลงจากอัตราคาไฟซ่ึงเปนไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา และมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 2,542 
ลานบาท ลดลง 2,544 ลานบาท หรือรอยละ 50 โดยปจจัยหลักของการเปล่ียนแปลงคือรายไดคาไฟฟา  กําไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนและดอกเบ้ียรับที่ลดลง                    
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  กําไรสุทธิ ครึ่งปแรก ป 2550 กําไรสุทธิครึ่งปแรก ป 2549 

 กอน FX หลัง FX กอน FX หลัง FX 
บผฟ. (144) (144) 113 113 
กลุมธุรกิจไอพีพ ี 4,516 4,567 2,648 3,055 
กลุมธุรกิจเอสพีพ ี 585 641 208 293 
กลุมธุรกิจผูผลติไฟฟาตางประเทศ  (146) (146) 47 47 
กลุมธุรกิจอื่นๆ  111 106 144 144 

 
 

 ในครึ่งปแรก ป 2550 กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสําหรับ บผฟ. และบริษัทยอย จํานวน 103 ลาน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 ซ่ึง กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 491 ลาน
บาท ทั้งนี้กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ ยังไมเกิดขึ้นจริงจํานวน 87 ลานบาทเปนตัวเลขทางบัญชี  เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีไทยซ่ึงเกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศ
กลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วันส้ินสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 30 มิถุนายน 2550) กับงวดกอนหนานี้ (วันที ่
31 ธันวาคม 2549)  

หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนสําหรับ บผฟ.และบริษัทยอยแลว ในครึ่งปแรก ป 2550 บริษัท
จะมีกําไรจํานวน 4,922 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 จํานวน 1,761 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
56 

นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสําหรับ บผฟ.และบริษัทยอย จํานวน 103 ลานบาท 
ดอกเบ้ียจายจํานวน 412 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 273 ลานบาท และคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายตาง  ๆ
จํานวน 1,066 ลานบาท กําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม  
บผฟ. ในครึ่งปแรก ป 2550 จะเปนจํานวน 6,673 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,228 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23 เมื่อ
เทียบกับกําไรของกลุม บผฟ. ในชวงเวลาเดียวกันป 2549 จํานวน 5,445 ลานบาท ซ่ึงไมรวมผลกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน 491 ลานบาท ดอกเบ้ียจายจํานวน 668 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 569 ลานบาท และคาเส่ือม
ราคาและคาตดัจําหนายตางๆ จํานวน 1,047 ลานบาท 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) มีดังนี้ 
- อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 48.44 
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 47.87 
- อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 56.66 
- อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของ บผฟ. และบริษัทยอย) เทากับรอยละ 55.50 
- กําไรสุทธิ ตอหุน เทากับ 9.54 บาท 

หมายเหตุ :    -ไอพีพ ีประกอบดวย บฟร. บฟข. บีแอลซพีี และจีพจี ี - เอสพีพี ประกอบดวย จีอีซ ี(ไมรวมจีพีจี) เออีพ ีเอพีบีพี เอ็กโก โคเจน รอยเอ็ด กรีน 
 -ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพซี ี  - อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา อเมสโก 

กําไรสุทธิหลัง FX 
 ครึ่งปแรก ป 2550  

ไอพีพี 86%

เอสพีพี
 12%

อื่นๆ 
2%
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- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของ บผฟ. และบริษัทยอย) ตอหุน เทากับ 9.35 บาท   
- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 13.41 
อัตรากําไรขั้นตน เทากับรอยละ 48.44 นั้นต่ํากวาครึ่งปแรก ป 2549 ซ่ึงเทากับรอยละ 61.21 เนื่องจากกํา ไร

สุทธิของ บฟร. และ บฟข. ลดลง สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาที่ลดลง ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบ
จากอัตราแลกเปล่ียน) เทากับรอยละ 55.50 นั้นสูงกวาครึ่งปแรก ป 2549 ซ่ึงเทากับรอยละ 41.53 สา เหตุหลักจาก
การรับรูสวนแบงกําไรในสวนไดเสียจากกิจการรวมคาของ บีแอลซีพี และจีพีจี    

 
3.2 การวิเคราะหรายได  คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

ผลการดําเนินงานในครึ่งปแรก ป 2550 (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและกํา ไรสุทธิของผู ถือ
หุนสวนนอย) เปนดังนี้ 

- รายไดรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนทั้งส้ิน 5,622 ลานบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับชว งเวลา
เดียวกัน ป 2549 ลดลง จํานวน 2,099 ลานบาท หรือรอยละ 27  

- คาใชจายรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 3,868 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน 495 ลานบาท หรือ รอยละ 11  

สําหรับสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคาในครึ่งปแรก ป 2550 จํานวน 3,246 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 
3,356 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีสวนแบงผลขาดทุนจํานวน  110 ลานบาท  โดยมี
รายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจ  ดังตอไปนี้  

รายไดรวม คาใชจายรวม และสวนแบงผลกําไร 
 บผฟ. ไอพีพี เอสพีพี ตางประเทศ อ่ืนๆ รวม 
 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 

รายไดรวม 218 313 3,911 5,780 1,087 1,114 - - 407 514 5,622 7,721 
คาใชจายรวม 362 199 2,346 2,935 884 876 - - 276 354 3,868 4,363 
สวนแบงผลกําไร - - 2,951 (198) 438 37 (146) 47 3 3 3,246 (110) 

 
1)  บผฟ. มีรายไดในครึ่งปแรก ป 2550 รวมจํานวน 218 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง

การเงิน 109 ลานบาท ดอกเบ้ียรับ 40 ลานบาท และ รายไดอ่ืนๆ 69 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมของ บผฟ. ลดลงจาก
ชวงเวลาเดียวกันของป 2549 ทั้งส้ิน 95 ลานบาท หรือรอยละ 30 สาเหตุหลักมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงินซ่ึงเปนรายไดหลักของ บผฟ. ลดลงทั้งส้ิน 59 ลานบาท คดิเปนรอยละ 35 สาเหตุการลดลงมาจากเงินปนผล
รับจากกองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (เคทีเอสเอฟ) ลดลง 104 ลานบาท ในขณะที่เงินปนผลรับจาก
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร เพ่ิมขึ้น 31 ลานบาท เงิน
ปนผลรับจากกองทุนเปดอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 14 ลานบาท สําหรับดอกเบ้ียรับลดลง 37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48 
เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียและจํานวนเงินฝากที่ลดลง   

หนวย : ลานบาท 



 9 

คาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งส้ิน 362 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 163 ลานบาท หรือรอยละ 82 เมื่อเทียบกับครึ่งปแรก ป 
2549 สาเหตุหลักมาจากคาโฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือการปรับภาพลักษณองคกรใหม  (Re-branding) ที่ เ พ่ิมขึ้น 
และคาใชจายพัฒนาโครงการ ซ่ึงสวนใหญไดแก คาที่ปรึกษาที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นยังมีดอกเบ้ียจายจํานวน 75 ลาน
บาท ซ่ึงเกิดจากเงินกูยืมระยะส้ันจํานวน 4,350 ลานบาท ซ่ึงไดเริ่มเบิกเงินกูงวดแรก จากธนาคารพาณิชยไทย 2 
แหง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550   

 
 2)  กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. บฟข. บีแอลซีพี และ จีพีจี มีรายไดรวมทั้งส้ิน 3,911 ลานบาท ลดลง 1,870 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 32 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 คาใชจายรวมจํานวน 2,346 ลานบาท ลดลง
จากชวงเวลาเดียวกัน ปกอน 589 ลานบาท หรือรอยละ 20 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 
2,951 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,148 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีสวนแบงผลขาดทุนจํานวน 
198 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรของกลุมธุรกิจไอพีพี: 
 บฟร. บฟข. บีแอลซีพี จีพีจี รวม 
 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 %เปล่ียนแปลง 
รายไดรวม 1,804 2,855 2,107 2,925 - - - - 3,911 5,780 (32%) 
คาใชจายรวม 1,062 1,388 1,283 1,546 - - - - 2,346 2,935 (20%) 
สวนแบงผลกําไร - - - - 2,528 - 422 (198) 2,951 (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 ในลักษณะ “Cost Plus” หรือตนทุน
บวกกําไรสวนเพ่ิมที่ใหแก ผูประกอบการภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณการไวแลว 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี: 
 1H’50   1H’49 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 1,788 2,720 (34%) 
บฟข. 2,059 2,846 (28%) 
     รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี 3,847 5,566 (31%) 

สัญญาซ้ือขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้และ
คาบํารุงรักษาหลัก ซ่ึงจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซ้ือขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแตละงวด 
นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพ่ือชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอัตรา
แลกเปล่ียน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ  

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
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ซ่ึง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพ่ิมขึ้น
จากที่เคยกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนการเพ่ิมเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปล่ียน เมื่ออัตรา
แลกเปล่ียนสูงกวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปล่ียนต่ํากวา
ระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทั้งนี ้ รายไดคาไฟฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเปนเงิน 215 ลานบาท สําหรับครึ่งปแรก ป 2550  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 64 ลานบาท ลดลง  150 ลานบาท  หรือรอยละ  70 
สาเหตุหลักจากดอกเบ้ียรับของ บฟร. ที่ลดลงจํานวน 116 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่ลดลงเนื่องจากการลดทุน
ใน บฟร. ประกอบกับอัตราดอกเบ้ียที่ลดลง ทั้งนี้ บฟร. ไดทําการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 9 ,220 ลานบาท  เปน 
4,702 ลานบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2549  สําหรับดอกเบ้ียรับของ บฟข. ลดลง 29 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบ้ีย
ที่ลดลง อีกทั้งรายไดอ่ืนๆของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 5 ลานบาท 

• ตนทุนขาย จํานวน 1,674 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2549 ทั้งส้ิน 17 ลานบาท หรือ รอยละ 
1 สาเหตุหลักมาจาก บฟร. มีตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 59 ลานบาท  คิด เปนรอยละ  7  เมื่อเทียบกับครึ่ งปแรก ป  2549 
เนื่องจากคาเช้ือเพลิงที่เพ่ิมขึ้นจากการส่ังเดินเครื่องและหยุดเครื่องตามคํา ส่ังของ  กฟผ.  ประกอบกับคา ใชจาย
บํารุงรักษาที่เพ่ิมขึ้นซ่ึงเปนไปตามตารางการซอมบํารุง ในขณะที่ บฟข. มีตนทุนขายลดลง 42 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 5 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2549 เนื่องจากในครึ่งปแรก ป 2549 บฟข.มีงานซอมบํารุงรักษาหลัก  
 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:                                                                                                          หนวย : ลานบาท 
 1H’50 1H’49 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 902 842 7% 
บฟข. 773 815 (5%) 
     รวมตนทุนขาย-ไอพีพี 1,674 1,657 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 ไดรับจากการลงทุน
ผลิตไฟฟาในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป ซ่ึงจะส้ินสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2551 และ  วันที่  25 
กันยายน 2552 ตามลําดับ 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวนรวมทั้งส้ิน 290 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ป 2549 จํานวน 322 ลานบาท  หรือ 
รอยละ 53 เนื่องจาก บฟร. ไดชําระคืนเงินกูและหุนกูทั้งหมดเมื่อเดือน ธันวาคม 2549 และ บฟข. มีจํานวนเงินตน
ของเงินกูและหุนกูลดลง  

• สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา คือ บีแอลซีพี และ จีพีจี จํานวน 2,951 ลานบาท โดย 
บผฟ. ไดเริ่มบันทึกผลการดําเนินงานโดยวิธีสวนไดเสียของบีแอลซีพี ตั้งแตเดือนมกราคม 2550 เปนจํานวน 2 ,528 
ลานบาท และจีพีจี เริ่มมีกําไรสุทธิจํานวน 422 ลานบาท เนื่องจากรายไดคาไฟฟาจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรง
ที่ 1 ของโครงการแกงคอย 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 และรายไดอ่ืนๆจากเงินคาชดเชยจากผูรับเหมากอสรา ง
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สําหรับความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟา (Liquidated Damages) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากอสรางโครงการ
แกงคอย 2 โรงที่ 1 

 
3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี)  เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โค เจน  และ 

รอยเอ็ด กรีน ในครึ่งปแรก ป 2550 มีรายไดรวมทั้งส้ิน 1,087 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ป  2549 จํานวน  27 
ลานบาท หรือ รอยละ 2  คาใชจายรวม จํานวน 884 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากครึ่งปแรก ป 2549 จํานวน  8  ลานบาท 
หรือ รอยละ 1 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 438 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากครึ่ งปแรกป  2549 
จํานวน 401 ลานบาท หรือรอยละ 1,070 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรของกลุมธุรกิจเอสพีพี:                                  หนวย : ลานบาท              

 เอ็กโก  โคเจน รอยเอ็ด กรีน จีอีซี 
(ไมรวม จีพีจี)  

เอพีบีพี และ 
เออีพี 

รวม 

 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 977 983 110 131 - - - - 1,087 1,114 (2%) 
คาใชจายรวม 818 812 66 63 - - - - 884 876 1% 
สวนแบงผลกําไร - - - - 386 (79) 52 116 438 37 1,070% 

• รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 1,070 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2549 
จํานวน 23 ลานบาท หรือ รอยละ 2 รายไดคาไฟฟาสวนใหญที่ลดลงมาจาก รอยเอ็ด กรีน  จํานวน  17 ลานบาท 
เนื่องจากคาพลังไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่ลดลงซ่ึงสัมพันธกับสูตรคาไฟ ในขณะเดียว กัน  เอ็กโก โค
เจน มีรายไดลดลง 6 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายไดคาไฟฟาจาก กฟผ. ลดลงจากการแข็งคาของเงินบาท 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:                  
 1H’50 1H’49 %เปล่ียนแปลง  
เอ็กโก โคเจน 967 973 (1%) 
รอยเอ็ด กรีน 102 120 (14%) 
     รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี 1,070 1,093 (2%) 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 17 ลานบาท ลดลง 4 ลานบาท หรือรอยละ 20 สา เหตุ
หลักเกิดจากรายไดอ่ืนๆของ รอยเอ็ด กรีน ที่ลดลง 3 ลานบาท  

• ตนทุนขาย จํานวน 829 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากครึ่งปแรก ป 2549 จํานวน  16 ลานบาท  หรือ รอยละ  2 
สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ เอ็กโก โคเจน เพ่ิมขึ้น 12 ลานบาท เนื่องจากปริมาณการใชและราคา เช้ือเพลิงที่
สูงขึ้น และตนทุนขายของรอยเอ็ด กรีน เพ่ิมขึ้น  4 ลานบาทเนื่องจากราคาเช้ือเพลิงที่เพ่ิมขึ้น  
 
 
 
 

หนวย : ลานบาท 
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ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:                         
 1H’50 1H’49 %เปล่ียนแปลง  
เอ็กโก โคเจน 770 758 2% 
รอยเอ็ด กรีน 59 55 7% 
     รวมตนทุนขาย-เอสพีพี 829 813 2% 

•  คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 8 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนจํานวน  1 
ลานบาท หรือ รอยละ 10  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 47 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของ ป 2549 จํานวน  7  ลานบาท  หรือ 
รอยละ 13 สาเหตุหลักเกิดจาก ดอกเบ้ียจายของ เอ็กโก โคเจน ลดลง 6 ลานบาท เนื่องจากจํานวนเงินตนลดลง  

• สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี) เอพีบีพี และ เออีพี จํานวน
รวม 438 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 401 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปแรก ป 2549 โดยสวนใหญเปนสวนแบงกํา ไร
จาก จีอีซี จํานวน 386 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 465 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ เ พ่ิมขึ้น
จํานวน 335 ลานบาทและรายไดคาไฟที่เพ่ิมขึ้น 111 ลานบาท  

นอกจากนี้ยังมีสวนแบงผลกําไรจาก เอพีบีพีและเออีพี จํานวน 52 ลานบาท ลดลง 64 ลานบาท  เมื่อเทียบ
กับครึ่งปแรก ป 2549 สาเหตุหลักมาจากรายไดคาไฟฟาที่ขายใหกับ กฟผ.  ที่ลดลงและคา ใชจายบํารุงรักษาที่
เพ่ิมขึ้นของเออีพี  

 
4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย   โคแนล และ เอ็นทีพีซี มีสวนแบงผลขาดทุนจาก

สวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 146 ลานบาท โดยกําไรลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 193 ลาน
บาท โดยแบงเปนสวนแบงผลกําไรจาก โคแนล จํานวน 34 ลานบาท ลดลง 41 ลานบาท สาเหตุหลักจากการผลิต
พลังงานไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากการโอนโรงไฟฟาจํานวน 40 เมกะวัตต ของ เอ็นเอ็มพีซี  ใหแก  เอ็นพีซี  เมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2549 ซ่ึงเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว และรายไดคาไฟที่ลดลงเนื่องจากการแข็งคาของเงินเปโซ 
สําหรับ เอ็นทีพีซี มีสวนแบงผลขาดทุน จํานวน 179 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 152 ลานบาท เมื่อเทียบกับชว งเวลา
เดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  

  
5) กลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา และกิจการรวมคา 1 แหง  คือ   

อเมสโก มีรายไดรวมทั้งส้ิน 407 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ป 2549 จํานวน 107 ลานบาท  หรือ รอยละ  21 
คาใชจายรวมจํานวน 276 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 78 ลานบาท  หรือ รอยละ  22 
และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคาจํานวน 3 ลานบาท ลดลง 0.22 ลานบาท  หรือรอยละ  7  เมื่อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 
 

หนวย : ลานบาท 
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รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรของกลุมธุรกิจอื่นๆ:                                            หนวย: ลานบาท 
 เอสโก เอ็กคอมธารา รวม 
 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 1H’50 1H’49 %เปล่ียนแปลง 
รายไดรวม 292 418 114 96 407 514 (21%) 
คาใชจายรวม 239 323 37 31 276 354 (22%) 
สวนแบงผลกําไร 3.00 3.22 - - 3.00 3.22 (7%) 

• รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 285 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ป 2549 จํานวน  126 ลานบาท 
หรือ รอยละ 31 สาเหตุหลักจากการขายอุปกรณเครื่องจักรในการผลิตไฟฟาระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟา เอลกา ลี 2 
ประเทศซูดาน ลดลง 

• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 109 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากครึ่งปแรก  ป 2549 จํานวน   16 ลาน
บาท หรือ รอยละ 17 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่ เ พ่ิมขึ้นตามสัญญา
ระยะยาวกับการประปาสวนภูมิภาค 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 12 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 26 
สาเหตุหลักมาจากดอกเบ้ียรับของเอ็กคอมธารา เพ่ิมขึ้น 2 ลานบาท  

• ตนทุนบริการ จํานวน 201 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 จํานวน 80 ลานบาท หรือรอย
ละ 28 เปนผลมาจากการลดลงของตนทุนขายอุปกรณเครื่องจักรของ เอสโก ซ่ึงสอดคลองกับรายไดที่ลดลง  

• ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 33 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 5  ลานบาท 
หรือ รอยละ 19  เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสงน้ําประปาของเอ็กคอมธารา
เพ่ิมขึ้น 

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 42 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน  2 
ลานบาท หรือ รอยละ 4 สาเหตุหลักเนื่องจากภาษีเงินไดของเอสโกลดลง 14 ลานบาทจากรายไดที่ลดลง  ในขณะที่
คาใชจายในการบริหารของเอสโกเพ่ิมขึ้น 9 ลานบาท 

• สวนแบงกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา ของเอสโก จํานวน 3 ลานบาท ลดลง 0.22 ลานบาท จาก 
อเมสโก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน 
 
4.1  การวิเคราะหสินทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บผฟ. บริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา  มีสินทรัพยรวมจํานวน 52,588 
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,128 ลานบาท หรือ รอยละ 4 เมื่อเทียบกับส้ินป 2549 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะส้ัน

และระยะยาว จํานวน 6,301 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2,476 ลานบาท หรือ
รอยละ 28 สาเหตุหลักจาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 2 ,243 ลานบาท เนื่องจากการชําระเงินลงทุน
ในสวนที่ บผฟ. ยังไมไดชําระจากการลงทุนในกิจการรวมคา บีแอลซีพี ใหแก CLP Power (BLCP) Ltd. ซ่ึงเปน
บริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited จํานวน 4,645 ลานบาท และ บผฟ.ไดชําระคาหุนเพ่ิมทุนจํานวน 3,735 
ลานบาท ใหกับ บีแอลซีพี และ จีอีซี ในขณะที่ บผฟ.ไดเบิกเงินกู ยืมระยะส้ันจากธนาคารพาณิชยไทย จํานวน 4,350 
ลานบาท  

2) เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน  จํานวน 1,226 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
2 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,074 ลานบาท หรือรอยละ 47 สาเหตุหลักจากการชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียที่ครบ
กําหนดชําระคืนของ บฟข. 
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หนวย: ลานบาท 
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3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สวนได เสียใน
กิจการรวมคา ซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามงบการเงินรวม มีมูลคาตามบัญชี เทากับ 17,468 ลานบาท  คิด เปน
สัดสวนรอยละ 33 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้น 5,090 ลานบาท หรือรอยละ 41 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญไดแก 

 3.1) มีการลงทุนในหุนเพ่ิมทุนจํานวน 3,735 ลานบาท โดยแบงเปน จีอีซี จํานวน 1,485 ลานบาท  และบี
แอลซีพี จํานวน 2,250 ลานบาท 

 3.2) มีการเพ่ิมขึ้นของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 3,426 ลานบาท 
 3.3) ไดรับเงินปนผลจาก บีแอลซีพี และโคแนล จํานวน 2,085 ลานบาท 
 3.4) กําไรจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศจํานวน 15 ลานบาท 
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซ่ึงบันทึกโดยใชราคาทุนเดิมเปนราคา เริ่มตน 

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท มีมูลคาตามบัญชีครึ่งปแรกของป 2550 เทากับ 27,845 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,735 ลาน
บาท หรือรอยละ 15 ซ่ึงเปนผลมาจาก บผฟ. มีการลงทุนเพ่ิมในกิจการรวมคา ซ่ึงไดแก จีอีซี และ บีแอลซีพี 

4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 19,409 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 37 ของสินทรัพยรวม 
ลดลงสุทธิทั้งส้ิน 730 ลานบาท หรือรอยละ 4 สินทรัพยที่ลดลงสวนใหญมาจาก การตัดคาเส่ือมราคาของสินทรัพย 
บผฟ. และบริษัทยอยอ่ืนๆ จํานวน 1,050 ลานบาท   และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมใชงานออกไปยังวัสดุ สํา รอง
คลังของ บฟร. และบฟข. จํานวน 127 ลานบาท ในขณะที่มีการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย เนื่องจากการ
ซอมบํารุงรักษาของ บฟร. และบฟข. จํานวน 338 ลานบาท และซ้ือสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 109 ลานบาท 

5) สินทรัพยอ่ืนๆ จํานวน 8,185 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้น 1 ,318 ลาน
บาท หรือรอยละ 19 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินปนผลคางรับจากกิจการรวมคาที่ เ พ่ิมขึ้น  จํานวน  2 ,001 ลานบาท 
ในขณะที่ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน (คาไฟฟาจาก กฟผ.) ลดลง 303 ลานบาท วัสดุสํา รองคลังสุทธิลดลง 
237 ลานบาท และเงินใหกูยืมแก จีอีซี ที่ชําระครบแลว ลดลง 100 ลานบาท 

 
4.2  การวิเคราะหหนี้สิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 12,568 ลานบาท ลดลง 1,973 ลานบาท หรือรอยละ 
14 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) เงินกูยมืระยะส้ัน จํานวน 4,350 ลานบาท หรือ รอยละ 35 ของหนี้สินรวม โดย บผฟ. ไดลงนามใน
สัญญาเงินกูระยะส้ันกับธนาคารพาณิชยไทย 2 แหง ซ่ึงมีวงเงินกูยืมแหงละไมเกิน 4,000 ลานบาท เมื่อวันที่ 3 
มกราคม 2550 และเริ่มเบิกเงินกูงวดแรกในวันที่ 29 มกราคม 2550 โดยมีกําหนดชําระคนืเงินตนเมื่อครบกําหนด 1 
ป จากวันที่ลงนามในสัญญา 

2) เงินกูยมืระยะยาวและหุนกู 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          

 
 
กําหนดชําระคืนเงินกูระยะยาวและหุนกู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550                                       หนวย: ลานบาท 

กําหนดชําระคืน บฟข. เอ็กโก โคเจน  รอยเอ็ด กรีน 
ภายใน 1 ป 2,009 147 28 
1-5 ป 2,602 927 113 
เกินกวา 5 ป - 388 117 
 รวม 4,611 1,462 257 

 
ทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟา และเครื่องจักร และไดกันเงิน

สํารองเพ่ือการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และเพ่ือลดความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียน 

3) หนี้สินอ่ืนๆ จํานวน 1,888 ลานบาท หรือรอยละ 15 ของหนี้สินรวม ลดลง 5,140 ลานบาท หรือรอยละ 
73 สาเหตุหลักเนื่องจาก บผฟ. ไดชําระเงินลงทุนในสวนที่ยังคางชําระ จํานวน 4,645 ลานบาท ใหแก  CLP Power 
(BLCP) Ltd.  เพ่ือแลกกับการโอนหุนบีแอลซีพีในวันที่ 30 มกราคม 2550 เจาหนี้การคาลดลง 197 ลานบาท  และ
ภาษีเงินไดคางจายลดลง 327 ลานบาท  
 
4.3  การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 40,020 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป  2549 จํานวน 
4,101 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11 เนื่องจากปจจัยหลักคือ กําไรสุทธิจากผลการดํา เนินงานตามงบการเงินรวม 
จํานวน 5,025 ลานบาท 
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สรุปไดดงันี ้
สวนของผูถือหุน  จํานวน 40,020 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.10          
หนี้สิน  จํานวน  12,568 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.90                                        

 
สามารถคํานวณหา  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้ 
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.31 เทา ต่ํากวาส้ินป 2549 ซ่ึงเทากับ 0.40 เทา  
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ  75.04 บาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2549 ซ่ึงอยูที่ระดับ 67.26 บาท 

 

หุนกู(บาท)
52%

บาท
12%

เยน
4%

ดอลลาร
สหรัฐ
32%

หน้ีสิน
23.90%

สวนของ
ผ ูถือหุน
76.10%
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5. รายงานการวิเคราะหกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปล่ียนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหา

เงิน ณ ส้ินงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือส้ินงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เงินสดและ
รายการเทียบเทาคงเหลือ มีจํานวน 3,359 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2549 ทั้งส้ิน 2,243 ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอียด
ของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้ 

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 3,411 ลานบาท มาจากเงินสดที่ ไดมาจากการ
ดําเนินงาน 2,682 ลานบาท และ เงินทุนหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น 729 ลานบาท  

 - เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 7,843 ลานบาท โดย บผฟ. ไดจายเงินซ้ือหุนเพ่ิมทุน
ในกิจการรวมคา ซ่ึงไดแก จีอีซี 1,485 ลานบาท และบีแอลซีพี 2,250 ลานบาท และชําระเงินลงทุนในบีแอลซีพี สวน
ที่ยังไมไดชําระ 4,645 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินสดสุทธิจากการจําหนายหนวยลงทุนในกองทุนรวม จํานวน 375 
ลานบาท และไดรับเงินใหกูยืมคืนจาก จีอีซี จํานวน  100 ลานบาท นอกจากนี้ยังไดรับเงินปนผลจากอีสท  วอเตอร 
และกองทุนเปดอ่ืนๆ จํานวน 61 ลานบาท และ 47 ลานบาท ตามลําดับ  

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 2,189 ลานบาท เนื่องจาก บผฟ. ไดมีการเบิกเงิน
กูยืมระยะส้ัน จํานวน 4,350 ลานบาท ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกู บฟข. เอ็กโก โคเจน และ  รอยเอ็ด  กรีน  รวม
ทั้งส้ิน 772 ลานบาท และชําระคืนหุนกูของ บฟข. จํานวน 317 ลานบาท นอกจากนั้นไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
จํานวน 1,072 ลานบาท 
  
ในครึ่งปแรกของป 2550 บผฟ. มีอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ที่สําคัญ ดังนี้ 

- อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที่ 1.80 เทา เทียบกับป 2549 ซ่ึงเทากับ 1.68 เทา 
 - อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 1.03 เทา เทียบกับป 2549 ซ่ึงเทากับ 1.18 เทา 
 
สาเหตุที่อัตราสวนทั้งสองเปล่ียนแปลงเล็กนอย เปนผลมาจากการชําระคาหุนเพ่ิมทุนในจีอีซี และบีแอลซีพีจํานวน 
3,735 ลานบาท และการชําระเงินคาซ้ือหุนบีแอลซีพี จํานวน  4 ,645 ลานบาท  ใหแก  CLP Power (BLCP) Ltd.  
ในขณะที่มีการกูยืมเงินกูระยะส้ัน จํานวน 4,350 ลานบาท  
 
 


