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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เปนผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (Independent Power
Producer) มีโรงไฟฟาขนาดใหญและเล็ก จํานวน 12 โรง คิดเปนกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน
3,826.5 เมกะวัตต โดยกลุม เอ็กโก มีเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงครึ่งปแรก ป 2551 ดังนี้
- โครงการแกงคอย 2 โรงที่ 2 กําลังผลิต 734 เมกะวัตต ซึ่งเปนโรงไฟฟาชนิดพลังความรอนรวมของ
กิจการรวมคาบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด (จีพจี ี) ไดเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชยกอนกําหนด
เปนทีเ่ รียบรอยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551
- การขายหุนของกิจการรวมคาบริษัท เอ็กโก รวมทุนและพัฒนา จํากัด (บรพ.) ซึ่งถือหุนในบริษัท อมตะเอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) และบริษทั อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี) และการขายหุน
ของ กิจการรวมคาบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวสิ จํากัด (อเมสโก) ถือหุน โดยบริษัท เอ็กโก เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ เอ็กโก ถือหุน ในสัดสวนรอยละ 100 ในเดือน
พฤษภาคม 2551 โดยขายใหกับบริษทั อมตะ เพาเวอร จํากัด (อมตะ เพาเวอร)
ผลการดําเนินงานของกลุม เอ็กโก สําหรับครึ่งปแรก ป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 มีกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของบริษัทใหญทั้งสิ้น 4,257 ลานบาท ลดลง 754 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันป 2550 ทั้งนี้หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ เอ็กโก และบริษทั ยอยแลว บริษทั จะมี
กําไรจํานวน 4,226 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2550 จํานวน 682 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14 โดย
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
• เอ็กโก มีขาดทุน 198 ลานบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึน
้ 51 ลานบาท เมือ่ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนือ่ ง
จากเงินปนผลรับ และรายไดอื่นๆที่ลดลง
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพ)ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) บริษัท ผลิตไฟฟา
ขนอม จํากัด (บฟข.) กิจการรวมคาบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) และ จีพีจี มีกําไรสุทธิของกลุม
เทากับ 3,945 ลานบาท ลดลง 562 ลานบาท โดยสวนใหญจากสวนแบงกําไรของ บีแอลซีพี ที่ลดลง จากรายได
คาไฟและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพีพี) ประกอบดวย 3 กิจการรวมคา คือ บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด
(มหาชน) (จีอซี ี) (ไมรวม จีพีจี) เออีพี เอพีบีพี และ 2 บริษัทยอย คือ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เอ็กโก
โคเจน) และ บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ เทากับ 380 ลานบาท ซึง่ กําไรสุทธิ
ดังกลาวรวมสวนแบงกําไรของ เออีพี และ เอพีบีพี ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ลดลงทั้งสิ้น 205 ลานบาท โดย
สวนใหญเปนสวนแบงกําไรจาก จีอีซี ที่ลดลง จากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย 2 กิจการรวมคา คือ บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น
(โคแนล) และ โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพซี ี) มีขาดทุนลดลง 82 ลานบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิรวม 64 ลานบาท
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สาเหตุหลักเนือ่ งจากสวนแบงผลขาดทุนของ เอ็นทีพีซี ลดลง 70 ลานบาท จากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนลดลง
ประกอบกับ โคแนล มีกาํ ไรเพิ่มขึ้น 12 ลานบาท จากกําไรอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิม่ ขึ้น
กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษทั ยอย คือ บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) บริษัท
เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) และ 1 กิจการรวมคาคือ อเมสโก มีกาํ ไรสุทธิรวมทัง้ สิ้น 163 ลานบาท ซึง่
กําไรสุทธิดังกลาวรวมสวนแบงกําไรของ อเมสโก ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เพิ่มขึน้ 53 ลานบาท จากรายได
คาบริการที่เพิม่ ขึ้นของเอสโก

2. การวิเคราะหผลการปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินธุรกิจ
เอ็กโก เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
ในลักษณะบริษัทโฮลดิง้ ทีม่ ีการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตางๆ เอ็กโกดําเนินการภายใตวิสัยทัศนทวี่ า
“เปนบริษทั ไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทัง้ ใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดวยความมุงมัน่ ที่จะธํารงไวซง่ึ สิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม”
เอ็กโกดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทงั้ ในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน เพื่อผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระยะยาว โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใหแกผูถือหุนโดยการบริหารจัดการ
โครงการทีม่ ีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการทีม่ ีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูใน
ระดับความเสีย่ งที่สามารถยอมรับได
ณ เดือนมิถุนายน 2551 ประเทศไทยมีกาํ ลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 30,664.25 เมกะวัตต1 และมีความ
ตองการพลังไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2551 ที่ 22,568 เมกะวัตต1 ซึ่งต่ํากวาความตองการพลังไฟฟา
สูงสุด ทีเ่ กิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนของป 2550 คิดเปนรอยละ 0.08
สืบเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาคากอสรางโรงไฟฟาพลังน้าํ ไดเพิ่มขึน้ อยางมาก ทําใหตัวเลขราคาคา
ไฟฟาที่เสนอไปกอนหนานี้ ไมสามารถดําเนินโครงการได ทางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได
แจงขอเลื่อนการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา 4 โครงการออกไปอยางนอย 1 ป โดยจะมีการเจรจาเรื่องคาไฟฟาใหม
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดโครงการ
ในสวนความคืบหนาโครงการรับซื้อไฟฟาจาก ไอพีพี จํานวน 4 รายที่ไดรับการอนุมัติไปแลว หากผู
ประมูลไมสามารถที่จะทําตามเงื่อนไข ทั้งการจัดทําแผนผลกระทบสิง่ แวดลอม (อีไอเอ) และปญหาตนทุนแพงจน
ไมสามารถขายในราคาที่เสนอไวภายในวันที่ 1 กันยายน 2551 ก็อาจจะตองยกเลิกโครงการไป อยางไรก็ดี จาก
การประเมินเบื้องตน หากมีการยกเลิกไป 1-2 โครงการ จะยังไมสง ผลกระทบตอแผนการผลิตไฟฟาของประเทศ
เนื่องจากแนวโนมการใชไฟฟายังต่ํากวาเปาหมายคอนขางสูง และแผนสํารองไฟฟายังคงมีเหลือมากกวารอยละ
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ที่มา: กฟผ.
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สําหรับทิศทางการดําเนินธุรกิจของเอ็กโกไดปรับกลยุทธในการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟา
ตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่มกี ารขายไฟฟากลับเขามายังประเทศไทย เชน โครงการ
โรงไฟฟาในประเทศลาว พมา และกัมพูชา ตลอดจนลงทุนโครงการอื่น ๆ ภายในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับ
เชื้อเพลิง และพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานลม พลังงานขยะ และพลังงานชีวมวล
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 เอ็กโก มีกาํ ลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุน รวมจํานวน 3,826.5 เมกะ
วัตต จากโรงไฟฟา 12 โรง1 โดยกําลังการผลิตติดตั้งสวนใหญมาจากโรงไฟฟาของ บฟร. กําลังผลิตติดตั้ง 1,232
เมกะวัตต และโรงไฟฟาของ บฟข. กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ซึ่งทัง้ 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิงหลัก โดยกําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาทั้งสอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.7 ของกําลังผลิตติดตั้ง
รวมของ เอ็กโก
นอกจากนี้ เอ็กโก มีกําลังการผลิตติดตั้งจากโครงการโรงไฟฟาถานหินบีแอลซีพี กําลังการผลิตรวม
1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 หรือ จํานวน 717 เมกะวัตต โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.7 ของกําลัง
การผลิตติดตั้งรวมของ เอ็กโก โครงการดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใชถา น
หินคุณภาพดีนําเขามาจากประเทศออสเตรเลียเปนเชื้อเพลิง
อีกทั้ง เอ็กโก ยังมีกาํ ลังการผลิตติดตั้งจากโครงการแกงคอย 2 ซึ่งมีกาํ ลังการผลิตรวม 1,468 เมกะวัตต
ในสัดสวนรอยละ 50 (เอ็กโก ถือหุนรอยละ 50 ใน จีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ จีพีจี รอยละ 99.99)
หรือ 734 เมกะวัตต โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.3 ของกําลังการผลิตติดตั้งรวมของ เอ็กโก โครงการดังกลาว
ตั้งอยูที่จงั หวัดสระบุรี ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจํานวน 2 ชุด (โรงที่ 1 และโรงที่ 2) มีกาํ ลังการ
ผลิตติดตั้งชุดละ 734 เมกะวัตต ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก สําหรับโครงการแกงคอย 2 โรงที่ 1 ไดเริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 และโรงที่ 2 ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยกอนกําหนดเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ 2551
ในขณะเดียวกัน เอ็กโก ยังถือหุนในโครงการน้ําเทิน 2 ซึ่งอยูในระหวางการกอสราง โดยคิดเปนกําลังการ
ผลิตติดตั้งในสวนการถือหุน ของ เอ็กโก จํานวนรวม 267.5 เมกะวัตต มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็กโก ถือหุนรอยละ 25 ในเอ็นทีพีซี ซึ่งเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต และกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในเดือนธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะ
วัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือใหกับรัฐบาลลาว ความคืบหนาในการกอสรางโครงการ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน 2551 อยูที่ประมาณรอยละ 87
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนัน้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตรารอยละ 40
ของกําไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนทีท่ ยอยเพิ่มขึน้ อยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุ
จําเปนอืน่ ใด เชน การขยายธุรกิจของบริษทั ในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลทีม่ ีผลกระทบตอ
1

เอ็กโก ไดขายหุนในบริษัทเอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ซึ่งมีโรงไฟฟา 2 โรง คือ เออีพี และ เอพีบีพี กําลังการผลิตรวม 41.3 เมกะวัตต ใหแกบริษัท
อมตะเพาเวอร จํากัด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551
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การดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญโดยการจายเงินปนผลตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
3. รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของเอ็กโก อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อใหแตละบริษัทดําเนินธุรกิจดานการ
ผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย เอ็กโก มีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกําไรของบริษัท
ยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับความสะดวกใน
การขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการ
เกา
ฝายบริหารขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ เอ็กโก บริษัทยอย และ สวนไดเสียในกิจการรวมคา
เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมที่ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
3.1 สรุปผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิสว นที่เปนของบริษทั ใหญของกลุม เอ็กโก สําหรับครึ่งปแรก ป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2551 มีจํานวนทัง้ สิ้น 4,257 ลานบาท ลดลง 754 ลานบาท หรือ รอยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป
2550 สาเหตุหลักมาจากสวนแบงกําไรจากกิจการรวมคาที่ลดลง 522 ลานบาท สวนใหญมาจาก บีแอลซีพี
สําหรับกําไรขั้นตนมีจาํ นวนเทากับ 2,478 ลานบาท ลดลง 91 ลานบาท หรือรอยละ 4 สาเหตุหลักจากรายได
คาไฟฟาของ บฟข. ที่ลดลงจากอัตราคาไฟซึ่งเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน
2,284 ลานบาท ลดลง 252 ลานบาท หรือรอยละ 10 โดยปจจัยหลักเกิดจากตนทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้น และ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับที่ลดลงของ เอ็กโก และบริษัทยอย
หนวย : ลานบาท
กําไรสุทธิ ครึ่งปแรก
ป 2551

อื่นๆ 4%
เอสพีพี 8%

ไอพีพี 88%

กําไรสุทธิหลัง FX
ครึ่งปแรก ป 2551

หมายเหตุ:

เอ็กโก
กลุมธุรกิจไอพีพี
กลุมธุรกิจเอสพีพี
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ
กลุมธุรกิจอื่นๆ
รวม

กําไรสุทธิ ครึ่งปแรก
ป 2550

กอน FX

หลัง FX

กอน FX

หลัง FX

(198)
3,945
380
(64)
163
4,226

(198)
3,983
371
(64)
165
4,257

(147)
4,507
585
(146)
109
4,908

(147)
4,558
641
(146)
105
5,011

- กําไรสุทธิภายใตงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสียไมไดแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของกิจการรวมคา
- ไอพีพี ประกอบดวย บฟร. บฟข. บีแอลซีพี จีพีจี
- เอสพีพี ประกอบดวย จีอีซี (ไมรวมจีพีจี) เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โคเจน รอยเอ็ด กรีน
- ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพีซี
- อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา อเมสโก
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สําหรับครึ่งปแรก ป 2551 กลุม เอ็กโก มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ เอ็กโก และบริษัทยอย จํานวน 31
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550 ซึ่ง กลุม เอ็กโก มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 103
ลานบาท ทัง้ นี้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจํานวน 10 ลานบาทเปนตัวเลขทางบัญชี เพือ่ ให
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยซึ่งเกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุล
ตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วันสิน้ สุดงวดของบัญชีปจ จุบัน (วันที่ 30 มิถุนายน 2551) กับงวดกอน
หนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
หากไมคาํ นึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ เอ็กโก และบริษัทยอยแลว ในครึ่งปแรก ป 2551
บริษัทจะมีกําไรจํานวน 4,226 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 682 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 14
นอกจากนีห้ ากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ เอ็กโก และบริษัทยอย จํานวน 31 ลานบาท
ดอกเบี้ยจายจํานวน 327 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 356 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ
จํานวน 1,101 ลานบาท กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม
เอ็กโก สําหรับครึ่งปแรก ป 2551 จะเปนจํานวน 6,010 ลานบาท1 ลดลง 652 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10 เมื่อ
เทียบกับ EBITDA ของกลุม เอ็กโก ในชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 6,662 ลานบาท ซึง่ ไมรวมผลกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 103 ลานบาท ดอกเบีย้ จายจํานวน 415 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 273 ลานบาท และคาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 1,065 ลานบาท
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) มีดังนี้
- อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 46.55
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 42.91
- อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 51.63
- อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ เอ็กโก และบริษัทยอย) เทากับรอยละ 51.25
- กําไรสุทธิ ตอหุน เทากับ 8.09 บาท
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ เอ็กโก และบริษัทยอย) ตอหุนเทากับ 8.03 บาท
- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 9.93
อัตรากําไรขั้นตน เทากับรอยละ 46.55 นั้นต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันป 2550 ซึ่งเทากับรอยละ 48.37 เนื่องจาก
กําไรขั้นตนของ บฟข. ลดลง สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาที่ลดลง และอัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของ เอ็กโก และบริษัทยอย) เทากับรอยละ 51.25 ต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันป 2550 ซึ่งเทากับรอยละ
55.37 สาเหตุหลักจากสวนแบงกําไรในสวนไดเสียจากกิจการรวมคาของ บีแอลซีพี ที่ลดลง

1

หากไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆของกิจการรวมคา EBITDA จะเทากับ 8,241
ลานบาท
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3.2 การวิเคราะหรายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา
ผลการดําเนินงานสําหรับครึ่งปแรก ป 2551 ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ เอ็กโก และบริษัท
ยอย (Fx) และกําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย (MI) เปนดังนี้
- รายไดรวมของ เอ็กโก และบริษัทยอย มีจํานวนทั้งสิ้น 5,539 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป
กอน จํานวน 83 ลานบาท หรือรอยละ 1
- คาใชจายรวมของ เอ็กโก และบริษัทยอย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,970 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลา
เดียวกันของปกอน จํานวน 92 ลานบาท หรือ รอยละ 2
สําหรับสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 2,720 ลานบาท (รวมขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จํานวน 31 ลานบาทแลว) ลดลง จํานวน 522 ลานบาท หรือรอยละ 16 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป
2550 ซึ่งมีสวนแบงผลกําไรจํานวน 3,242 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 619 ลานบาทแลว) โดย
มีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจดังตอไปนี้
รายไดรวม คาใชจายรวม และสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคา

หนวย : ลานบาท

เอ็กโก
ไอพีพี
เอสพีพี
ตางประเทศ
อื่นๆ
1H51 1H50 1H51 1H50 1H51 1H50 1H51 1H50 1H51 1H50
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรกอนสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา
สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคา
กําไรสุทธิกอน Fx ของบริษัทยอย และ MI

152
350
(198)
(198)

218
365
(147)
(147)

3,718
2,318
1,400
2,545
3,945

3,911 1,099 1,087
2,351 915 884
1,560 184 203
2,947 236 438
4,507 420 641

(64)
(64)

(146)
(146)

570
387
183
4
187

407
278
129
3
132

รวม
1H51 1H50
5,539 5,622
3,970 3,878
1,569 1,744
2,720 3,242
4,289 4,986

1) เอ็กโก มีรายไดรวมในครึ่งปแรก ป 2551 จํานวน 152 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงิน 78 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 45 ลานบาท และ รายไดอื่นๆ 29 ลานบาท ทัง้ นีร้ ายไดรวมของ เอ็กโก ลดลงจาก
ชวงเวลาเดียวกันป 2550 ทัง้ สิ้น 66 ลานบาท หรือรอยละ 30 สาเหตุหลักมาจากรายไดอื่นๆลดลง 40 ลานบาท หรือ
รอยละ 57 เนือ่ งจากในป 2550 มีกําไรจากการขายกองทุนเปด ประกอบกับเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงิน
ลดลงทัง้ สิ้น 31 ลานบาท หรือรอยละ 28 เนื่องจากคงเหลือเงินปนผลรับจาก บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร เพียงแหงเดียว จํานวน 78 ลานบาท
คาใชจายรวมของ เอ็กโก จํานวนทั้งสิ้น 350 ลานบาท ลดลง 15 ลานบาท หรือรอยละ 4 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันป 2550 สาเหตุหลักมาจากคาโฆษณาที่ลดลง และคาใชจายพัฒนาโครงการ ซึ่งสวนใหญไดแก
คาที่ปรึกษาที่ลดลง
2) กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. บฟข. บีแอลซีพี และ จีพีจี มีรายไดรวมทั้งสิน้ 3,718 ลานบาท ลดลง 192
ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550 คาใชจายรวมจํานวน 2,318 ลานบาท ลดลง 33
ลานบาท หรือรอยละ 1 จากชวงเวลาเดียวกันปกอน และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน
2,545 ลานบาท (รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 11 ลานบาทแลว) ลดลง 402 ลานบาท หรือรอยละ 14
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เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550 ซึ่งมีสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคาจํานวน 2,947 ลานบาท
(รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 490 ลานบาทแลว) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท

รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคาของกลุมธุรกิจไอพีพี:

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

บฟร.
1H51 1H50

บฟข.
1H51 1H50

บีแอลซีพี
1H51 1H50

1,941
1,184
757
757

1,778
1,134
644
644

1,894 2,525
1,894 2,525

1,804
1,065
739
739

2,107
1,286
820
820

จีพีจี
1H51 1H50
651
651

422
422

1H51
3,718
2,318
1,400
2,545
3,945

รวม
1H50
%เปลี่ยนแปลง
3,911
(5%)
2,351
(1%)
1,560
(10%)
2,947
(14%)
4,507
(12%)

รายไดคาไฟของกลุมธุรกิจไอพีพี จํานวนรวม 3,686 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน
161 ลานบาท หรือรอยละ 4 เนื่องจากรายไดคาไฟของ บฟข. จํานวน 1,760 ลานบาท ลดลง 300 ลานบาท สาเหตุ
หลักจากอัตราคาไฟฟา (Base Availability Credit) ที่ลดลง ในขณะที่รายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 1,927 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 139 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้น (Capacity Rate) ทั้งนี้เปนไปตามที่กําหนดไวในสูตร
คาพลังไฟฟา ในลักษณะตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม (Cost Plus) ที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา
(PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณการไวแลว นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บฟร. ไดทําสัญญา
แลกเปลี่ยนรายไดลวงหนากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 รายไดคาไฟฟาตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนา จํานวน 36 ลานดอลลารสหรัฐ
มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 33.80 บาทตอดอลลารสหรัฐ สัญญาดังกลาวมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 8
พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2553
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี:
1H51
1,927
1,760
3,686

บฟร.
บฟข.
รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี

1H50
1,788
2,059
3,847

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
8%
(15%)
(4%)

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่ คือ คาชําระหนี้และ
คาบํารุงรักษาหลัก ซึง่ จะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแตละงวด
นอกจากนัน้ ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ
ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มขึ้น
จากที่เคยกําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากอนการเพิ่มเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนเมื่ออัตรา
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แลกเปลี่ยนสูงกวาระดับ 28 บาท ตอหนึง่ ดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่าํ กวา
ระดับ 28 บาท ตอหนึง่ ดอลลารสหรัฐ ทัง้ นี้ในครึ่งปแรก ป 2551 รายไดคาไฟฟาจากบริษทั ยอยหลักไดรวมสวนคา
ไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 136 ลานบาท
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 32 ลานบาท ลดลง 31 ลานบาท หรือรอยละ 49 สาเหตุ
หลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟข. และ บฟร. ลดลง 29 ลานบาท และ 9 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่
ลดลง
• ตนทุนขาย จํานวน 1,671 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 5 ลานบาท หรือ รอยละ
0.3 สาเหตุหลักมาจากตนทุนขาย บฟข. ลดลง 16 ลานบาท หรือรอยละ 2 เนื่องจากในชวงเวลาเดียวกันของปกอน
มีคาใชจายสูงในการซอมบํารุงรักษา
ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:
1H51
913
759
1,671

บฟร.
บฟข.
รวมตนทุนขาย-ไอพีพี

1H50
902
774
1,677

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
1%
(2%)
(0.3%)

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 450 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน
69 ลานบาท หรือ รอยละ 18 สาเหตุหลักจากภาษีเงินไดของ บฟร. เพิ่มขึ้น จํานวน 94 ลานบาท หรือรอยละ 90
เนื่องจากการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนผลิตไฟฟาในอัตรารอยละ 50 ของ
อัตราปกติ ไดสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551 ในขณะที่ภาษีเงินไดของ บฟข. ลดลง จํานวน 42 ลานบาท หรือ
รอยละ 26 เนื่องจากรายไดที่ลดลง ปจจุบัน บฟข. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจาก
การลงทุนผลิตไฟฟาในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป ซึ่งจะสิ้นสุด ในวันที่ 25 กันยายน 2552
• ดอกเบี้ยจาย จํานวนรวมทั้งสิ้น 196 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 96 ลานบาท
หรือ รอยละ 33 เนื่องจาก บฟข. มีจํานวนเงินตนของเงินกูและหุนกูลดลง
• ส ว นแบ ง ผลกํ า ไรในส ว นได เ สี ย ในกิ จ การร ว มค า คื อ บี แ อลซี พี และ จี พี จี จํ า นวน 2,545 ล า นบาท
ลดลง 402 ลานบาท หรือ รอยละ 14 โดยสวนใหญเกิดจากสวนแบงผลกําไรจาก บีแอลซีพี จํานวน 1,894 ลานบาท
(รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 76 ลานบาทแลว) ลดลงจํานวน 631 ลานบาท หรือรอยละ 25 จากรายไดคา
ไฟที่ลดลงซึ่งเปนไปตามสูตรอัตราคาไฟที่กําหนดไว อีกทั้งมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นจากการซอมบํารุง และกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ลดลง ในขณะที่สวนแบงผลกําไรจาก จีพีจี จํานวน 651 ลานบาท (รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 88 ลานบาทแลว) เพิ่มขึ้นจํานวน 228 ลานบาท หรือรอยละ 54 จากรายไดคาไฟฟาของโครงการแกงคอย 2
โรงที่ 1 และ 2 ที่ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อเดือน พฤษภาคม 2550 และ กุมภาพันธ 2551 ตามลําดับ
•
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3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี) เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โคเจน และ
รอยเอ็ด กรีน ในครึ่งปแรก ป 2551 มีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,099 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550
จํานวน 12 ลานบาท หรือ รอยละ 1 คาใชจายรวม จํานวน 915 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550
จํานวน 31 ลานบาท หรือ รอยละ 4 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 236 ลานบาท (รวม
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 24 ลานบาทแลว) ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 202 ลานบาท
หรือรอยละ 46 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคาของกลุมธุรกิจเอสพีพี:

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

เอ็กโก โคเจน

รอยเอ็ด กรีน

1H51

1H50

1H51

1H50

960
848
112
112

977
818
159
159

139
68
72
72

110
66
44
44

จีอีซี
(ไมรวม จีพีจี)
1H51 1H50
189
189

386
386

หนวย : ลานบาท

เอพีบีพี และ
เออีพี
1H51 1H50
47
47

52
52

รวม
1H51

1H50 %เปลี่ยนแปลง

1,099
915
184
236
420

1,087
884
203
438
641

1%
4%
(9%)
(46%)
(35%)

รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 1,090 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป
2550 จํานวน 21 ลานบาท หรือ รอยละ 2 สวนใหญมาจากรายไดคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของ รอยเอ็ด กรีน จํานวน 34
ลานบาท เนื่องจากคาพลังงานไฟฟา (Energy Charge) ที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันเตาที่สูงขึ้น ซึ่งสัมพันธกับสูตรคา
ไฟ ในขณะที่ เอ็กโก โคเจน มีรายไดคาไฟฟาลดลงจํานวน 14 ลานบาท จากรายไดคาไฟฟาจาก กฟผ. ที่ลดลงจาก
การหยุดซอมตามแผน และคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:
1H51
953
137
1,090

เอ็กโก โคเจน
รอยเอ็ด กรีน
รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี

1H50
967
102
1,070

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(1.4%)
33%
2%

รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 9 ลานบาท ลดลง 9 ลานบาท หรือรอยละ 49 สาเหตุ
หลักเกิดจากเงินชวยเหลือคา Guarantee fee ที่ รอยเอ็ด กรีน ไดรับจาก UNDP เปนเวลา 4 ป ไดสิ้นสุดในป 2550
อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทําใหดอกเบี้ยรับของ รอยเอ็ด กรีน และ เอ็กโก โคเจน ลดลงเชนกัน
• ตนทุนขาย จํานวน 858 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 29 ลานบาท หรือรอยละ 3
สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ เอ็กโก โคเจน เพิ่มขึ้น 27 ลานบาท จากการซอมบํารุงตามแผน
•
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หนวย : ลานบาท

ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:
1H51
797
61
858

เอ็กโก โคเจน
รอยเอ็ด กรีน
รวมตนทุนขาย-เอสพีพี

1H50
770
59
829

%เปลี่ยนแปลง
4%
3%
3%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 16 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนจํานวน 8
ลานบาท หรือ รอยละ 105 สาเหตุหลักเกิดจากการจายคาปรับใหแก กฟผ. จํานวน 8 ลานบาท จากการที่เอ็กโก โค
เจนไมสามารถขายไอน้ําใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมไดครบตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา
• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 41 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 6 ลานบาท หรือ รอยละ
13 สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนเงินตนที่ลดลงของ เอ็กโก โคเจน
• สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี) เอพีบีพี และ เออีพี จํานวนรวม
236 ลานบาท ลดลง 202 ลานบาท หรือรอยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550 โดยสวนใหญเปน
สวนแบงกําไรจาก จีอีซี จํานวน 189 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 18 ลานบาทแลว) ลดลง 197
ลานบาท หรือรอยละ 51 สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง
นอกจากนี้ยังมีสวนแบงผลกําไรจาก เอพีบีพีและเออีพี จํานวน 47 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 6 ลานบาทแลว) ซึ่งเปนสวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เนื่องจากการ
ขาย บรพ. ซึ่งทําใหสวนแบงกําไรลดลง 5 ลานบาท หรือรอยละ 10 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550
•

4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล และ เอ็นทีพีซี มีสวนแบงผลขาดทุนจาก
สวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 64 ลานบาท โดยขาดทุนลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 82 ลาน
บาท โดยแบงเปนสวนแบงผลขาดทุนจาก เอ็นทีพีซี จํานวน 110 ลานบาท (รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน
75 ลานบาทแลว) ขาดทุนลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 70 ลานบาท หรือรอยละ 39 สาเหตุหลักมา
จากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง จํานวน 85 ลานบาท ในขณะที่สวนแบงผลกําไรจาก โคแนล จํานวน 46
ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 32 ลานบาทแลว) เพิ่มขึ้น 12 ลานบาท หรือรอยละ 34 จากกําไร
อัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น
5) กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา และกิจการรวมคา 1 แหง คือ
อเมสโก มีรายไดรวมทั้งสิ้น 570 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 164 ลานบาท หรือ รอยละ
40 คาใชจายรวมจํานวน 387 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 109 ลานบาท หรือ รอยละ
39 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคาจํานวน 4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.68 ลานบาท หรือรอยละ 23
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคาของกลุมธุรกิจอื่นๆ:
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรกอนสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคา
สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากกิจการรวมคา
กําไรสุทธิกอน Fx ของบริษัทยอย และ MI

เอสโก
1H51
1H50
451
292
352
241
98
51
4
3
102
55

เอ็กคอมธารา
1H51
1H50
119
114
34
37
85
77
85
77

หนวย : ลานบาท
1H51
570
387
183
4
187

รวม
1H50
%เปลี่ยนแปลง
407
40%
278
39%
129
42%
3
23%
132
42%

รายไดคาบริการ ของเอสโก จํานวน 432 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 147 ลาน
บาท หรือ รอยละ 51 สาเหตุหลักจากรายไดการใหบริการบํารุงรักษาและรายไดจากการขายอุปกรณเครื่องจักรใน
การผลิตไฟฟาใหกับโรงไฟฟาตางประเทศเพิ่มขึ้น
• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 114 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 5 ลาน
บาท หรือ รอยละ 5 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาระยะ
ยาวกับการประปาสวนภูมิภาค
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 24 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ
93 โดยสวนใหญจากกําไรจากการขาย อเมสโก จํานวน 15 ลานบาท
• ตนทุนบริการ จํานวน 282 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2550 จํานวน 80 ลานบาท หรือรอย
ละ 40 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษา ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
• ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 33 ลานบาท เทากับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน
29 ลานบาท หรือ รอยละ 70 สาเหตุหลักจากภาษีของ เอสโก ที่เพิ่มขึ้น 30 ลานบาท เนื่องจากรายไดที่เพิ่มขึ้น
• สวนแบงกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา ของเอสโก อันไดแก อเมสโก จํานวน 4 ลานบาท เพิ่มขึ้น
0.68 ลานบาท หรือรอยละ 23
•
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4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2551 เอ็ กโก บริษัท ยอยและสวนไดเ สียในกิจการรวมค า มีสินทรัพ ยรวมจํ า นวน
54,671 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,071 ลานบาท หรือ รอยละ 2 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2550 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้
60,000

หนวย : ลานบาท

54,67153,600

ไตรมาส 2 ป 2551

ป 2550

50,000
40,000
30,000
19,662 20,233 17,792 18,638

20,000
10,000
0

7,022

9,661

5,493
535

สินทรัพยรวม

8,322

915

เงินสด
เงินลงทุน
เงินฝาก,เงินลงทุน
ระยะสั้น
ทั้งระยะสั้นและ และระยะยาว
ระยะยาว
ที่ใชเปน
หลักประกัน

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
และสวนได
เสียในกิจการ
รวมคา

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
(สุทธิ)

สินทรัพยอื่นๆ

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะสัน้
และระยะยาว จํานวน 7,022 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 1,529 ลานบาท หรือ
รอยละ 28 สาเหตุหลักจาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 1,575 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสดรับ
จากการดําเนินงาน 2,794 ลานบาท เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา 1,101 ลานบาท เงินรับจากการขาย บรพ. และ
อเมสโก จํานวนรวมทัง้ สิ้น 815 ลานบาท และเงินปนผลรับจากอีสท วอเตอร จํานวน 78 ลานบาท ในขณะที่มกี าร
ลงทุนในกิจการรวมคา จํานวน 366 ลานบาท มีการชําระคืนเงินกูและหุนกูจํานวนรวมทัง้ สิ้น 1,424 ลานบาท และ
การจายเงินปนผลใหแกผถู อื หุนจํานวน 1,360 ลานบาท
2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 535 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1
ของสินทรัพยรวม ลดลง 380 ลานบาท หรือรอยละ 42 สาเหตุหลักจากการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยทีค่ รบ
กําหนดชําระคืนของ บฟข. และ เอ็กโก โคเจน
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3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 สวนไดเสียใน
กิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามงบการเงินรวม มีมูลคาตามบัญชี เทากับ 19,662 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 36 ของสินทรัพยรวม ลดลง 571 ลานบาท หรือรอยละ 3 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก
3.1) มีการเพิ่มขึ้นของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 2,830 ลานบาท
3.2) มีการลงทุนในหุนเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานบาท
3.3) ไดรับเงินปนผลจาก บีแอลซีพี จีอีซี และ โคแนล จํานวน 2,476 ลานบาท
3.4) มีการขายเงินลงทุนในหุนทุนของ บรพ. และ อเมสโก จํานวน 835 ลานบาท
3.5) ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ จํานวน 100 ลานบาท
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยใชราคาทุนเดิมเปนราคาเริ่มตน
ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท มีมูลคาตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2551 เทากับ 29,671 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17 ลาน
บาท ซึ่งเปนผลมาจาก เอ็กโก มีการลงทุนเพิ่มในกิจการรวมคา ซึ่งไดแก เอ็นทีพีซี และบริษัท พัฒนาพลังงาน
ทดแทนและสิ่งแวดลอม จํากัด จํานวน 356 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่มีการขายหุน บรพ.
จํานวน 348 ลานบาท
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) จํานวน 17,792 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 33 ของสินทรัพยรวม
ลดลงสุทธิทั้งสิ้น 846 ลานบาท หรือรอยละ 5 สินทรัพยที่ลดลงสวนใหญมาจาก การตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
เอ็กโก และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 1,073 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมใชงานออกไปยังวัสดุสํารอง
คลังของ บฟร. บฟข. และเอ็กโก โคเจน จํานวน 219 ลานบาท ในขณะที่มีการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย
เนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ บฟร. บฟข. และเอ็กโก โคเจน จํานวน 381 ลานบาท และซื้อสุทธิของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ 65 ลานบาท
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 9,661 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 18 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 1,339 ลาน
บาท หรือรอยละ 16 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินปนผลคางรับจากกิจการรวมคาที่เพิ่มขึ้น จํานวน 1,376 ลานบาท และ
รายไดคางรับของเอสโกที่เพิ่มขึ้น 75 ลานบาท ในขณะที่วัสดุสํารองคลังลดลง จํานวน 124 ลานบาท
4.2 การวิเคราะหหนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 9,926 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2550 จํานวน 1,679
ลานบาท หรือรอยละ 14 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู จํานวน 8,157 ลานบาท หรือรอยละ 82 ของหนี้สนิ รวม ลดลง 1,080 ลาน
บาท หรือรอยละ 12 สาเหตุหลักเกิดจากการชําระหนี้เงินกูและหุนกูของ บฟข. เอ็กโก โคเจน และรอยเอ็ด กรีน โดยมี
รายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
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- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 19 ลานดอลลารสหรัฐ
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 823 ลานเยน
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 4,677 ลานบาท
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 2,602 ลานบาท

กําหนดชําระคืนเงินกูระยะยาวและหุนกู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
กําหนดชําระคืน
เอ็กโก
บฟข.
ภายใน 1 ป
772
1-5 ป
1,830
เกินกวา 5 ป
4,000
รวม
4,000
2,602

หุนกู( บาท)

ดอลลาร

32%

สหรัฐ
8%

บาท

เยน

57%

3%

เอ็กโก โคเจน
154
1,016
126
1,296

หนวย : ลานบาท
รอยเอ็ด กรีน
32
128
99
259

ทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟา และเครื่องจักร และไดกันเงิน
สํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และเพื่อลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ณ 30 มิถุนายน 2551 มีจํานวนรวม 253 ลานบาท
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 1,769 ลานบาท หรือรอยละ 18 ของหนี้สินรวม ลดลง 599 ลานบาท หรือรอยละ 25
สาเหตุหลักเนื่องจาก หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคาลดลง 258 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มทุนและรับรูสวนแบงขาดทุน
จากเอ็นทีพีซี จํานวน 356 ลานบาท และ 110 ลานบาทตามลําดับ และเจาหนี้การคาลดลง 278 ลานบาท ซึ่งสวน
ใหญมาจากเอ็กโก โคเจน และ บฟข.
4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 44,746 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน
2,750 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 เนื่องจากปจจัยหลักคือ กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม
จํานวน 4,257 ลานบาท ในขณะที่มีการจัดสรรเงินปนผล จํานวน 1,376 ลานบาท
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 สรุปไดดังนี้
สวนของผูถือหุน จํานวน 44,746 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.84
หนี้สิน จํานวน 9,926 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.16

หนี้สิน
18.16%
สวนของ
ผูถือหุน

81.84%
สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.22 เทา ต่ํากวาสิ้นป 2550 ซึ่งเทากับ 0.28 เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 84.03 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 ซึ่งอยูที่ระดับ 78.78 บาท
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5. รายงานการวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหา
เงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เงินสดและ
รายการเทียบเทาคงเหลือ มีจํานวน 5,325 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 ทั้งสิ้น 1,575 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียด
ของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 2,794 ลานบาท มาจากเงินสดที่ไดมาจากการ
ดําเนินงาน 3,260 ลานบาท และเงินสดใชไปสําหรับเงินทุนหมุนเวียน 466 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 1,565 ลานบาท สวนใหญมาจากการไดรับเงินปนผล
จากกิจการรวมคา 1,101 ลานบาท เงินรับจากการขาย บรพ. และ อเมสโก จํานวนรวมทั้งสิ้น 815 ลานบาท และเงิน
ปนผลรับจากอีสท วอเตอร จํานวน 78 ลานบาท ในขณะที่มีการลงทุนในกิจการรวมคา จํานวน 366 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 2,785 ลานบาท เกิดจากการชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยของหุนกูและเงินกูของ เอ็กโก บฟข. เอ็กโก โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน รวมทั้งสิ้น 1,424 ลานบาท และการ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,360 ลานบาท
ในงวด 6 เดือน ป 2551 เอ็กโก มีอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ที่สําคัญ ดังนี้
- อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที่ 7.49 เทา เทียบกับป 2550 ซึ่งเทากับ 4.22 เทา
- อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 3.94 เทา เทียบกับป 2550 ซึ่งเทากับ 2.26 เทา
สาเหตุที่อัตราสวนทั้งสองของป 2551 สูงกวาป 2550 เปนผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
สวนใหญมาจากการไดรับเงินปนผลจากกิจการรวมคา และการขาย บรพ. และ อเมสโก และการเพิ่มขึ้นเงินปนผล
คางรับจากกิจการรวมคา
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