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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ซึ่งมีกาํ ลังผลิตติดตั้ง ณ
ปจจุบันตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาขนาดใหญและเล็กรวมทัง้ สิน้ 12 โรง
และมีโครงการสําคัญที่กําลังพัฒนา 2 โครงการ คือ โครงการน้ําเทิน 2 ซึ่งธนาคารโลก (World Bank) และธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) พรอมกลุมสถาบันทางการเงินที่เปนธนาคารพาณิชยและ
องคกรระหวางประเทศไดใหการสนับสนุนโครงการอันนําไปสูการเบิกเงินกูง วดแรกเปนจํานวนเทียบเทา 238 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2548 และ โครงการแกงคอย 2 ซึ่ง บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)
(จีอีซี) กําลังดําเนินการปรับเปลี่ยนเจาหนี้เงินกูดอลลารสหรัฐฯโดยให Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) และกลุมธนาคารตางประเทศมาแทนที่ธนาคารพาณิชยไทยคาดวาจะแลวเสร็จภายในป
2548
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ใน 9 เดือนแรก ป 2548 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 มีกาํ ไร
สุทธิทงั้ สิน้ 3,224 ลานบาท ลดลง 577 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอน หาก
ไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว ใน 9 เดือนแรก ป 2548 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 3,531 ลานบาท
ลดลงจาก 9 เดือนแรก ป 2547 จํานวน 605 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15 สาเหตุการลดลงของกําไรสุทธิกอน
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจาก
• บผฟ. มีกา
ํ ไรสุทธิเทากับ 39 ลานบาท ลดลง 82 ลานบาท เนื่องจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงิน
ลดลง
• กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) และ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม
จํากัด (บฟข.) มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 3,246 ลานบาท ลดลง 325 ลานบาท สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟที่
ลดลงซึ่งเปนไปตามประมาณการ
• กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอซ
ี ี บริษทั อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เอ
อีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบพี ี) บริษทั ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด (ทีแอลพี โคเจน)
และ บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกาํ ไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ เทากับ 283 ลานบาท เพิม่ ขึ้นรวมทั้งสิน้
17 ลานบาท เนื่องจากรายไดคาไฟที่เพิ่มขึน้ ของ จีอีซี และ ทีแอลพีโคเจน และ คาใชจายในการบริหารที่ลดลง
ของ ทีแอลพีโคเจน
• กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย บริษท
ั โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น (โคแนล) และ โครงการ
น้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) ขาดทุนสุทธิเทากับ 201 ลานบาท ลดลงทัง้ สิ้น 294 ลานบาท เนื่องจาก เอ็นทีพีซี ไดเริ่ม
ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาและนํามาจัดทํางบการเงินรวมตามสัดสวน ซึง่ ขาดทุนจํานวน 341 ลานบาท
• กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) และ บริษัท เอ็กคอม
ธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) มีกาํ ไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ 164 ลานบาท เพิม่ ขึ้นรวมทั้งสิน้ 78 ลานบาท เนื่องจาก
รายไดคาบริการที่เพิม่ ขึ้นของเอสโก
2

2. การวิเคราะหผลการปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer “IPP”) แหงแรกของประเทศ
ไทย ซึง่ แปรรูปมาจากสวนของการผลิตบางสวนของ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) หรือ กฟผ. (ชื่อเดิมคือ “การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย”) จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิง้ โดยการลงทุนในบริษัทยอย หรือ
บริษัทรวมตาง ๆ ภายใตวิสัยทัศนแหงการเปนบริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจร และ
ครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทัง้ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ดวยความมุง มั่นที่จะธํารง
ไวซึ่งสิ่งแวดลอม และการพัฒนาสังคม
สําหรับแผนการดําเนินธุรกิจของ บผฟ. เรามุงเนนการประกอบธุรกิจในการผลิตกระแสไฟฟาและ
จําหนายให กฟผ. ภายใตสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว นอกจากนัน้ เรายังแสวงหาการลงทุนจากการพัฒนา
หรือซื้อโครงการจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทงั้ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปาหมายในการ
สรางผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนใหแกผถู อื หุนโดยการเพิ่มพูนกําไรจากโครงการที่มอี ยูในปจจุบนั
ตลอดจนการสรรหาโครงการที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูในระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได
ณ ปลายเดือนกันยายน 2548 ประเทศไทยมีกาํ ลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 26,430.56 เมกะวัตต1 ซึ่ง
ประมาณรอยละ 9.1 ของกําลังผลิตนีม้ าจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในป 2548 ความตองการพลังไฟฟา
สูงสุดอยูในชวงเดือนเมษายนที่ 20,537.5 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.27 เมื่อเทียบกับความ
ตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมของป 2547
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นควรให กฟผ. มีสดั สวนกําลังการผลิตไฟฟาเปน
จํานวนอยางนอยรอยละ 50 ของกําลังการผลิตไฟฟาใหมในชวงป พ.ศ. 2554-2558 โดยไมตองเขาประมูล สําหรับ
การเปดประมูลโรงไฟฟาใหมที่เหลือรอยละ 50 สําหรับภาคเอกชนนัน้ ยังตองรอนโยบายจากคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการไฟฟาชวงเปลีย่ นผาน (Interim Regulator) ซึ่งขณะนี้ยงั อยูร ะหวางการดําเนินการจัดตั้งจากภาครัฐ
โดยหนวยงานดังกลาว จะดําเนินการภายใตสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อยางไรก็ดี
บผฟ. ไดดําเนินการวางแผนโดยอาศัยความรวมมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองคกรเพื่อ
เตรียมการประมูลดังกลาวแลว
ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา
ขนาดใหญและเล็กรวมทั้งสิน้ 12 โรง ซึง่ รอยละ 85 ของกําลังผลิต มาจากโรงไฟฟาของ บฟร. ซึ่งมีกาํ ลังผลิต
ติดตั้ง 1,232 เมกะวัตต และโรงไฟฟาของ บฟข. ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ทัง้ 2 โรงไฟฟาดังกลาวใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก นอกจากนี้บริษัทยังไดดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 3 โครงการ ซึ่งคิด
เปนกําลังการผลิตติดตั้งในสวนการถือหุน ของ บผฟ. จํานวนรวม 1,011 เมกะวัตต ไดแก
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1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุน รอยละ 50 ในจีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ บริษทั
กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด (จีพีจี) รอยละ 99.99) ตั้งอยูที่จงั หวัดสระบุรี กําลังผลิต 1,468 เม
กะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก โครงการนี้มีกาํ หนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่
1 และ 2 กําลังผลิตโรงละ 734 เมกะวัตต ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 และวันที่ 1 มีนาคม 2551
ตามลําดับ
2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอ็นทีพซี ี (บริษัทเจาของโครงการ)) ผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เม
กะวัตต งานกอสรางยังเปนไปตามแผนที่กาํ หนดไวในชวงนี้ โดยโครงการมีกําหนดเดินเครื่องเชิง
พาณิชยในเดือนธันวาคม 2552 และมีสัญญาขายไฟใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะวัตต สวนที่
เหลือขายใหกบั รัฐบาลลาว
3. โครงการกัลฟ ยะลา กรีน (บผฟ. ถือหุนผานทาง จีอีซี คิดเปนสัดสวน รอยละ 47.5) ในจังหวัด
ยะลา กําลังผลิต 23 เมกะวัตต โดยใชเศษไมยางพาราเปนเชื้อเพลิง เนื่องจากเกิดเหตุการณไม
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตตนป 2547 ทําใหการกอสรางลาชากวาแผนทีก่ ําหนดไว
คาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2549 และฝายบริหารอยูระหวางการเจรจาเลื่อน
กําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยกับ กฟผ. ออกไป
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนัน้ บผฟ. มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณ
รอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนทีท่ ยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปน
อื่นใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ

3.

รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) เพื่อใหแตละบริษทั
ดําเนินธุรกิจดานการผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายไดหลัก คือเงินปนผล
ที่ ม าจากกํ า ไรของบริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม และส ว นได เ สี ย ในกิ จ การร ว มค า การจั ด โครงสร า งดั ง กล า วมี
วัตถุประสงคเพื่อไดรับความสะดวกในการขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการ
ใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการเกา
ในระหวางไตรมาสที่ 3 ป 2548 เอ็นทีพีซี ไดเริ่มดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 เงินลงทุนใน เอ็นทีพีซี ไดนํามาจัดทํางบ
การเงินรวมระหวางกาลตามวิธีรวมตามสัดสวน เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวมีนัยสําคัญตอกลุม
บริษัท
4

ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมที่
ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
3.1 สรุปผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับ 9 เดือนแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 เปนจํานวนทั้งสิน้ 3,224
ลานบาท ลดลง 577 ลานบาท หรือ รอยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของชวงเวลาเดียวกัน ป
2547
หนวย:ลานบาท
Others
5%

กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก ป 2548

EGCO
3%

SPP, 4%
IPP
88%

กําไรสุทธิหลัง FX
9 เดือนแรก ป 2548

หมายเหตุ:

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

-ไอพีพี ประกอบดวย บฟร. บฟข.
-ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพีซี

กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก ป 2547

กอน FX

หลัง FX

กอน FX

หลัง FX

39
3,246
283
(201)

92
3,012
153
(196)

121
3,571
266
93

134
3,391
105
85

164

164

86

86

- เอสพีพี ประกอบดวย จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพีโคเจน รอยเอ็ด กรีน
- อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา

ใน 9 เดือนแรก ป 2548 บผฟ. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 307 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันป 2547 ซึ่ง บผฟ. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 335 ลานบาท ทั้งนี้ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนทีย่ ังไมเกิดขึ้นจํานวน 398 ลานบาทใน 9 เดือนแรก ป 2548 เปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย
ซึ่งเกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนีค้ งคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุล
ตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วันสิน้ สุดงวดของบัญชีปจ จุบัน (วันที่ 30 กันยายน 2548) กับงวดกอน
หนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2547)
หากไมคาํ นึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ใน 9 เดือนแรก ป 2548 บริษัทจะมีกาํ ไรจํานวน 3,531 ลาน
บาท ลดลงจาก 9 เดือนแรก ป 2547 จํานวน 605 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15
นอกจากนีห้ ากไมคํานึงถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 307 ลานบาท ดอกเบีย้ จายจํานวน
1,404 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 405 ลานบาทและคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 2,300 ลาน
บาท กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม บผฟ.ใน 9 เดือน
แรก ป 2548 จะเปนจํานวน 7,639 ลานบาท ลดลง 656 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8 เมื่อเทียบกับกําไร ของ
กลุม บผฟ. 9 เดือนแรก ป 2547 จํานวน 8,295 ลานบาท ซึง่ ไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 335
ลานบาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 1,706 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 382 ลานบาทและคาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายตางๆ จํานวน 2,071 ลานบาท
5

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ มีดังนี้
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 50.63
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 27.87
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 6.71 บาท
อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 50.63 นั้น ต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันของป 2547 ซึ่งเทากับรอยละ
55.04 สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟที่ลดลง และตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นของ บฟร. ประกอบกับการเริ่มบันทึกผลการ
ดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 2 ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาตามวิธีรวมตามสัดสวน มีผลขาดทุน จํานวน 341 ลานบาท
สงผลใหอัตรากําไรสุทธิใน 9 เดือนแรก ป 2548 (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 27.87 นั้น
ต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันของ ป 2547 ซึ่งเทากับรอยละ 32.82
3.2 การวิเคราะหรายได
ผลการดําเนินงานใน 9 เดือนแรก ป 2548 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 12,667 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ชวงเวลา
เดียวกันป 2547 เพิ่มขึ้นจํานวน 63 ลานบาท หรือรอยละ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายไดรวม:
บผฟ.
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas)
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others)

9 เดือนแรก ป 2548 9 เดือนแรก ป 2547
331
439
7,284
7,664
3,854
3,539
635
573
564
388

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(25%)
(5%)
9%
11%
45%

1) รายไดของ บผฟ. จํานวน 331 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงิน 233
ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 76 ลานบาท และรายไดอื่นๆ 23 ลานบาท ซึง่ รายไดของ บผฟ. ลดลงจากปกอน จํานวน 109
ลานบาท หรือรอยละ 25 สาเหตุหลักจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงินลดลงจํานวน 142 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรก ป 2547 เนื่องจากสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ
รายไดหลักสวนใหญของ บผฟ. ใน 9 เดือนแรก ป 2548 ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงินคือ กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปน ผล (KTSF) จํานวน 124 ลานบาท ลดลง 205 ลานบาท เงิน
ปนผลรับจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าํ ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) จํานวน 92 ลานบาท เพิ่มขึน้
56 ลานบาท เนื่องจาก บผฟ. เพิ่มสัดสวนการลงทุนและอัตราการจายเงินปนผลที่เพิม่ ขึ้น สําหรับรายไดจาก
ดอกเบี้ยรับจํานวน 76 ลานบาทนั้นเพิ่มขึน้ 18 ลานบาท และรายไดอื่นๆ 23 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 16 ลานบาท
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2)

รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บฟร. และ บฟข. จํานวน 7,284 ลานบาท

แบงเปน
รายไดคาไฟฟา จํานวน 7,173 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 364 ลานบาท หรือรอยละ 5 โดย
แบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร.จํานวน 3,763 ลานบาท ลดลง 319 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity
Rate) ที่ลดลง และ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน 3,410 ลานบาท ลดลง 45 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base
Availability Credit) ที่ลดลง ซึง่ เปนไปตามทีก่ ําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus” หรือตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแกผปู ระกอบการภายใตสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณการไว
แลว
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP):
บฟร.
บฟข.

9 เดือนแรก ป 2548
3,763
3,410

9 เดือนแรก ป 2547
4,082
3,455

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(8%)
(1%)

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้
และคาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแต
ละงวด นอกจากนัน้ ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิด
จากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุล
ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคา
พลังไฟฟาเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงกวาระดับ 28 บาท ตอหนึง่ ดอลลารสหรัฐฯ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลง
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ ทัง้ นี้ รายไดคาไฟฟาจากบริษทั ยอยหลักไดรวม
สวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 552 ลานบาทสําหรับ 9 เดือนแรก ป 2548
• รายได จ ากดอกเบี้ ย รั บ และรายได อื่ น ๆ จํ า นวน 110 ล า นบาท ลดลง 17 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 13
สาเหตุหลักคือ ดอกเบี้ยรับ ของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 16 ลานบาท เนื่องจากจํานวนเงินฝากที่ลดลง และรายได
อื่นๆลดลง 1 ลานบาท
3) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 3,854 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน จํานวน 315 ลานบาท หรือ รอยละ 9 สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) ประกอบดวย 5 บริษัท
คือ จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รายไดคาไฟฟา จํานวน 3,773 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 274 ลานบาท หรือ
รอยละ 8
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รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):
จีอีซี

9 เดือนแรก ป 2548
2,189

9 เดือนแรก ป 2547
1,971

1,266
190
128

1,216
212
101

ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอยเอ็ด กรีน

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
11%
4%
(10%)
27%

ทั้งนี้รายไดสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นมาจาก จีอีซี จํานวน 218 ลานบาท เนื่องจากมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ
เรียกกําลังการผลิตสําหรับความตองการไฟฟาสูงสุดจาก กฟผ. สวนทีแอลพีโคเจนมีรายไดเพิ่มขึ้นจํานวน 50 ลาน
บาท เนื่องมาจากมีรายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตรา
คาไฟที่เพิ่มขึ้นและการขายไอน้ําใหลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และรอยเอ็ดกรีนที่มีรายไดเพิ่มขึ้น จํานวน
27 ลานบาทจากคาพลังไฟฟาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่สูงขึ้นซึ่งสัมพันธกับสูตรคาไฟ สงผลใหคาไฟฟา
สูงขึ้น สําหรับรายไดคาไฟฟาของเอพีบีพี ลดลง 22 ลานบาท เกิดจากกําลังการผลิตลดลงเนื่องจากการชํารุดของ
อุปกรณที่ใชในการทํางานของเครื่องจักรผลิตไฟฟา
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 45 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24 ลานบาท สวนใหญจากรายได
อื่นๆของเอพีบีพีเพิ่มขึ้น 11 ลานบาท สวนรายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆของ จีอีซี เพิ่มขึ้น 5 ลานบาท
รอยเอ็ดกรีนเพิ่มขึ้น 3 ลานบาท และทีแอลพี โคเจนเพิ่มขึ้น 4 ลานบาท
• ส ว นแบ ง ผลกํ า ไรจากกิ จ การร ว มค า คื อ เออี พี จํ า นวน 35 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 16 ล า นบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2547 สาเหตุหลักเนื่องจากมีงานซอมบํารุงรักษาหลักในป 2547
4) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 635 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 62
ลานบาท สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศประกอบดวย โคแนล และ โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
• รายได คาไฟฟ า จํ า นวน 600 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้น จากป ก อน 40 ล า นบาท หรื อ ร อยละ 7 ซึ่ งเกิ ด จากการ
ผลิตพลังงานไฟฟาในป 2548 สูงกวาป 2547
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 34 ลานบาท ลดลง 3 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 7
• สวนแบ งคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ําเทิ น 2 มีการบันทึกเปนศู นย แสดงการลดลง 24 ลา น
บาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากในป 2547 โครงการน้ําเทิน 2 บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย
แต ใ นไตรมาสที่ 3 ป 2548 ไดเ ริ่ ม ต น การบั น ทึ ก ผลการดํ า เนิ น งานตามวิ ธีร วมตามสั ดส ว นภายหลั ง การเริ่ ม
ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาในประเทศลาว
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5) รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 564 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 176
ลานบาท หรือ รอยละ 45 สําหรับกลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ:
รายไดคาบริการ – เอสโก
รายไดคาน้ํา – เอ็กคอมธารา

9 เดือนแรก ป 2548
426
125

9 เดือนแรก ป 2547
260
118

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
64%
7%

รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 426 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 167 ลานบาท หรือ รอย
ละ 64 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของการใหการบริการบํารุงรักษาหลัก และขายอุปกรณเครื่องจักรในการผลิต
ไฟฟาระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน
• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 125 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 8 ลานบาท หรือ รอย
ละ 7 เนื่องจากอัตราคาน้ําที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาระยะยาวกับการประปาสวนภูมิภาค
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ
24 สวนใหญจากดอกเบี้ยรับของเอ็กคอมธารา
• สวนแบงกําไรจากบริษัทยอยและกิจการรวมคาของเอสโก จํานวน 2.3 ลานบาท ลดลง 0.62 ลาน
บาท ซึ่งมาจาก บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) ที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้น
•

3.3 การวิเคราะหรายจาย
คาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา ใน 9 เดือนแรก ป 2548 จํานวน 8,926
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 634 ลานบาท หรือ รอยละ 8 แบงตามกลุมธุรกิจ ดังตอไปนี้
คาใชจายรวม:
บผฟ.
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP)
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas)
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others)

9 เดือนแรก ป 2548
292
4,038
3,523
697
376

9 เดือนแรก ป 2547
319
4,094
3,234
363
283

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(8%)
(1%)
9%
92%
33%

1) คาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 292 ลานบาท เปนคาใชจายในการบริหารทั่วไปทั้งจํานวน ซึ่งลดลง
ทั้งสิ้น 27 ลานบาท หรือรอยละ 8 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2547 เนื่องจากหุนกูของ บผฟ. ไดชําระคืน
หมดแลวตั้งแตเดือนตุลาคม 2547
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2) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) จํานวน 4,038 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอน จํานวน 56 ลานบาท หรือรอยละ 1 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 2,449 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 198 ลานบาท หรือ รอย
ละ 9 สาเหตุหลักมาจากคาบํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนทดแทนเพลากังหันไอน้ําที่ชํารุดของ บฟร.
ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ(IPP):
9 เดือนแรก ป 2548
1,447
1,002

บฟร.
บฟข.

9 เดือนแรก ป 2547
1,268
983

หนวย:ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
14%
2%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 480 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 21
ลานบาท หรือ รอยละ 5 สาเหตุหลักจาก บฟข. ตัดจายผลขาดทุนจากการโอนเงินลงทุนเผื่อขายเปนเงินลงทุนที่ถือ
ไวจนครบกําหนดจํานวน 41 ลานบาท
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 1,110 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 274 ลานบาท หรือ รอย
ละ 20 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 164 ลานบาท และ 110 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจาก
จํานวนเงินตนของเงินกูลดลง
•

3) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 3,523 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอน จํานวน 289 ลานบาท หรือ รอยละ 9 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 3,049 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2547 จํานวน 262 ลานบาท หรือ รอย
ละ 9 สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 139 ลานบาท เนื่องจากงานซอมบํารุงรักษา สําหรับ
ตนทุนขายของ ทีแอลพีโคเจน เพิ่มขึ้น 55 ลานบาทเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและคาบํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้น
สวนเอพีบีพีมีตนทุนขายเพิ่มขึ้น 42 ลานบาทเนื่องจากงานซอมบํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้น และตนทุนขายของรอยเอ็ด
กรีน เพิ่มขึ้น 26 ลานบาท เนื่องจากคาเชื้อเพลิงแกลบที่สูงขึ้น
หนวย:ลานบาท

ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):
จีอีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอยเอ็ด กรีน

9 เดือนแรก ป 2548
1,813
960
195
82

9 เดือนแรก ป 2547
1,674
904
153
56

%เปลี่ยนแปลง
8%
6%
27%
47%

คาใชจายในการบริหาร จํานวน 233 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 3 ลานบาท หรือ รอย
ละ 1 สาเหตุหลักจาก จีอีซี ซึ่งมีคาใชจายทั้งสิ้น 212 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27 ลานบาท เอพีบีพี มีคาใชจายเพิ่มขึ้น 3
•
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ลานบาท และ รอยเอ็ดกรีน เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท ในขณะที่ ทีแอลพีโคเจน มีคาใชจายทางการเงินลดลง 28 ลาน
บาท เนื่องจากใน 9 เดือนแรก ป 2547 มี Refinancing Fee
• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 241 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 24 ลานบาท หรือ รอย
ละ 11 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจายจํานวน 17 ลานบาทของ ทีแอลพีโคเจน อันเนื่องจากวงเงิน
กูที่สูงขึ้นจากคา Refinancing Fee และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากการทํา Swap จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ สําหรับดอกเบี้ยจายของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 5 ลานบาท มาจากการกูเงินสําหรับกอสราง
โรงไฟฟ า ทั้ ง นี้ ด อกเบี้ ย จ า ยของ จี อี ซี และ ที แ อลพี โ คเจน มีจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 139 ล า นบาท และ 82 ล า นบาท
ตามลําดับ
4) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 697 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอน 334 ลานบาท หรือ รอยละ 92 รายละเอียดดังตอไปนี้
•
ตนทุนขาย จํานวน 161 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 34 ลานบาท หรือ รอยละ
26 ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
•
คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 484 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน
303 ลานบาท หรือ รอยละ 167 เนื่องจากการเปลี่ยนมาใชการบันทึกบัญชีวิธีรวมตามสัดสวนสําหรับ เอ็นทีพีซี ทํา
ใหเริ่มตนบันทึกคาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 2 จํานวน 344 ลานบาท ซึ่งสวนใหญไดแกคาใชจาย
ในการพัฒนาโครงการจํานวน 280 ลานบาท
•
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 52 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 3 ลานบาท หรือ รอยละ 5
เนื่องจากเงินตนลดลง
5) คาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 376 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 94 ลาน
บาท หรือ รอยละ 33 รายละเอียดดังตอไปนี้
ตนทุนบริการ จํานวน 274 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 97 ลานบาท หรือรอยละ 55
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่
เพิ่มขึ้น
ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 41 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 0.35 ลานบาท
หรื อ ร อ ยละ 1 มาจาก เอ็ ก คอมธารา เนื่ อ งจากค า จ า งผลิ ต น้ํ า ประปาและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบผลิ ต และท อ ส ง
น้ําประปาลดลง
คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 0.19
ลานบาท หรือ รอยละ 0.3 สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดของ เอสโก จํานวน 19 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับ
กําไรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คาใชจายในการบริหารทั่วไป ลดลง 19 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีการตัดจําหนาย
หนี้สูญของบริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ในป 2547
•

•

•
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ดอกเบี้ยจาย จํานวน 5 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 3 ลานบาท หรือ รอยละ 41
เนื่องจากเงินตนคงเหลือของเงินกูของ เอ็กคอมธารา ลดลง
•
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4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 58,699
ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,632 ลานบาท หรือ รอยละ 7 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2547 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้
หนวย: ลานบาท

60,000 58,699
55,066
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9 เดือนแรก ป 2548

ป 2547
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9,295 8,626
414 398

สินทรัพยรวม

เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
ในความตองการ
ของตลาด
ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว

เงินลงทุน
ระยะสั้น
และ
ระยะยาว
ที่ใชเปน
หลักประกัน

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
และบริษัท
รวมและสวน
ไดเสียใน
กิจการรวม

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
สุทธิ

สินทรัพยอื่นๆ

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว จํานวน 6,997 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของสินทรัพยรวม ลดลง 343 ลานบาท หรือ
รอยละ 5 สาเหตุหลักจากเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการตลาดระยะสั้นซึ่งลดลง 1,606
ล า นบาท ในขณะที่ เ งิ น สดและรายการเที ย บเท า เงิ น สดเพิ่ ม ขึ้ น 1,209 ล า นบาท และเงิน ลงทุน ระยะยาวใน
หลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่นๆเพิ่มขึ้น 54 ลานบาท
2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 9,615 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
16 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 2,195 ลานบาท หรือรอยละ 30
3) เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 414 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 16 ลานบาท หรือรอยละ 4 เกิดจากการรับรูสวนแบงกําไรจาก เออีพี
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 32,378 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 55 ของสินทรัพยรวม
เพิ่มขึ้น 1,095 ลานบาท หรือรอยละ 4 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก การกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติมของ จีอีซี
และเอ็นทีพีซี จํานวน 1,501 ลานบาทและ1,023 ลานบาทตามลําดับ การบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย
เนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ บฟร. และ ทีแอลพีโคเจน จํานวน 222 ลานบาท และ 28 ลานบาท ตามลําดับ
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และ ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของสินทรัพยของบริษัทที่อยูในตางประเทศเพิ่มขึ้น จํานวน 60 ลาน
บาท
ในขณะที่สินทรัพยลดลงเนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย บผฟ. และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน
1,842 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลังของ ทีแอลพีโคเจน บฟร.
และ บฟข. จํานวน 23 ลานบาท 15 ลานบาท และ 14 ลานบาทตามลําดับ
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 9,295 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 669 ลาน
บาท หรือรอยละ 8 ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้และลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 433 ลาน
บาท สินทรัพยอื่นๆ เพิ่มขึ้น 653 ลานบาท วัสดุสํารองคลังที่เพิ่มขึ้นจํานวน 139 ลานบาท ในขณะที่คาความนิยม
ตัดจําหนายลดลง 59 ลานบาท และเงินใหกูยืมระยะยาวของ บผฟ. แกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 497 ลานบาท
เนื่องจาก เอ็นทีพีซี ชําระคืนเงินกูระยะยาวจากผูถือหุนทั้งหมดแลว
4.2 การวิเคราะหหนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 27,627 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,664 ลานบาท หรือรอย
ละ 6 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู จํานวน 24,916 ลานบาท หรือรอยละ 90 ของหนี้สนิ รวม เพิม่ ขึ้น 983 ลาน
บาท หรือรอยละ 4 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 312 ลานดอลลารสหรัฐฯ
หุนกู
ดอลลารสหรัฐ
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 1,066 ลานเยน
21%
51%
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 79 ลานเปโซ
บาท
26% เปโซ
เยน
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 6,528 ลานบาท
0.23%
2%
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 5,304 ลานบาท
ใน 9 เดือนแรก ป 2548 มีการเบิกเงินกูเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2,309 ลานบาท สําหรับการกอสรางโรงไฟฟาของ จีอซี ี
และเอ็นทีพีซี ในขณะที่ มีการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูรวมทั้งสิ้น 1,847 ลานบาท
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 2,712 ลานบาทหรือรอยละ 10 ของหนี้สินรวม ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู
ระยะสั้น 109 ลานบาท เจาหนี้การคา 495 ลานบาท เจาหนี้คากอสราง 180 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย 455 ลาน
บาท ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดคางจาย 256 ลานบาท และ อื่นๆ 1,217 ลานบาท
4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 31,072 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน
1,969 ลานบาท เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 สรุปไดดังนี้
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สวนของผูถือหุน จํานวน 31,072 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.93
หนี้สิน จํานวน 27,627 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.07
สวนของผูถือหุน
52.93%

หนีส้ นิ
47.07%

สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.89 เทา เทากับ
สิ้นป 2547
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 57.03 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 ซึ่งอยูที่ระดับ 53.55
บาท
5. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จัดหาเงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 เงิน
สดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 3,060 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน 1,209 ลานบาท
ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 2,279 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสดที่ไดจาก
ดําเนินงาน 5,876 ลานบาท และการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง 3,597 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 30 ลานบาท โดยไดรับเงินสดจากเงินฝากสถาบัน
การเงินจํานวน 1,640 ลานบาท สวน บผฟ. ไดรับคืนเงินกูระยะยาวจาก เอ็นทีพีซี จํานวน 971 ลานบาท และเออี
พี จํานวน 32 ลานบาท นอกจากนี้ยังไดรับเงินปนผลจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก
จํากัด (มหาชน) กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผลและกองทุนเปดอื่นๆ จํานวน 92 ลานบาท 124 ลาน
บาท และ 17 ลานบาทตามลําดับ ในขณะที่มีเงินลงทุนในการกอสรางโรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 1,165 ลานบาท
และเอ็นทีพีซี จํานวน 1,152 ลานบาท
- เงินสดสุทธิใชไปสําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 1,098 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือการ
ชําระคืนเงินกู และ หุนกู ของ บฟร. บฟข. เอ็กคอมธารา ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ดกรีน เอพีบีพี จีอีซี และโคแนล
จํานวน 1,847 ลานบาท และการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,669 ลานบาท ในขณะที่มีการเบิกเงินกูเพิ่ม
ของ จีอีซี จํานวน 1,096 ลานบาท และ เอ็นทีพีซีจํานวน 1,214 ลานบาท และเงินสดรับจากการขาย Treasury
Stock จํานวน 100 ลานบาท
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