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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผู ผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (Independent Power
Producer) ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้ง ณ ปจจุบันตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,405 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา
ขนาดใหญและเล็กรวมทั้งสิ้น 11 โรง
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ใน 9 เดือนแรก ป 2549 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 มีกําไร
สุทธิทั้งสิ้น 5,054 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,831 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 57 เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรก ป 2548 ทั้งนี้
หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนแลว ใน 9 เดือนแรกของป 2549 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 4,452
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 จํานวน 921 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 สาเหตุของการ
เพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิกอนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจาก
•
•

•

•

•

บผฟ. มีกําไรสุทธิ 24 ลานบาท ลดลง 15 ลานบาท เนื่องจากคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพี ) คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) และ บริษัท ผลิต
ไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 3,988 ลานบาท เพิ่มขึ้น 742 ลานบาท เนื่องจากรายได
คาไฟที่เพิ่มขึ้นของ บฟข. และ บฟร.
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพีพี ) ประกอบดวย 5 บริษัท คือ บริษัท กัลฟอิเ ล็คตริก จํากัด (มหาชน)
(จีอีซี ) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี) บริษัท
ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด (ทีแอลพี โคเจน) และ บริษทั รอยเอ็ด กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิรวม
ทั้งสิ้นเทากับ 162 ลานบาท ลดลงทั้งสิ้น 122 ลานบาท เนื่องจากตนทุนขาย คาใชจายบริหารและดอกเบี้ยจาย
ของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้น
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น (โคแนล) และ
โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 86 ลานบาท เพิ่มขึ้น 287 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
คาใชจายสุทธิของ เอ็นทีพีซี ใน 9 เดือนแรก ป 2549 จํานวน 22 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป
2548 ซึ่งไดมีการบันทึกคาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้าํ เทิน 2 จํานวน 346 ลานบาท ซึ่งสวนใหญไดแก
คาใชจายในการพัฒนาโครงการจํานวน 280 ลานบาท
กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) และ บริษทั เอ็กคอม
ธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 192 ลานบาท เพิ่มขึ้น 29 ลานบาท สาเหตุหลักจากรายได
คาบริการที่เพิ่มขึ้นของเอสโก
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2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บผฟ. เปนบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะ
บริษัทโฮลดิ้ง คือการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตาง ๆ บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทัศนที่วา เรามุงเนน
ที่จะเปนบริษัทชั้นนําของคนไทย
ที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจที่ใหบริการดาน
พลังงานทั้งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดลอมเปนหลัก
บผฟ.
ดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาให การไฟฟาฝา ยผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต
สัญญาซื้อขายไฟระยะยาว
โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนจากการลงทุนใหแกผู ถือหุนโดยการ
แสวงหากําไรจากโครงการที่มีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการที่มีคณ
ุ ภาพและใหผลตอบแทนที่ดีใน
อนาคต และอยูในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได
ณ เดือนกันยายน 2549 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 26,394 เมกะวัตต1 ซึ่งประมาณรอย
ละ 9.1 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในป 2549 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดอยูในชวง
เดือนพฤษภาคมที่ 21,064 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 2.56 เมื่อเทียบกับความตองการพลัง
ไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนของป 2548
สืบเนื่องจากการปฎิรูปการปกครองเมื่ อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผานมา ไดมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม โดย
ดร. ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน ไดมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหมีการแขงขันมากขึ้นใน
การประมูลโรงไฟฟารอบใหม โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหบริษัทลูกของ กฟผ. เขามามีสวนรวมในการประมูล
ดังกลาว เพื่อก อใหเ กิดผลประโยชน สูงสุดตอผูบริโภค ซึ่งนโยบายสนับ สนุนการแขงขันดังกลาวเปดโอกาสให บผฟ.
ไดมีสวนรวมในการประมูลมากขึ้น โดย บผฟ. ไดจัดเตรียมกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมโดยอาศัยความรวมมือ
ตลอดจนความชํานาญการของบุคลากรในองคกรเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมสรางโรงไฟฟาที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเขารวมประมูลตอไป และภายหลังจากการลาออกของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจ การไฟฟาใน
เดือนตุลาคม คาดวากระทรวงพลังงานจะดําเนินการเพื่อใหมีโครงสรางการกํากับดูแลการเปดประมูลโรงไฟฟารอบ
ใหมโดยไมมีการเลื่อนจากกําหนดเดิมภายในป 2550
ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,405 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา 11
โรง โดยรอยละ 86 ของกําลังผลิต มาจากโรงไฟฟาของ บฟร. กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะวัตต และโรงไฟฟา
ของ บฟข. กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต โดยทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลั ก
นอกจากโรงไฟฟาที่มีอยูนั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 4 โครงการ ซึ่งคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้ง
ในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 1,021 เมกะวัตต ไดแก
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1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในจีอีซี ซึ่งถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ บริษัทกัลฟ
เพาเวอร เจเนอเรชั่น (จีพีจี) รอยละ 99.99) ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี กําลังผลิต 1,468 เมกะวัตต โดยใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก โครงการนี้มีกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 และ 2 กําลังผลิต
หนวยละ 734 เมกะวัตต ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 และวันที่ 1 มีนาคม 2551 ตามลําดับ ขณะนี้ได
ดําเนินการกอสรางโครงการแลวเสร็จไปประมาณรอยละ 90
2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอ็นทีพี ซี ซึ่งเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต มีกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในวันที่ 16 ธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995
เมกะวัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลื อใหกับรัฐบาลลาว ความคืบหนาในการกอสรางโครงการปจจุบันอยู
ที่ประมาณรอยละ 27
3. โครงการกัลฟ ยะลา กรีน (บผฟ. ถือหุนผานทาง จีอีซี คิดเปนสัดสวน รอยละ 49) ในจังหวัดยะลา
กําลังผลิต 23 เมกะวัตต โดยใชเศษไมยางพาราเปนเชื้อเพลิง เนื่องจากเหตุการณไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตตั้งแตตนป 2547 ทําใหการกอสรางลาชากวาแผนที่กําหนดไว ทางโครงการไดรับการ
อนุมัติจาก กฟผ. ใหเ ลื่อนกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยกับ กฟผ. จากเดือน เมษายน 2549 เปน
วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ขณะนี้โครงการไดเลื่อนกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยเปนปลายเดือนพฤศจิกายน
2549 สําหรับความคืบหนาในการกอสรางโครงการไดแลวเสร็จไปประมาณ 99%
4. โครงการขยายกําลังการผลิตที่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในบริษัท เอ็ก
โกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ซึ่งถือหุนใน เอพีบีพี รอ ยละ 30) กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟาจําหนายใหกับลู กคาภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
โครงการนี้ไดเริ่มกอสรางตั้งแตเดือนมิถุนายน 2548 และมีกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือน
กุมภาพันธ 2550 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางซึ่งมีความคืบหนาไปแลวประมาณรอยละ 81
นอกเหนือจากโครงการที่ บผฟ. กําลังดําเนินการพัฒนาอยูทั้ง 4 โครงการขางตนแลว บผฟ. ไดตกลงทํา
สัญญาซื้อโครงการโรงไฟฟาถานหินบีแอลซีพี (BLCP) กําลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50
จาก CLP Power (BLCP) Ltd. ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited เปนมูลคา 6,645 ลานบาท
โดยมูลคานี้รวมการทดรองจายจํานวน 2,000 ลานบาท แก CLP Power (BLCP) Ltd สําหรับการซื้อหุนเพิ่มทุน
ใน BLCP เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 โครงการดังกลาวตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ใชถานหินคุณภาพดีที่นาํ เขามาจากประเทศออสเตรเลีย การทํารายการซื้อขายหุน BLCP ในครั้งนี้ จะเสร็จ
สมบูรณเมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
•
มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุนของ EGCOMP อนุมัติใหเขาทํารายการตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ
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•

•

การทํารายการตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน กฟผ. ตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาของ BLCP
การทํารายการตองไดรับความเห็นชอบจากเจาหนี้เงินกูของ BLCP จากผูถือหุนเดิมรายอื่น ๆ ของ
BLCP ซึ่งไมไดเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายหุน รวมถึงหนวยงานอื่น ๆ ที่เปนคูสัญญากับ BLCP
ในสัญญาดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟา

ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแก ผูถื อหุนในอัตรารอยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชน
การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ

3.

รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อใหแตละบริษัทดําเนินธุรกิจด า นการ
ผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายได ห ลั ก คื อ เงิ น ป น ผลที่ ม าจากกํ า ไรของ
บริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรั บ ความ
สะดวกในการขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ
ตอโครงการเกา
ในไตรมาสที่ 3 ป 2548 เอ็นทีพีซี ไดเริ่มดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาในประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว และ บผฟ. ไดทําสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงิ น ในรู ป Standby Letters of Credit (SBLC)
สําหรับสวนของผูถือหุนที่ บผฟ. จะลงทุนในเอ็นทีพีซีจํานวน 94 ลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้นเงิ น ลงทุ น ใน เอ็ น ที พี ซี
ไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาลตามวิธีรวมตามสัดสวน เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวมี
นัยสําคัญตอกลุมบริษัทตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2548
ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพื่อใหเห็น ถึ ง ภาพรวมที่
ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
3.1 สรุปผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. ใน 9 เดือนแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เปนจํานวนทั้งสิ้น 5,054 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 1,831 ลานบาท หรือ รอยละ 57 เมื่อเปรี ยบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2548
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หนวย:ลานบาท
กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก
ป 2549
ตปท.
0.07%
เอสพี พี
7%

อื่น ๆ
4%

บผฟ.
0.47%
ไอพี พี
89%

กําไรสุทธิหลัง FX
9 เดือนแรก ป 2549
หมายเหตุ :

บผฟ.
กลุมธุรกิจไอพีพ ี
กลุมธุรกิจเอสพีพ ี
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ
กลุมธุรกิจอื่นๆ

-ไอพีพ ี ประกอบดวย บฟร. บฟข.
-ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพซี ี

กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก
ป 2548

กอ น FX

หลัง FX

กอ น FX

หลัง FX

24
3,988
162
86
192

24
4,482
354
4
192

39
3,246
283
(201)
164

92
3,012
153
(196)
164

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

ใน 9 เดือนแรก ป 2549 บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 603 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซึ่ง บผฟ. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 307 ลานบาท ทั้งนี้กําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ ยังไมเกิดขึ้นจํานวน 279 ลานบาท เปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเ ปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ไทย
ซึ่งเกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมู ลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมาเปน
เงินตราสกุลบาท ณ วันสิ้นสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 30 กันยายน 2549) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่ 31
ธันวาคม 2548)
หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนแลว ใน 9 เดือนแรก ป 2549 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 4,452
ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 9 เดือนแรก ป 2548 จํานวน 921 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26
นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 603 ลานบาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 1,268 ลาน
บาท ภาษีเงินไดจํานวน 947 ลานบาทและคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 2,079 ลานบาท กําไร
กอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม บผฟ.ใน 9 เดือนแรก ป
2549 จะเปนจํานวน 8,746 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,107 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14 เมื่อเทียบกับกําไรของกลุม
บผฟ. ในชวงเวลาเดียวกันของป 2548 จํานวน 7,639 ลานบาท ซึ่งไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน
307 ลานบาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 1,404 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 405 ลานบาทและคาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายตางๆ จํานวน 2,300 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ มีดังนี้
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 52.36
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 30.52
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 8.46 บาท
อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 52.36 นั้นสูงกวาชวงเวลาเดียวกันของป 2548 เล็กนอยซึ่งเท า กั บ ร อ ย
ละ 50.63 สําหรับอัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ย น) เท า กั บ ร อ ยละ 30.52 นั้ น สู ง กว า
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ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซึ่งเทากับรอยละ 27.87 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุ ท ธิ ข อง บฟร. และ
บฟข. ประกอบกับ คาใชจายของ เอ็นทีพีซี ลดลง
3.2 การวิเคราะหรายไดและคาใชจา ย
ผลการดําเนินงานใน 9 เดือนแรก ป 2549 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงิ น ลงทุ น
ในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 14,585 ลานบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช ว งเวลา
เดียวกันป 2548 เพิ่มขึ้นจํานวน 1,918 ลานบาท หรือรอยละ 15 สวนคาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัท ย อ ย บริ ษั ท
รวม และกิจการรวมคา มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 9,864 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 938 ลานบาท
หรือ รอยละ 11 โดยมีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจ ดังตอไปนี้
รายไดและคาใชจายรวม
บผฟ.
ไอพีพี
9M’49 9M’48 9M’49 9M’48
รายไดรวม
คาใชจายรวม

344
320

331 8,569 7,284
292 4,581 4,038

เอสพีพี
9M’49 9M’48
4,426
4,160

3,854
3,523

ตางประเทศ
9M’49 9M’48
559
338

635
697

หนวย : ลานบาท
รวม
อื่นๆ
9M’49 9M’48 9M’49 9M’48
686 564 14,585 12,667
465 376 9,864 8,926

1) บผฟ. มีรายไดใน 9 เดือนแรก ป 2549 รวมจํานวน 344 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการ
ลงทุนทางการเงิน 167 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 128 ลานบาท และ รายไดอื่นๆ 49 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมของ
บผฟ. เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ทั้งสิ้น 13 ลานบาท หรือรอยละ 4 สวนใหญจากการเพิ่มขึ้นของ
ดอกเบี้ยรับจํานวน 52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และ รายไดอื่นๆที่เพิ่มขึ้น 26
ลานบาทซึ่งมาจากคาชดเชย Internal Development Cost สุทธิของโครงการน้ําเทิน 2 ซึ่ง บผฟ. รับรูใน 9 เดือน
แรก จํานวนสุทธิทั้งสิ้น 36 ลานบาท และเปนไปตาม Shareholders’ Agreement ในขณะที่เงินปนผลรับจากการ
ลงทุนทางการเงินลดลงทั้งสิ้น 65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28
ทั้งนี้รายไดหลักสวนใหญของ บผฟ. ใน 9 เดือนแรก ป 2549 ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุน
ทางการเงินคือกองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (เคทีเอสเอฟ) จํานวน 130 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6 ลาน
บาท เงินปนผลรับจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร
จํานวน 31 ลานบาท ลดลง 61 ลานบาท
สวนคาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 320 ลานบาท เปนคาใชจายในการบริหารทั่วไปทั้งจํานวน เพิ่ ม ขึ้ น
29 ลานบาท หรือรอยละ 10 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักจากค า ธรรมเนี ย มของ SBLC
สําหรับสวนของผูถือหุนที่จะตองลงทุนในเอ็นทีพีซี และสําหรับการปลดสํารองเงินสดในบั ญ ชี ห ลั ก ประกั น Debt
Service Reserve Accounts (DSRA) ของ บฟร. และ บฟข. และเงินบริจาคสําหรับงานฉลองสิริราชสมบั ติ ค รบ
60 ป
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2) กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. และ บฟข. มีรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 8,569 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 1,285
ลานบาท คิดเปนรอยละ 18 เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรก ป 2548 และมีคาใชจาย จํานวน 4,581 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 543 ลานบาท หรือรอยละ 13 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท

รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจไอพีพี:

บฟร.
รายไดรวม
คาใชจายรวม

9M’49
4,264
2,322

บฟข.
9M’48
3,803
2,233

9M’49
4,305
2,259

รวม
9M’48
3,481
1,805

9M’49
8,569
4,581

9M’48 %เปลี่ยนแปลง
7,284
18%
4,038
13%

รายไดคาไฟฟาของกลุม จํานวนรวม 8,250 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 9 เดือนแรก ของปกอน จํานวน 1,077
ลานบาท หรือรอยละ 15 โดยแบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 4,063 ลานบาท เพิ่มขึ้น 299 ลานบาท
เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity Rate) ที่เพิ่มขึ้น และ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน 4,188 ลานบาท เพิ่มขึ้น 778
ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base Availability Credit) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลัง
ไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus” หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแ กผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา
(PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณการไวแลว
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี:
9M’49
4,063
4,188
8,250

บฟร.
บฟข.
รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี

9M’48
3,763
3,410
7,173

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
8%
23%
15%

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้
และคาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแต
ละงวด นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิด
จากอัตราแลกเปลี่ ยน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุล
ดอลลารสหรัฐ ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลัง
ไฟฟาเพิ่มขึ้นจากที่เคยกําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากอนการเพิ่มเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูง กวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ ออัตรา
แลกเปลี่ยนต่ํากวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ รายไดคาไฟฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคา
ไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 652 ลานบาท สําหรับ 9 เดือนแรก ป 2549
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 318 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 208 ลา นบาท หรือรอยละ 188
สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟร. ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 158 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่เพิ่ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการ
เพิ่มทุนใน บฟร. ของ บผฟ. ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สําหรับดอกเบี้ยรับของ บฟข. เพิ่มขึ้ น 45 ล า นบาท
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อีกทั้งรายไดอื่นๆของ บฟร. และ บฟข. เพิ่มขึ้น 5 ลานบาท
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ตนทุนขาย จํานวน 2,546 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ทั้งสิ้น 97 ลานบาท หรื อ
รอยละ 4 สาเหตุหลักจาก บฟข. ซึ่งมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 199 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 20 เมื่ อ เที ย บกั บ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 เนื่องจากมีงานซอมบํารุงรักษาหลักตามที่กําหนดไว สํ า หรั บ บฟร. มี ต น ทุ น ขาย
ลดลง 102 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2548 เนื่องจากใน 9 เดือนแรกของป 2548
บฟร.มีคาบํารุงรักษาการเปลี่ยนทดแทนเพลากังหันไอน้ําที่ชํารุด
•

ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:
9M’49
1,345
1,201
2,546

บฟร.
บฟข.
รวมตนทุนขาย-ไอพีพี

9M’48
1,447
1,002
2,449

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(7%)
20%
4%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 1,169 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเวลาเดี ย วกั น ของป ก อ น
จํานวน 689 ลานบาท หรือ รอยละ 144 สาเหตุหลักจาก บฟข. ไดเริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 411 ล า น
บาท เนื่องจาก บฟข. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําหนด 8 ปนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจ ากการประกอบ
กิจการนั้นไดสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2547 และหลังจากนั้นจนถึงสิ้นป 2548 บฟข. ไดใชผลขาดทุนสะสม
ทางภาษียกมาจนหมด และในป 2549 เปนตนไป บฟข. จะเริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยได รั บ การลดหย อ น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ ระยะลดหยอนภาษี
อีก 5 ปนี้จะสิ้นสุด ณ วันที่ 25 กันยายน 2552 นอกจากนั้น ภาษีเงินไดนิติบุคคลของ บฟร. เพิ่มขึ้น 100 ลานบาท
ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลของ บฟร.สําหรับกําไรสุทธิที่ ไ ด รั บ จาก
การลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป จะสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2551
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวนรวมทั้งสิ้น 866 ลา นบาท ลดลงจาก 9 เดือนแรก ปกอน จํา นวน 243 ลา นบาท หรือ
รอยละ 22 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํ า นวน 118 ล า นบาท และ 125 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ
เนื่องจากจํานวนเงินตนของเงินกูและหุนกูลดลง
•

3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรี น ใน
9 เดือนแรก ป 2549 มีรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 4,426 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2548 จํานวน 572
ลานบาท หรือ รอยละ 15 และมีคาใชจายรวม จํานวน 4,160 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดี ย วกั น ของป ก อ น
จํานวน 637 ลานบาท หรือ รอยละ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจเอสพีพี:
จีอีซี
รายไดรวม
คาใชจายรวม

ทีแอลพี โคเจน

เอพีบีพี

9M’49

9M’48

9M’49

9M’48 9M’49

2,394
2,607

2,201
2,164

1,494
1,232

1,274
1,049

339
223
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หนวย : ลานบาท
รวม

รอยเอ็ ด กรีน

9M’48 9M’49

237
214

199
96

9M’48

9M’49

9M’48 %เปลี่ยนแปลง

142
96

4,426
4,160

3,854
3,523

15%
18%

รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 4,287 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ของ
ปกอน จํานวน 514 ลานบาท หรือ รอยละ 14 รายไดสวนใหญที่เพิ่มขึ้นมาจาก ทีแอลพี โคเจน เพิ่มขึ้ น 210 ล า น
บาท เนื่องจากรายไดการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการจํ า หน า ย
และอัตราคาไฟที่เพิ่มขึ้น และ จีอีซี เพิ่มขึ้น 182 ลานบาท เนื่องจากมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเรี ย กกํ า ลั ง การผลิ ต
สําหรับความตองการไฟฟาสูงสุดจาก กฟผ. สําหรับรายไดคาไฟฟาของเอพีบีพีแสดงการเพิ่มขึ้น 64 ลานบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซึ่งในป 2548 กําลังการผลิตลดลงเนื่องจากการชํารุ ด ของอุ ป กรณ ที่
ใชในการทํางานของเครื่องจักรผลิตไฟฟา และรอยเอ็ด กรีนที่มีรายไดเพิ่มขึ้ น 58 ล า นบาท จากค า พลั ง ไฟฟ า ที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่สูงขึ้นซึ่งสัมพันธกับสูตรคาไฟ สงผลใหรายไดคาไฟฟาสูงขึ้น
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:
9M’49
2,371
1,476
254
186
4,287

จีอ ีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอ ยเอ็ด กรีน
รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี

9M’48
2,189
1,266
190
128
3,773

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
8%
17%
33%
45%
14%

รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27 ลานบาท สวนใหญจากรายได
จากดอกเบี้ยรับของ จีอีซี เพิ่มขึ้น 13 ลานบาท และดอกเบี้ยรับของ ทีแอลพีโคเจน เพิ่มขึ้น 10 ลานบาท เนื่ อ งจาก
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และรายไดอื่นๆของ เอพีบีพี ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 6 ลานบาท เนื่ อ งจากได รั บ รู ค า ชดเชยจาก
บริษัทประกันภัย
• สวนแบงผลกํา ไรจากบริษัท รวม คือ เออีพี จํา นวน 67 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 32 ลา นบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันป 2548 เนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เพิ่มขึ้นและรายไดจ ากการ
ขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
•
ตนทุนขาย จํานวน 3,470 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 9 เดือนแรก ป 2548 จํานวน 421 ลานบาท หรือ รอยละ
14 สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้น 220 ลานบาทเนื่องจากปริมาณการใชและราคาเชื้อเพลิงที่สู ง ขึ้ น
ตนทุนขายของ ทีแอลพี โคเจน เพิ่มขึ้น 192 ลานบาท เนื่องจากปริมาณการใชและราคาเชื้อเพลิ ง ที่ สู ง ขึ้ น ต น ทุ น
ขายของเอพีบีพีที่เพิ่มขึ้น 6 ลานบาทซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น และตนทุนขายของรอยเอ็ด กรี น เพิ่ ม ขึ้ น 3
ลานบาท เนื่องจากคาใชจายเดินเครื่องและบํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้น
•

หนวย : ลานบาท

ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:
9M’49
2,032
1,152
201
85
3,470

จีอ ีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอ ยเอ็ด กรีน
รวมตนทุนขาย-เอสพีพี
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9M’48
1,813
960
195
82
3,049

%เปลี่ยนแปลง
12%
20%
3%
4%
14%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 345 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนจํานวน
113 ลานบาท หรือ รอยละ 48 สาเหตุหลักจากคาใชจายในการบริหารและภาษี ของ จีอีซี จํานวน 324 ล า นบาท
เพิ่มขึ้น 111 ลานบาท เนื่องจากคาธรรมเนียมในการ Prepayment เงินกูและคาธรรมเนียมในการ Restructuring
เงินกูของบริษัทยอยของ จีอีซี 3 บริษัท คือ บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (จีซีซี) บริษัท หนองแค โคเจนเนอ
เรชั่น จํากัด (เอ็นเคซีซี) และ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เอสซีซี)
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวน 344 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเวลาเดียวกันของปกอน จํา นวน 104 ล า นบาท
หรือ รอยละ 43 สาเหตุหลักมาจาก ดอกเบี้ยจายของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 113 ลานบาท เนื่อ งจากค า Unwind
cost ของสัญญา Interest Rate Swap และการเบิกเงินกูเพื่อใชในการบริหารงานของโครงการแกงคอย 2 สําหรั บ
ดอกเบี้ยจายของทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน ลดลง 9 ลานบาท และ 2 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจาก
จํานวนเงินตนลดลง
•

4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล และ เอ็นทีพีซี มีรายไดรวม 559 ลานบาท
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 75 ลานบาท หรือรอยละ 12 สวนคาใชจายรวมของกลุมเปนจํานวน
338 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 359 ลานบาท หรือ รอยละ 51 รายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท

รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจผูผลิตโรงไฟฟาตางประเทศ:

รายไดรวม
คาใชจายรวม

โคแนล
9M’49 9M’48
557
632
316
353

เอ็นทีพีซี
9M’49
9M’48
2
2
22
344

9M’49
559
338

รวม
9M’48
635
697

%เปลี่ยนแปลง
(12%)
(51%)

รายไดคาไฟฟา จํานวน 502 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 98 ลานบาท หรือ ร อ ยละ
16 ซึ่งเกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากการโอนโรงไฟฟาจํานวน 40 เมกะวั ต ต ของ เอ็ น เอ็ ม พี ซี
ใหแก เอ็นพีซี เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ซึ่งเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 57 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 23 ลา นบาท หรือ คิด เปนรอยละ
68 สวนใหญมาจากรายไดอื่นของ โคแนลที่เพิ่มขึ้น
• ตน ทุน ขาย จํา นวน 109 ลา นบาท ลดลงจากชว งเวลาเดียวกันของปกอน จํา นวน 52 ลา นบาท หรือ รอ ย
ละ 32 เนื่องจากการโอนโรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี
• คา ใชจ า ยในการบริห ารและภาษี จํา นวน 174 ลา นบาท ลดลงจากชว งเวลาเดียวกันของปกอน จํา นวน
313 ลานบาท หรือ รอยละ 64 สาเหตุหลักมาจาก เอ็นทีพีซี ซึ่งไดเปลี่ยนมาใชการบันทึกบัญชีวิธีรวมตามสัด ส ว น
ทําใหเริ่มตนบันทึกคาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 2 ในไตรมาส 3 ป 2548 จํานวน 346 ลานบาท ซึง่
สวนใหญไดแกคาใชจายในการพัฒนาโครงการจํานวน 280 ลานบาท สําหรับใน 9 เดือนแรก ป 2549 เอ็นทีพี ซี มี
คาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 2 จํานวน 22 ลานบาท นอกจากนั้นคาใชจายในการบริหารของโคแนล
•
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ลดลง 38 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับการโอนโรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี ในขณะที่ ภ าษี เ งิ น ได ข องโคแนลเพิ่ ม ขึ้ น
ทั้งสิ้น 50 ลานบาท เนื่องจากใน 9 เดือนแรก ป 2548 มีการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดจาย
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวน 55 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากชว งเวลาเดียวกันของปกอน จํา นวน 7 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 13
5) กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา มีรายไดรวมทั้งสิ้น 686 ล า น
บาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 123 ลานบาท หรือ รอยละ 22 และมีคาใชจา ยรวมจํ า นวน
465 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 88 ลานบาท หรือ รอยละ 23 โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
หนวย: ลานบาท

รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ:

เอสโก
รายไดรวม
คาใชจายรวม

เอ็กคอมธารา

รวม

9M’49

9M’48

9M’49

9M’48

9M’49

9M’48

%เปลี่ยนแปลง

539
419

436
330

148
46

128
47

686
465

564
376

22%
23%

รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 525 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปก อ น จํ า นวน 99
ลานบาท หรือ รอยละ 23 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของการใหการบริการบํารุงรักษาและขายอุปกรณเครื่ อ งจั ก ร
ในการผลิตไฟฟาระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน
• รายไดคา น้ํา ของเอ็กคอมธารา จํา นวน 142 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจาก 9 เดือนแรก ป 2548 จํา นวน 17 ลาน
บาท หรือ รอยละ 13 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่เพิ่มขึ้ น ตามสั ญ ญา
ระยะยาวกับการประปาสวนภูมิภาค
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 16 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 7 ลา นบาท หรือ คิด เป น ร อ ยละ
71 สวนใหญมาจากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นของ เอ็กคอมธารา 4 ลานบาทและเอสโก 3 ล า นบาท เนื่ อ งจากอั ต รา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
• สวนแบงกํา ไรจากบริษัท รวม ของเอสโก จํา นวน 3 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 1 ลา นบาท สว นใหญจาก บริ ษ ั ท
อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก)
ตนทุนบริการ จํานวน 362 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 88 ลานบาท หรื อ ร อ ยละ
32 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษาและตน ทุ น อุ ป กรณ เ ครื่ อ งจั ก รของ เอสโก ซึ่ ง
สอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 43 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 2 ลานบาท
หรือ รอยละ 5 มาจาก เอ็กคอมธารา เนื่องจากค า จ า งผลิ ต น้ํ า ประปาและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบผลิ ต และท อ ส ง
น้ําประปาเพิ่มขึ้น
•

•

•
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คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 58 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน
1 ลานบาท หรือ รอยละ 1 เนื่องจากคาใชจายในการบริหารของเอสโกที่เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 2 ลานบาท ลดลงจาก ชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 2 ลานบาท หรื อ ร อ ย
ละ 52 เนื่องจากเงินตนคงเหลือของเงินกูของ เอ็กคอมธารา ลดลง
•

•

4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 67,125
ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,875 ลานบาท หรือ รอยละ 10 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2548 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้
หนวย: ลานบาท

70,000 67,125
61,250
60,000

9 เดือ น ป 2549

ป 2548

50,000
40,169

40,000

34,749

30,000
20,000

10,937 12,413

10,000
0

10,011 9,210

5,544 4,475
สินทรัพ ยร วม

เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพ ย
ในความตองการ
ของตลาด
ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว

465 403
เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
และบริษัท
รวมและสวน
ไดเสียใน
กิจ การรวม

เงินลงทุน
ระยะสั้น
และ
ระยะยาว
ที่ใชเปน
หลักประกัน

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
สุทธิ

สินทรัพ ยอื่นๆ

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว จํานวน 10,937 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,476 ลานบาท หรือ
รอยละ 12 สาเหตุหลักจาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 2,724 ลานบาท เนื่องจากการชําระหนี้เงินกู
ทั้งหมดที่มีกับสถาบันการเงินตางประเทศกอนครบกําหนดของ บฟร. สวนเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพ ย
ในความตองการตลาดระยะสั้นเพิ่มขึ้น 1,140 ลานบาท เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดและเงินลงทุนอื่นๆเพิ่มขึ้น 109 ลานบาท
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2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 5,544 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
8 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 1,069 ลานบาท หรือรอยละ 24 สาเหตุหลักจากการทยอยสํารองไวเพื่อใช ใ นการจ า ย
ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระคืนของ จีอีซี และ บฟร.
3) เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 465 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 61 ลานบาท หรือรอยละ 15 เกิดจากการรับรูสวนแบงกําไรจาก เออีพี
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 40,169 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของสิ น ทรั พ ย ร วม
เพิ่มขึ้นสุทธิทั้งสิ้น 5,420 ลานบาท หรือรอยละ 16 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้ น ส ว นใหญ ม าจาก การก อ สร า งโรงไฟฟ า
เพิ่มเติมของ จีอีซี (จีพีจี และ จีวายจี) เอ็นทีพีซี และ เอพีบีพี จํานวน 5,855 ลานบาท 1,370 ลานบาท และ 137
ลานบาทตามลําดับและการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพยเนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ บฟร. บฟข. และ
ทีแอลพี โคเจน จํานวน 263 ลานบาท 305 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ
ในขณะที่มีการตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย บผฟ. และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 1,909 ลานบาท และการ
โอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลังของ บฟร. บฟข. และ ที แ อลพี โคเจน จํ า นวน 189
ลานบาท 164 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 10,011 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 801 ล า น
บาท หรือรอยละ 9 ซึ่งเปนผลจาก ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (คาไฟฟาจาก กฟผ.) เพิ่มขึ้น 450 ล า นบาท
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึ้น 232 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาษี ซื้ อ รอเรี ย กคื น และค า ใช จ า ยจ า ย
ลวงหนาของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้น 110 ลานบาท ประกอบกับรายได ค า งรั บ ของ เอสโก เพิ่ ม ขึ้ น 81 ล า นบาท และ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 217 ลานบาท
4.2 การวิเคราะหหนี้สนิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 31,654 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,519 ลานบาท หรือรอย
ละ 9 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกูที่เพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เงินกูยมื ระยะยาวและหุนกู จํานวน 27,035 ลานบาท หรือรอยละ 85 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 3,549
ลานบาท หรือรอยละ 15 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
ดอลลาร
- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 320 ลานดอลลารสหรัฐ
หุน กู(บาท)
สหรัฐ
27%
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 970 ลานเยน
44%
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 61 ลานเปโซ
เยน
บาท
1%
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 7,782 ลานบาท
เปโซ
28%
0.17%
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 7,514 ลานบาท
ใน 9 เดือนแรก ป 2549 มีการเบิกเงินกูเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 9,823 ลานบาท สําหรับการกอสรางโรงไฟฟาของ จีอี ซี
เอ็นทีพีซี และ เอพีบีพี ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวรวมทั้งสิ้น 8,235 ลานบาท แบ ง เป น ของ บฟร.
3,853 ลานบาทเพื่อการชําระหนี้เงินกู Institutional Notes ทั้งหมด บฟข. 559 ลานบาท ทีแอลพีโคเจน 149 ล า น
บาท เอ็กคอมธารา 30 ลานบาท รอยเอ็ดกรีน 34 ลานบาท โคแนล 103 ลานบาท เอพีบีพี 33 ลานบาท และ จี อี ซี
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3,474 ลานบาท เพื่อ Refinancing เงินกู จีซีซี เอ็นเคซีซี และ เอสซีซี เมื่อเดือนเมษายน 2549 โดย จีซีซี ออกหุ น กู
สกุลบาท ซึ่งหากคิดตามสัดสวนที่ บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 แลว จะเปนหนี้ตามสัดสวนของ บผฟ. จํ า นวน 2,900
ลานบาท นอกจากนั้นยังมีการจายชําระคืนหุนกูของ บฟข.จํานวน 283 ลานบาท
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 4,619 ลานบาทหรือรอยละ 15 ของหนี้สินรวมลดลง 1,031 ลานบาท สวนใหญเกิด
จากเจาหนี้คากอสรางของจีอีซีที่ลดลง 2,110 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆของ จี อี ซี เพิ่ ม ขึ้ น 487
ลานบาทจากเงินประกันตามสัญญากอสราง เอ็นทีพีซี เพิ่มขึ้น 263 ลานบาท
4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 35,471 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํ า นวน
3,356 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สรุปไดดังนี้
สวนของผูถือหุน จํานวน 35,471 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.84
สวนของผูถ ือหุน
หนี้สิน จํานวน 31,654 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.16
52.84%
สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.89 เทา ต่ํากวา สิ้นป 2548 ซึ่งเทากับ 0.91 เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 65.15 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 ซึ่งอยูที่ระดับ 58.96 บาท
5. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิ จ กรรมลงทุ น และกิ จ กรรม
จัดหาเงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เงิ น
สดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 6,096 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2548 จํานวน 2,724 ล า นบาท
ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 4,941 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสดที่ไดจาก
การดําเนินงาน 6,886 ลานบาท ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนลดลง 1,945 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 9,747 ลานบาทโดยมีเงิน ลงทุ น ในการก อ สร า ง
โรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 7,316 ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 1,179 ลานบาท และเอพีบีพี จํานวน 137 ลานบาท
และเงินลงทุนระยะสั้น 1,141 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากอีสท วอเตอร กองทุนเป ด เคที เ อสเอฟ และ
กองทุนเปดอื่นๆ จํานวน 31 ลานบาท 130 ลานบาท และ 7 ลานบาทตามลําดับ
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 2,100 ลานบาท เนื่องจากการเบิกเงินกูเพิ่มของ จี
อีซี จํานวน 8,579 ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 1,129 ลานบาท และ เอพีบีพี จํานวน 94 ลานบาท และการออกหุน
กูของจีซีซี จํานวน 2,900 ลานบาท ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกู ของ บฟร. บฟข. ทีแอลพี โคเจน ร อ ยเอ็ ด กรี น
เอ็กคอมธารา เอพีบีพี จีอีซี และ โคแนล รวมทั้งสิ้น 8,235 ลานบาท และชําระคืนหุนกูของ บฟข. จํานวน 283 ลาน
บาท นอกจากนั้น บผฟ. ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 2,040 ลานบาท
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หนี้สิน
47.16%

