
 

  

 
 
 
 
 

   บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
 

สําหรับผลการดําเนินงาน  ประจํางวด 9 เดือน 
สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2549 

 
 
 
หมายเหตุ: บทรายงานและการวิเคราะหงบการเงินฉบับนี้ ฝายบริหารไดจัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอขอมูลและแสดงวิสัยทัศน
ของฝายบริหารใหผูลงทุนทั่วไปสามารถติดตามและทําความเขาใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทไดดีข้ึน  อันเปน
การสงเสริมโครงการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
 อนึ่งเนื่องจากบทรายงานและการวิเคราะหฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขอมูลและคําอ ธิบายถึงสถานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงสิ่งที่นําเสนอนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามปจจัยหรือสภาวะแวดลอมที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  ฉะนั้นจึงใครขอใหนักลงทุนใชวิจารณญาณในการพิจารณาใชประโยชนจากเอกสารขอมูลนี้ และ
หากมีคําถามหรือขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอสอบถามไดที่ ส วนนักลงทุนสัมพันธ  บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)   โทร. 
02-998-5131-3  หรือ  email : ir@egco.com 
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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
 

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

Producer) ซ่ึงมีกําลังผลิตติดตั้ง ณ ปจจุบันตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,405 เมกะวัตต จากโรงไฟฟา
ขนาดใหญและเล็กรวมทั้งส้ิน 11 โรง  

สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ใน 9 เดือนแรก ป 2549 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 มีกําไร
สุทธิทั้งส้ิน 5,054 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,831 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 57 เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรก ป 2548 ทั้งนี้
หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนแลว ใน 9 เดือนแรกของป 2549 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 4,452 
ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 จํานวน 921 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 สาเหตุของการ
เพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิกอนผลกระทบอัตราแลกเปล่ียนเนื่องจาก  

 
• บผฟ. มีกําไรสุทธิ 24 ลานบาท ลดลง 15 ลานบาท เนื่องจากคาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้น  
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพี) คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง  จํากัด (บฟร.) และ บริษัท ผลิต

ไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 3,988 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 742 ลานบาท เนื่องจากรายได
คาไฟที่เพ่ิมขึ้นของ บฟข. และ บฟร.  

• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพีพี)  ประกอบดวย 5 บริษัท คือ บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) 
(จีอีซี) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี)  บริษัท  
ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด (ทีแอลพี โคเจน) และ บริษทั รอยเอ็ด กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิรวม
ทั้งส้ินเทากับ 162 ลานบาท ลดลงทั้งส้ิน 122 ลานบาท เนื่องจากตนทุนขาย คาใชจายบริหารและดอกเบ้ียจาย 
ของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้น  

• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน (โคแนล) และ 
โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) มีกําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 86 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 287 ลานบาท สาเหตหุลักเนื่องจาก
คาใชจายสุทธิของ เอ็นทีพีซี  ใน  9 เดือนแรก ป 2549 จํานวน 22 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป  
2548 ซ่ึงไดมีการบันทึกคาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้าํเทิน 2 จํานวน 346 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญไดแก
คาใชจายในการพัฒนาโครงการจํานวน 280 ลานบาท  

• กลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก)  และ บริษทั เอ็กคอม
ธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) มีกําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 192 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 29 ลานบาท สาเหตุหลักจากรายได
คาบริการที่เพ่ิมขึ้นของเอสโก 
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2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 
บผฟ. เปนบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะ

บริษัทโฮลดิ้ง คือการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตาง ๆ บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทัศนที่วา เรามุงเนน
ที่จะเปนบริษัทช้ันนําของคนไทย ที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจที่ใหบริการดาน
พลังงานทั้งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและการพัฒนาชุมชน 
ส่ิงแวดลอมเปนหลัก 

บผฟ. ดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน เพ่ือผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต
สัญญาซ้ือขายไฟระยะยาว โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนจากการลงทุนใหแกผู ถือหุนโดยการ
แสวงหากําไรจากโครงการที่มีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการที่มีคณุภาพและใหผลตอบแทนที่ดีใน
อนาคต และอยูในระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได   

ณ เดือนกันยายน  2549 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 26,394 เมกะวัตต1 ซ่ึงประมาณรอย
ละ 9.1 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในป 2549 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดอยูในชวง
เดือนพฤษภาคมที่ 21,064 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 2.56 เมื่อเทียบกับความตองการพลัง
ไฟฟาสูงสุด ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนของป 2548   

สืบเนื่องจากการปฎิรูปการปกครองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผานมา ไดมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม โดย 
ดร. ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ไดมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหมีการแขงขันมากขึ้นใน
การประมูลโรงไฟฟารอบใหม โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหบริษัทลูกของ กฟผ. เขามามีสวนรวมในการประมูล
ดังกลาว เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชน สูงสุดตอผูบริโภค ซ่ึงนโยบายสนับสนุนการแขงขันดังกลาวเปดโอกาสให บผฟ.  
ไดมีสวนรวมในการประมูลมากขึ้น โดย บผฟ. ไดจัดเตรียมกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมโดยอาศัยความรวมมือ 
ตลอดจนความชํานาญการของบุคลากรในองคกรเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมสรางโรงไฟฟาที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเขารวมประมูลตอไป และภายหลังจากการลาออกของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาใน
เดือนตุลาคม คาดวากระทรวงพลังงานจะดําเนินการเพ่ือใหมีโครงสรางการกํากับดูแลการเปดประมูลโรงไฟฟารอบ
ใหมโดยไมมีการเล่ือนจากกําหนดเดิมภายในป 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 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก 
นอกจากโรงไฟฟาที่มีอยูนั้น  บริษัทกําลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 4 โครงการ ซ่ึงคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้ง
ในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 1,021 เมกะวัตต ไดแก 

                                                 
1 ท่ีมา : กฟผ. 
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1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในจีอีซี  ซ่ึงถือหุนในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ บริษัทกัลฟ  
เพาเวอร เจเนอเรช่ัน (จีพีจี) รอยละ 99.99) ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี กําลังผลิต 1,468 เมกะวัตต โดยใช
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก 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 ในเอ็นทีพีซี  ซ่ึงเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต มีกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในวันที่ 16 ธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 
เมกะวัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือใหกับรัฐบาลลาว ความคืบหนาในการกอสรางโครงการปจจุบันอยู
ที่ประมาณรอยละ 27 

3. โครงการกัลฟ ยะลา กรนี (บผฟ. ถือหุนผานทาง จีอีซี คิดเปนสัดสวน รอยละ 49) ในจังหวัดยะลา 
กําลังผลิต 23 เมกะวัตต โดยใชเศษไมยางพาราเปนเช้ือเพลิง เนื่องจากเหตุการณไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตตั้งแตตนป 2547 ทําใหการกอสรางลาชากวาแผนที่กําหนดไว ทางโครงการไดรับการ
อนุมัติจาก กฟผ. ใหเล่ือนกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยกับ กฟผ. จากเดือน  เมษายน 2549 เปน
วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ขณะนี้โครงการไดเล่ือนกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยเปนปลายเดือนพฤศจิกายน  
2549 สําหรับความคืบหนาในการกอสรางโครงการไดแลวเสร็จไปประมาณ 99%  

4. โครงการขยายกําลังการผลิตที่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในบริษัท เอ็ก
โกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ซ่ึงถือหุนใน เอพีบีพี รอยละ 30) กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาจําหนายใหกับลูกคาภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
โครงการนี้ไดเริ่มกอสรางตั้งแตเดือนมิถุนายน 2548 และมีกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือน
กุมภาพันธ 2550 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางซ่ึงมีความคืบหนาไปแลวประมาณรอยละ 81  
                                  
นอกเหนือจากโครงการที่ บผฟ. กําลังดําเนินการพัฒนาอยูทั้ง 4 โครงการขางตนแลว บผฟ. ไดตกลงทํา

สัญญาซ้ือโครงการโรงไฟฟาถานหินบีแอลซีพี (BLCP) กําลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 
จาก CLP Power (BLCP) Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited เปนมูลคา 6,645 ลานบาท 
โดยมูลคานี้รวมการทดรองจายจํานวน 2,000 ลานบาท แก CLP Power (BLCP) Ltd สําหรับการซ้ือหุนเพ่ิมทุน
ใน BLCP เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 โครงการดังกลาวตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวดัระยอง 
ใชถานหินคุณภาพดีที่นาํเขามาจากประเทศออสเตรเลีย  การทํารายการซ้ือขายหุน BLCP ในครั้งนี้ จะเสร็จ
สมบูรณเมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอน ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

• มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุนของ EGCOMP อนุมัติใหเขาทาํรายการตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เก่ียวของ  
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• การทํารายการตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ เชน กฟผ. ตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟาของ BLCP 

• การทํารายการตองไดรับความเห็นชอบจากเจาหนี้เงินกูของ BLCP จากผูถือหุนเดิมรายอ่ืน ๆ ของ  
BLCP ซ่ึงไมไดเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายหุน รวมถึงหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เปนคูสัญญากับ BLCP 
ในสัญญาดําเนินงานตาง  ๆที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟา 

 
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแก ผูถือหุนในอัตรารอยละ 40 

ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใด เชน  
การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ 

 
 

3. รายงานและวิเคราะหผลการดําเนนิงาน 
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง เพ่ือใหแตละบริษัทดําเนินธุรกิจดานการ

ผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเก่ียวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกํา ไรของ
บริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือไดรับความ
สะดวกในการขยายกิจการ และเพ่ิมความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ 
ตอโครงการเกา  

ในไตรมาสที่ 3 ป 2548 เอ็นทีพีซี ไดเริ่มดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และ บผฟ. ไดทําสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินในรูป Standby Letters of Credit (SBLC) 
สําหรับสวนของผูถือหุนที่ บผฟ. จะลงทุนในเอ็นทีพีซีจํานวน 94 ลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้นเงินลงทุนใน  เอ็นที พีซี 
ไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาลตามวิธีรวมตามสัดสวน เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวมี
นัยสําคัญตอกลุมบริษัทตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2548 

ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพ่ือใหเห็นถึงภาพรวมที่
ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
            
3.1  สรุปผลการดําเนินงาน 
  กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. ใน 9 เดือนแรก ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เปนจํานวนทั้งส้ิน 5,054 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้น 1,831 ลานบาท หรือ รอยละ 57 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2548  
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  กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก  

ป 2549 
กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก  

ป 2548 
 กอน FX หลัง FX กอน FX หลัง FX 
บผฟ. 24 24 39 92 
กลุมธุรกิจไอพีพ ี 3,988 4,482 3,246 3,012 
กลุมธุรกิจเอสพีพ ี 162 354 283 153 
กลุมธุรกิจผูผลติไฟฟาตางประเทศ  86 4 (201) (196) 
กลุมธุรกิจอื่นๆ  192 192 164 164 

 
 

  
 ใน 9 เดือนแรก ป 2549 บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 603 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซ่ึง บผฟ. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 307 ลานบาท ทั้งนี้กําไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนที่ ยังไมเกิดขึ้นจํานวน 279 ลานบาท เปนตัวเลขทางบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ไทย ซ่ึงเกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมาเปน
เงินตราสกุลบาท ณ วันส้ินสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 30 กันยายน 2549) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่ 31 
ธันวาคม 2548)  

หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนแลว ใน 9 เดือนแรก ป 2549 บรษิัทจะมีกําไรจํานวน 4,452 
ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 9 เดือนแรก ป 2548 จํานวน 921 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 

นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 603 ลานบาท ดอกเบ้ียจายจํานวน 1,268 ลาน
บาท ภาษีเงินไดจํานวน 947 ลานบาทและคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 2,079 ลานบาท กําไร
กอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม บผฟ.ใน 9 เดือนแรก ป 
2549 จะเปนจํานวน 8,746 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1 ,107 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14 เมื่อเทียบกับกําไรของกลุม  
บผฟ. ในชวงเวลาเดียวกันของป 2548 จํานวน 7,639 ลานบาท ซ่ึงไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 
307 ลานบาท ดอกเบ้ียจายจํานวน 1,404 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 405 ลานบาทและคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนายตางๆ จํานวน 2,300 ลานบาท 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  มีดังนี้ 
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 52.36 
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน) เทากับรอยละ 30.52 
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน) ตอหุน เทากับ 8.46 บาท   
อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 52.36 นั้นสูงกวาชวงเวลาเดียวกันของป 2548 เล็กนอยซ่ึงเทา กับรอย

ละ 50.63 สําหรับอัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน )  เทา กับรอยละ  30.52 นั้น สูงกวา

หมายเหตุ :    -ไอพีพ ีประกอบดวย บฟร. บฟข. - เอสพีพี ประกอบดวย จีอีซ ีเออีพ ีเอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ด กรีน 
 -ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพซี ี - อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา 

กําไรสุทธิหลัง FX 
9 เดือนแรก ป 2549  

ไอพีพี
89%

เอสพีพี
7%

 ตปท.
0.07%

อ่ืนๆ
4%

บผฟ.
0.47%
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ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซ่ึงเทากับรอยละ 27.87 สวนใหญมาจากการเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิของ  บฟร .  และ 
บฟข. ประกอบกับ คาใชจายของ เอ็นทีพีซี ลดลง  

 
3.2 การวิเคราะหรายไดและคาใชจาย 

ผลการดําเนินงานใน 9 เดือนแรก ป 2549 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งส้ิน 14,585 ลานบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับชว งเวลา
เดียวกันป 2548 เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,918 ลานบาท หรือรอยละ 15 สวนคาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย บริษัท
รวม และกิจการรวมคา มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 9,864 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 938 ลานบาท 
หรือ รอยละ 11  โดยมีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจ  ดังตอไปนี้ 

 
รายไดและคาใชจายรวม 
 บผฟ. ไอพีพี เอสพีพี ตางประเทศ อื่นๆ รวม 
 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 

รายไดรวม 344 331 8,569 7,284 4,426 3,854 559 635 686 564 14,585 12,667 
คาใชจายรวม 320 292 4,581 4,038 4,160 3,523 338 697 465 376 9,864 8,926 

 
1) บผฟ. มีรายไดใน 9 เดือนแรก ป 2549 รวมจํานวน 344 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการ

ลงทุนทางการเงิน 167 ลานบาท ดอกเบ้ียรับ 128 ลานบาท และ รายไดอ่ืนๆ 49 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมของ 
บผฟ. เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ทั้งส้ิน 13 ลานบาท หรือรอยละ 4 สวนใหญจากการเพ่ิมขึ้นของ
ดอกเบ้ียรับจํานวน 52 ลานบาท คดิเปนรอยละ 69 เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น และ รายไดอ่ืนๆที่เพ่ิมขึ้น 26 
ลานบาทซ่ึงมาจากคาชดเชย Internal Development Cost สุทธิของโครงการน้ําเทิน 2 ซ่ึง บผฟ. รับรูใน 9 เดือน
แรก จํานวนสุทธิทั้งส้ิน 36 ลานบาท และเปนไปตาม Shareholders’ Agreement ในขณะที่เงินปนผลรับจากการ
ลงทุนทางการเงินลดลงทั้งส้ิน 65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28  

ทั้งนี้รายไดหลักสวนใหญของ บผฟ. ใน 9 เดือนแรก ป 2549 ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุน
ทางการเงินคือกองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (เคทีเอสเอฟ) จํานวน 130 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6 ลาน
บาท เงินปนผลรับจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร 
จํานวน 31 ลานบาท ลดลง 61 ลานบาท  

สวนคาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งส้ิน 320 ลานบาท เปนคาใชจายในการบริหารทั่วไปทั้งจํานวน  เพ่ิมขึ้น
29 ลานบาท หรือรอยละ 10 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักจากคาธรรมเนียมของ  SBLC 
สําหรับสวนของผูถือหุนที่จะตองลงทุนในเอ็นทีพีซี และสําหรับการปลดสํารองเงินสดในบัญชีหลักประกัน   Debt 
Service Reserve Accounts (DSRA) ของ บฟร. และ บฟข.  และเงินบริจาคสําหรับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ป 

  

หนวย : ลานบาท 
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 2)  กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. และ บฟข. มีรายไดรวมทั้งส้ินจํานวน 8,569 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น  1 ,285 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 18 เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรก ป 2548 และมีคาใชจาย จํานวน 4,581 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 543 ลานบาท หรือรอยละ 13 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจไอพีพี: 
 บฟร. บฟข. รวม 
 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 4,264 3,803 4,305 3,481 8,569 7,284 18% 
คาใชจายรวม 2,322 2,233 2,259 1,805 4,581 4,038 13% 

• รายไดคาไฟฟาของกลุม จํานวนรวม 8,250 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 9 เดือนแรก ของปกอน จํานวน 1,077 
ลานบาท หรือรอยละ 15 โดยแบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 4,063 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 299 ลานบาท 
เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity Rate) ที่เพ่ิมขึ้น และ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน 4,188 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 778 
ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base Availability Credit) ที่เพ่ิมขึ้น ซ่ึงเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลัง
ไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus” หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา  
(PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณการไวแลว 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี: 
 9M’49   9M’48 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 4,063 3,763 8% 
บฟข. 4,188 3,410 23% 
     รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี 8,250 7,173 15% 

สัญญาซ้ือขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้
และคาบํารุงรักษาหลัก ซ่ึงจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซ้ือขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแต
ละงวด นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพ่ือชดเชยผลกระทบที่เกิด
จากอัตราแลกเปล่ียน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุล
ดอลลารสหรัฐ ซ่ึง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลัง
ไฟฟาเพ่ิมขึ้นจากที่เคยกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนการเพ่ิมเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปล่ียน 
เมื่ออัตราแลกเปล่ียนสูงกวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตรา
แลกเปล่ียนต่ํากวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ รายไดคาไฟฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคา
ไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเปนเงิน 652 ลานบาท สําหรับ 9 เดือนแรก ป 2549  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 318 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 208 ลานบาท หรือรอยละ 188 
สาเหตุหลักจากดอกเบ้ียรับของ บฟร. ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 158 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการ
เพ่ิมทุนใน บฟร. ของ บผฟ. ประกอบกับอัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น สําหรับดอกเบ้ียรับของ บฟข. เพ่ิมขึ้น  45 ลานบาท 
เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น อีกทั้งรายไดอ่ืนๆของ บฟร. และ บฟข. เพ่ิมขึ้น 5 ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
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• ตนทุนขาย จํานวน 2,546 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ทั้งส้ิน 97 ลานบาท  หรือ 
รอยละ 4 สาเหตุหลักจาก บฟข. ซ่ึงมีตนทุนขายเพ่ิมขึ้นทั้งส้ิน 199 ลานบาท  คิด เปนรอยละ  20 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 เนื่องจากมีงานซอมบํารุงรักษาหลักตามที่กําหนดไว สําหรับ บฟร .  มีตนทุนขาย
ลดลง 102 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2548 เนื่องจากใน 9 เดือนแรกของป 2548 
บฟร.มีคาบํารุงรักษาการเปล่ียนทดแทนเพลากังหันไอน้ําที่ชํารุด 
 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:                                                                                                          หนวย : ลานบาท 
 9M’49 9M’48 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 1,345 1,447 (7%) 
บฟข. 1,201 1,002 20% 
     รวมตนทุนขาย-ไอพีพี 2,546 2,449 4% 

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 1,169 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชว งเวลา เดียว กันของปกอน 
จํานวน 689 ลานบาท หรือ รอยละ 144 สาเหตุหลักจาก บฟข. ไดเริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน  411 ลาน
บาท เนื่องจาก บฟข. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําหนด 8 ปนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้นไดส้ินสุดลงตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2547 และหลังจากนั้นจนถึงส้ินป 2548 บฟข. ไดใชผลขาดทุนสะสม
ทางภาษียกมาจนหมด และในป 2549 เปนตนไป บฟข. จะเริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยไดรับการลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ ระยะลดหยอนภาษี
อีก 5 ปนี้จะส้ินสุด ณ วันที่ 25 กันยายน 2552 นอกจากนั้น ภาษีเงินไดนิติบุคคลของ บฟร. เพ่ิมขึ้น 100 ลานบาท 
ซ่ึงสอดคลองกับรายไดที่เพ่ิมขึ้น ซ่ึงการไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลของ บฟร.สําหรับกําไรสุทธิที่ ไดรับจาก
การลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป จะส้ินสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2551 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวนรวมทั้งส้ิน 866 ลานบาท ลดลงจาก 9 เดือนแรก ปกอน จํานวน 243 ลานบาท หรือ 
รอยละ 22 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข .  จํานวน  118 ลานบาท  และ  125 ลานบาท  ตามลําดับ 
เนื่องจากจํานวนเงินตนของเงินกูและหุนกูลดลง  

 
3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน  ใน 

9 เดือนแรก ป 2549 มีรายไดรวมทั้งส้ินจํานวน 4,426 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2548 จํานวน 572 
ลานบาท หรือ รอยละ 15 และมีคาใชจายรวม จํานวน 4,160 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลา เดียว กันของปกอน 
จํานวน 637 ลานบาท หรือ รอยละ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจเอสพีพี:                                                                                     หนวย : ลานบาท 
 จีอีซี ทีแอลพี  โคเจน เอพีบีพี รอยเอ็ด กรีน รวม 
 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 2,394 2,201 1,494 1,274 339 237 199 142 4,426 3,854 15% 
คาใชจายรวม 2,607 2,164 1,232 1,049 223 214 96 96 4,160 3,523 18% 
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• รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 4,287 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของ
ปกอน จํานวน 514 ลานบาท หรือ รอยละ 14 รายไดสวนใหญที่เพ่ิมขึ้นมาจาก ทีแอลพี โคเจน เพ่ิมขึ้น  210 ลาน
บาท เนื่องจากรายไดการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นจากปริมาณการจําหนาย
และอัตราคาไฟที่เพ่ิมขึ้น และ จีอีซี เพ่ิมขึ้น 182 ลานบาท เนื่องจากมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการเรียกกํา ลังการผลิต
สําหรับความตองการไฟฟาสูงสุดจาก กฟผ.  สําหรับรายไดคาไฟฟาของเอพีบีพีแสดงการเพ่ิมขึ้น 64 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซ่ึงในป 2548 กําลังการผลิตลดลงเนื่องจากการชํารุดของอุปกรณที่
ใชในการทํางานของเครื่องจักรผลิตไฟฟา และรอยเอ็ด กรีนที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น  58 ลานบาท  จากคาพลังไฟฟาที่
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่สูงขึ้นซ่ึงสัมพันธกับสูตรคาไฟ สงผลใหรายไดคาไฟฟาสูงขึ้น 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:                         
 9M’49 9M’48 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 2,371 2,189 8% 
ทีแอลพี โคเจน 1,476 1,266 17% 
เอพีบีพี 254 190 33% 
รอยเอ็ด กรีน 186 128 45% 
     รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี 4,287 3,773 14% 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 72 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 27 ลานบาท สวนใหญจากรายได
จากดอกเบ้ียรับของ จีอีซี เพ่ิมขึ้น 13 ลานบาท และดอกเบ้ียรับของ ทีแอลพีโคเจน เพ่ิมขึ้น 10 ลานบาท  เนื่องจาก
อัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น และรายไดอ่ืนๆของ เอพีบีพี ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 6 ลานบาท เนื่องจากไดรับรูคาชดเชยจาก
บริษัทประกันภัย  

• สวนแบงผลกําไรจากบริษัทรวม คือ เออีพี จํานวน 67 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 32 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันป 2548 เนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศที่เพ่ิมขึ้นและรายไดจากการ
ขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น 

• ตนทุนขาย จํานวน 3,470 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 9 เดือนแรก ป 2548 จํานวน 421 ลานบาท หรือ รอยละ 
14 สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้น 220 ลานบาทเนื่องจากปริมาณการใชและราคาเช้ือเพลิงที่สูงขึ้น 
ตนทุนขายของ ทีแอลพี โคเจน เพ่ิมขึ้น 192 ลานบาท เนื่องจากปริมาณการใชและราคาเช้ือเพลิงที่ สูงขึ้น  ตนทุน
ขายของเอพีบีพีที่เพ่ิมขึ้น 6 ลานบาทซ่ึงสอดคลองกับรายไดที่เพ่ิมขึ้น และตนทุนขายของรอยเอ็ด  กรีน  เพ่ิมขึ้น   3 
ลานบาท เนื่องจากคาใชจายเดินเครื่องและบํารุงรักษาที่เพ่ิมขึ้น  
ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:                         
 9M’49 9M’48 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 2,032 1,813 12% 
ทีแอลพี โคเจน 1,152 960 20% 
เอพีบีพี 201 195 3% 
รอยเอ็ด กรีน 85 82 4% 
     รวมตนทุนขาย-เอสพีพี 3,470 3,049 14% 

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
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• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 345 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนจํานวน 

113 ลานบาท หรือ รอยละ 48 สาเหตุหลักจากคาใชจายในการบริหารและภาษี ของ จีอีซี จํานวน 324 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 111 ลานบาท เนื่องจากคาธรรมเนียมในการ Prepayment เงินกูและคาธรรมเนียมในการ  Restructuring 
เงินกูของบริษัทยอยของ จีอีซี 3 บริษัท คือ บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (จีซีซี) บริษัท หนองแค  โค เจนเนอ
เรช่ัน จํากัด (เอ็นเคซีซี) และ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (เอสซีซี)    

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 344 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน  104 ลานบาท 
หรือ รอยละ 43 สาเหตุหลักมาจาก ดอกเบ้ียจายของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 113 ลานบาท เนื่องจากคา   Unwind 
cost ของสัญญา Interest Rate Swap  และการเบิกเงินกูเพ่ือใชในการบริหารงานของโครงการแกงคอย 2 สําหรับ
ดอกเบ้ียจายของทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน ลดลง 9 ลานบาท  และ  2  ลานบาท  ตามลําดับ เนื่องจาก
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 

 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจผูผลิตโรงไฟฟาตางประเทศ:                                              หนวย : ลานบาท 
 โคแนล เอ็นทีพีซี รวม 
 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 557 632 2 2 559 635 (12%) 
คาใชจายรวม 316 353 22 344 338 697 (51%) 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 502 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 98 ลานบาท หรือ รอยละ 
16 ซ่ึงเกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากการโอนโรงไฟฟาจํานวน 40 เมกะวัตต  ของ  เอ็นเอ็มพีซี 
ใหแก เอ็นพีซี เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ซ่ึงเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 57 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 23 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 
68 สวนใหญมาจากรายไดอ่ืนของ โคแนลที่เพ่ิมขึ้น 

• ตนทุนขาย จํานวน 109 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 52 ลานบาท หรือ รอย
ละ 32 เนื่องจากการโอนโรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี   

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 174 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 
313 ลานบาท หรือ รอยละ 64  สาเหตุหลักมาจาก เอ็นทีพีซี ซ่ึงไดเปล่ียนมาใชการบันทึกบัญชีวิธีรวมตามสัดสวน 
ทําใหเริ่มตนบันทึกคาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 2 ในไตรมาส 3 ป 2548   จํานวน 346 ลานบาท ซ่ึง
สวนใหญไดแกคาใชจายในการพัฒนาโครงการจํานวน 280 ลานบาท สําหรับใน 9 เดือนแรก ป 2549 เอ็นทีพีซี  มี
คาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 2 จํานวน 22 ลานบาท นอกจากนั้นคาใชจายในการบริหารของโคแนล
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ลดลง 38 ลานบาท ซ่ึงสอดคลองกับการโอนโรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี  ในขณะที่ภาษี เงินไดของโคแนลเพ่ิมขึ้น
ทั้งส้ิน 50 ลานบาท เนื่องจากใน 9 เดือนแรก ป 2548 มีการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดจาย  

•  ดอกเบี้ยจาย จํานวน 55 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน  7  ลานบาท  หรือ 
รอยละ 13   

     
5) กลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา มีรายไดรวมทั้งส้ิน 686 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 123 ลานบาท หรือ รอยละ 22 และมีคาใชจายรวมจํานวน 
465 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 88 ลานบาท หรือ รอยละ 23 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ:                                                                       หนวย: ลานบาท 
 เอสโก  เอ็กคอมธารา รวม 
 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 9M’49 9M’48 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 539 436 148 128 686 564 22% 
คาใชจายรวม 419 330 46 47 465 376 23% 

• รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 525 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน  จํานวน  99 
ลานบาท หรือ รอยละ 23 สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของการใหการบริการบํารุงรักษาและขายอุปกรณเครื่องจักร
ในการผลิตไฟฟาระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน 

• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 142 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 9 เดือนแรก ป 2548 จํานวน  17 ลาน
บาท หรือ รอยละ 13 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่เพ่ิมขึ้นตามสัญญา
ระยะยาวกับการประปาสวนภูมิภาค 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 16 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 
71 สวนใหญมาจากดอกเบ้ียรับที่เพ่ิมขึ้นของ เอ็กคอมธารา 4 ลานบาทและเอสโก 3  ลานบาท  เนื่องจากอัตรา
ดอกเบ้ียที่สูงขึ้น 

• สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม ของเอสโก จํานวน 3 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1 ลานบาท สวนใหญจาก บริษัท 
อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก)  

• ตนทุนบริการ จํานวน 362 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 88 ลานบาท  หรือรอยละ 
32 เปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษาและตนทุนอุปกรณเครื่องจักรของ  เอสโก ซ่ึง
สอดคลองกับรายไดที่เพ่ิมขึ้น  

• ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 43 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 2 ลานบาท 
หรือ รอยละ 5 มาจาก เอ็กคอมธารา เนื่องจากคาจา งผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสง
น้ําประปาเพ่ิมขึ้น 
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• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 58 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 
1 ลานบาท หรือ รอยละ 1 เนื่องจากคาใชจายในการบริหารของเอสโกที่เพ่ิมขึ้น  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 2 ลานบาท ลดลงจาก ชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 2 ลานบาท  หรือ รอย
ละ 52 เนื่องจากเงินตนคงเหลือของเงินกูของ เอ็กคอมธารา ลดลง  

 
4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน 
 
4.1  การวิเคราะหสินทรัพย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 67,125 
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5,875 ลานบาท หรือ รอยละ 10 เมื่อเทียบกับส้ินป 2548 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะส้ัน

และระยะยาว จํานวน 10,937 ลานบาท คดิเปนสัดสวนรอยละ 16 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1 ,476 ลานบาท หรือ
รอยละ 12 สาเหตุหลักจาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 2 ,724 ลานบาท เนื่องจากการชําระหนี้เงินกู
ทั้งหมดที่มีกับสถาบันการเงินตางประเทศกอนครบกําหนดของ บฟร. สวนเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพย
ในความตองการตลาดระยะส้ันเพ่ิมขึ้น 1,140  ลานบาท เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดและเงินลงทุนอ่ืนๆเพ่ิมขึ้น 109 ลานบาท  

หนวย: ลานบาท 

9 เดือน ป 2549             ป 2548 
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ดอลลาร
สหรัฐ
44%

เยน
1%เปโซ

0.17%

บาท
28%

หุนกู(บาท)
27%

2) เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน  จํานวน 5,544 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
8 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้น 1,069 ลานบาท หรือรอยละ 24 สาเหตุหลักจากการทยอยสํารองไวเพ่ือใชในการจาย
ชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชําระคืนของ จีอีซี และ บฟร.  

3) เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 465 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้น 61 ลานบาท หรือรอยละ 15 เกิดจากการรับรูสวนแบงกําไรจาก เออีพี  

4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 40,169 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของสินทรัพยรวม 
เพ่ิมขึ้นสุทธิทั้งส้ิน 5,420 ลานบาท หรือรอยละ 16 สินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจาก การกอสรา งโรงไฟฟา
เพ่ิมเติมของ 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  

ในขณะที่มีการตัดคาเส่ือมราคาของสินทรัพย บผฟ. และบริษัทยอยอ่ืนๆ จํานวน 1,909 ลานบาท   และการ
โอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลังของ   บฟร. บฟข. และ ทีแอลพี โค เจน  จํานวน  189 
ลานบาท 164 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ  

5) สินทรัพยอ่ืนๆ จํานวน 10,011 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้น 801 ลาน
บาท หรือรอยละ 9 ซ่ึงเปนผลจาก ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน (คาไฟฟาจาก กฟผ.) เพ่ิมขึ้น 450 ลานบาท 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆเพ่ิมขึ้น 232 ลานบาท เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของภาษี ซ้ือรอเรียกคืนและคา ใชจายจาย
ลวงหนาของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้น 110 ลานบาท ประกอบกับรายไดคา งรับของ  เอสโก เพ่ิมขึ้น  81 ลานบาท  และ 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 217 ลานบาท  
 
4.2  การวิเคราะหหนี้สิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 31,654 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,519 ลานบาท หรือรอย
ละ 9 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกูที่เพ่ิมขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) เงินกูยมืระยะยาวและหุนกู จํานวน 27,035 ลานบาท หรือรอยละ 85 ของหนี้สินรวม เพ่ิมขึ้น 3,549 
ลานบาท หรือรอยละ 15 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้ 

- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 320 ลานดอลลารสหรัฐ  
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 970 ลานเยน  
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 61 ลานเปโซ                          
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 7,782 ลานบาท 
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 7,514  ลานบาท                                 

ใน 9 เดือนแรก ป 2549 มีการเบิกเงินกูเพ่ิมขึ้นทั้งส้ิน 9,823 ลานบาท สําหรับการกอสรางโรงไฟฟาของ จีอีซี 
เอ็นทีพีซี และ เอพีบีพี ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวรวมทั้งส้ิน 8,235 ลานบาท  แบงเปนของ  บฟร . 
3,853 ลานบาทเพ่ือการชําระหนี้เงินกู Institutional Notes ทั้งหมด บฟข. 559 ลานบาท ทีแอลพีโคเจน 149 ลาน
บาท เอ็กคอมธารา 30 ลานบาท รอยเอ็ดกรีน 34 ลานบาท โคแนล 103 ลานบาท เอพีบีพี 33 ลานบาท และ  จีอีซี 
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สวนของผูถ ือหุน
52.84%

หน้ีสิน
47.16%

3,474 ลานบาท เพ่ือ Refinancing เงินกู จีซีซี เอ็นเคซีซี และ เอสซีซี เมื่อเดือนเมษายน 2549  โดย จีซีซี ออกหุน กู
สกุลบาท ซ่ึงหากคิดตามสัดสวนที่ บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 แลว จะเปนหนี้ตามสัดสวนของ บผฟ.  จํานวน  2 ,900 
ลานบาท นอกจากนั้นยังมีการจายชําระคืนหุนกูของ บฟข.จํานวน 283 ลานบาท   

2) หนี้สินอ่ืนๆ จํานวน 4,619 ลานบาทหรือรอยละ 15 ของหนี้สินรวมลดลง 1,031 ลานบาท สวนใหญเกิด
จากเจาหนี้คากอสรางของจีอีซีที่ลดลง 2,110 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนๆของ  จีอีซี  เพ่ิมขึ้น  487 
ลานบาทจากเงินประกันตามสัญญากอสราง เอ็นทีพีซี เพ่ิมขึ้น 263 ลานบาท  
 
4.3  การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 30  กันยายน 2549 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 35,471 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2548 จํานวน 
3,356 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน  

จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สรุปไดดังนี้ 
สวนของผูถือหุน  จํานวน 35,471 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.84       
หนี้สิน  จํานวน  31,654 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.16                                         

สามารถคํานวณหา  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้ 
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.89 เทา ต่ํากวา ส้ินป 2548 ซ่ึงเทากับ 0.91 เทา  
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ  65.15 บาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2548 ซ่ึงอยูที่ระดับ 58.96 บาท 

 
5. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปล่ียนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน  กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรม
จัดหาเงิน ณ ส้ินงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือส้ินงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เงิน
สดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 6,096 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2548 จํานวน 2,724 ลานบาท 
ซ่ึงมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้ 

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 4,941 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสดที่ไดจาก
การดําเนินงาน 6,886 ลานบาท ในขณะที่การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนลดลง 1,945 ลานบาท  

 - เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 9,747 ลานบาทโดยมีเงินลงทุนในการกอสรา ง
โรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 7,316 ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 1,179 ลานบาท และเอพีบีพี จํานวน 137 ลานบาท 
และเงินลงทุนระยะส้ัน 1,141 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากอีสท วอเตอร กองทุนเปด เคที เอสเอฟ และ
กองทุนเปดอ่ืนๆ จํานวน 31 ลานบาท 130 ลานบาท และ 7 ลานบาทตามลําดับ  

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 2,100 ลานบาท เนื่องจากการเบิกเงินกูเพ่ิมของ 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 โค เจน  รอยเอ็ด  กรีน 
เอ็กคอมธารา เอพีบีพี จีอีซี และ โคแนล รวมทั้งส้ิน 8,235 ลานบาท และชําระคืนหุนกูของ บฟข. จํานวน 283 ลาน
บาท นอกจากนั้น บผฟ. ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 2,040 ลานบาท 


