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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (Independent Power
Producer) ซึ่งมีกาํ ลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุน รวมจํานวน 3,509 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาขนาดใหญและ
เล็กรวมทั้งสิน้ 14 โรง โดย กลุม บผฟ. ไดเริ่มรับรูสวนแบงผลกําไรจากกิจการรวมคาบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
(บีแอลซีพี) กําลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 ตั้งแต มกราคม 2550 เปนตนไป
สําหรับโครงการขยายกําลังผลิตที่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (เอพีบพี ี) กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ซึ่งเปน
โรงไฟฟาชนิดพลังงานความรอนรวม ไดเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 และ โครงการ
แกงคอย 2 ซึง่ เปนโรงไฟฟาชนิดพลังความรอนของกิจการรวมคาบริษทั กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชัน่ จํากัด (จีพจี ี) ได
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 กําลังผลิต 734 เมกะวัตต เปนที่เรียบรอยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ใน 9 เดือนแรก ป 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีกาํ ไร
สุทธิทงั้ สิน้ 7,390 ลานบาท เพิ่มขึน้ 2,335 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ป 2549
ทั้งนี้หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ. และบริษัทยอยแลว ใน 9 เดือนแรก ป 2550
บริษัทจะมีกําไรจํานวน 7,291 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2549 จํานวน 2,846 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 64 โดยสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงเนื่องจาก
• บผฟ. มีกําไรลดลง 240 ลานบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิ 165 ลานบาท เนื่องจากคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น
121 ลานบาท สาเหตุหลักจากคาโฆษณาประชาสัมพันธและคาใชจายพัฒนาโครงการทีเ่ พิ่มขึน้ อีกทัง้ ดอกเบี้ย
จายของเงินกูย ืมระยะสัน้ ทีเ่ พิ่มขึ้น 129 ลานบาท
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพ)ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) บริษัท ผลิตไฟฟา
ขนอม จํากัด (บฟข.) บีแอลซีพี และ จีพีจี มีกาํ ไรสุทธิของกลุมเทากับ 6,716 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,906 ลานบาท
เนื่องจากการรับรูผลการดําเนินงาน ของ บีแอลซีพี ตัง้ แตเดือน มกราคม 2550 และการรับรูผลการดําเนินงาน
ของโครงการแกงคอย 2 ที่เริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชยโรงที่ 1 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพีพี) ประกอบดวย 3 กิจการรวมคา คือ บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด
(มหาชน) (จีอีซี) (ไมรวม จีพีจี) บริษทั อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด (เออีพี) บริษทั อมตะ เพาเวอร (บางปะกง)
จํากัด (เอพีบพี ี) และ 2 บริษทั ยอย คือ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เอ็กโก โคเจน) และ บริษัท รอยเอ็ด
กรีน จํากัด (รอยเอ็ด กรีน) มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิน้ เทากับ 760 ลานบาท เพิม่ ขึ้นทั้งสิน้ 355 ลานบาท จากกําไร
สุทธิของ จีอีซี ที่เพิม่ ขึ้น จากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย 2 กิจการรวมคา คือ บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น
(โคแนล) และ โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพซี ี) มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 170 ลานบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิรวม 208 ลาน
บาท สาเหตุหลักเนื่องจากสวนแบงผลขาดทุนจาก เอ็นทีพีซี จํานวน 242 ลานบาท เนื่องจากผลขาดทุนอัตรา
แลกเปลี่ยน สวนโคแนลมีกาํ ไรสุทธิ 34 ลานบาท ลดลง 50 ลานบาท เนื่องจากรายไดคาไฟที่ลดลงจากการโอน
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โรงไฟฟาของบริษัท นอรธเทิรน มินดาเนา เพาเวอร คอรปอเรชั่น (เอ็นเอ็มพีซ)ี ใหกับ National Power
Corporation (เอ็นพีซี) เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 และคาเงินเปโซที่แข็งคาขึ้น
• กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษท
ั ยอย คือ บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) บริษัท
เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) และกิจการรวมคาบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) มี
กําไรสุทธิรวมทั้งสิน้ 188 ลานบาท ลดลง 5 ลานบาท สาเหตุหลักจากตนทุนคาบริการที่เพิม่ ขึ้นของเอสโก
2. การวิเคราะหผลการปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บผฟ. เปนบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตางๆ บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทัศน
ที่วา “เปนบริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้ง
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดวยความมุง มัน่ ที่จะธํารงไวซึ่งสิง่ แวดลอมและการพัฒนาสังคม”
บผฟ.ดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทงั้ ในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน เพื่อผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระยะยาว โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใหแกผูถือหุนโดยการบริหารจัดการ
โครงการทีม่ ีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการทีม่ ีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูใน
ระดับความเสีย่ งที่สามารถยอมรับได
ณ เดือนกันยายน 2550 ประเทศไทยมีกาํ ลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 28,230.25 เมกะวัตต1 ซึ่งประมาณ
รอยละ 12.43 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2550 ความ
ตองการพลังไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2550 ที่ 22,586.1 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอย
ละ 7.23 เมื่อเทียบกับความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมของป 2549
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 ไดมีผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญไดยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคและดาน
การเงินเพื่อผลิตไฟฟาเขาระบบในป พ.ศ. 2555-2557 ตามเปาหมายทีก่ ระทรวงพลังงานประกาศรับซื้อจํานวน
3,200 เมกะวัตต จํานวน 20 ซอง รวม 15 ราย กําลังผลิตประมาณ 17,000 เมกะวัตต ซึง่ ในขั้นตอนตอไป
กระทรวงพลังงานจะทําการประเมินขอเสนอทางดานเทคนิค และการเงินของผูย ื่นขอเสนอใหแลวเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2550 กอนประกาศผูไดรับคัดเลือก ซึ่งเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาผูชนะการประมูล เจาของ
โรงไฟฟาจะตองไดรับการอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม (EIA) ถึงจะเซ็นสัญญาโครงการได
โดยเจาของโรงไฟฟาจะตองยื่น EIA ตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ภายในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2550 และ EIA จะตองไดรับความเห็นชอบจาก สผ. ภายในเดือน กันยายน 2551 โดยในการยืน่
ขอเสนอฯ ในครั้งนี้ บผฟ. ไดทําการยืน่ ประมูลจํานวน 2,800 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก
ทั้งหมด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,509 เมกะวัตต
จากโรงไฟฟา 14 โรง โดยกําลังการผลิตติดตั้งสวนใหญมาจากโรงไฟฟาของ บฟร. กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะ
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ที่มา: กฟผ.
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วัตต และโรงไฟฟาของ บฟข. กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ซึง่ ทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงหลัก โดยกําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาทัง้ สอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ของกําลังผลิตติดตั้งรวม
ของ บผฟ.
นอกจากนี้ บผฟ. มีกําลังการผลิตติดตั้งจากโครงการโรงไฟฟาถานหินบีแอลซีพี กําลังการผลิต 1,434 เม
กะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 สัดสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวน 717 เมกะวัตต หรือรอยละ 20 ของกําลังการ
ผลิตติดตั้งรวมของ บผฟ. โครงการดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใชถา นหิน
คุณภาพดีนําเขามาจากประเทศออสเตรเลียเปนเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ยงั มีโครงการแกงคอย 2 โรงที่ 1 ซึง่ เปนโครงการใหญที่เพิ่งแลวเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2550 ซึง่ คิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 367 เมกะวัตต
(บผฟ. ถือหุน รอยละ 50 ในจีอีซี ซึ่งถือหุน ในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ จีพีจี รอยละ 99.99) ตั้งอยูท ี่จังหวัดสระบุรี
กําลังผลิตรวม 1,468 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก
นอกเหนือจากนั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 2 โครงการ ซึ่งคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งใน
สวนการถือหุน ของ บผฟ. จํานวนรวม 635 เมกะวัตต ไดแก
1. โครงการแกงคอย 2 โรงที่ 2 กําลังผลิต 734 เมกะวัตต โครงการนี้มกี ําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย
ในเดือนมีนาคม 2551 ขณะนี้ไดดําเนินการกอสรางโครงการแลวเสร็จไปประมาณรอยละ 99.4 และ
กําลังอยูในระหวางการเจรจาตอรองขอเดินเครื่องเชิงพาณิชยกอนกําหนดกับทาง กฟผ. ซึง่ กําหนดการอยู
ในราวปลายเดือน มกราคม 2551
2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุน รอยละ 25 ในเอ็นทีพีซี ซึ่งเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต และกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในเดือนธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะ
วัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือใหกับรัฐบาลลาว ความคืบหนาในการกอสรางโครงการปจจุบันอยูที่
ประมาณรอยละ 67.9
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนัน้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตรารอยละ 40
ของกําไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนทีท่ ยอยเพิ่มขึน้ อยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุ
จําเปนอืน่ ใด เชน การขยายธุรกิจของบริษทั ในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลทีม่ ีผลกระทบตอ
การดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญโดยการจายเงินปนผลตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
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3. รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ ของ บผฟ. อยูในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อใหแตละบริษัทดําเนินธุรกิจดานการ
ผลิตไฟฟาหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไดอยางอิสระตอกัน โดย บผฟ. มีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกําไรของบริษัท
ยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับความสะดวกใน
การขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถในการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหม โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการ
เกา
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 กลุมบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 รายการดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 32/2549 ลงวันที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไดมีการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและฉบับที่ 45 เรื่องการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชี
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีราคาทุน รายไดจากเงินลงทุนจะรับรูเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป ทั้งนี้กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติเชนเดียวกันสําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่
แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกลุมบริษัทเริ่มใชวิธีราคาทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 และ ไดปรับปรุงงบ
การเงินที่แสดงเปรียบเทียบยอนหลังดวย
จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิ
ในงบการเงินรวม โดยใน 9 เดือนแรก ป 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 งบการเงินรวมมีกําไรสุทธิจํานวน
7,390 ลานบาท หรือคิดเปน 14.04 บาทตอหุน งบการเงินเฉพาะมีกําไรสุทธิ 6,347 ลานบาท หรือคิดเปน 12.06
บาทตอหุน ผลแตกตางของกําไรสุทธิจากงบการเงินทั้งสองดังกลาวมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะ โดยที่กําไรสุทธิในงบการเงินรวมไดรวมผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการรวมคาตามสัดสวนการถือหุน ในขณะที่กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะจะรับรู
เฉพาะผลการดําเนินงานของ บผฟ. และรับรูรายไดจากการลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาก็ตอเมื่อบริษัท
ยอยและกิจการรวมคาประกาศจายเงินปนผลเทานั้น ในกรณีนี้ บผฟ. มีกําไรจากการดําเนินงาน 63 ลานบาท และ
บริษัทยอยและกิจการรวมคาไดประกาศจายเงินปนผลใหกับ บผฟ. จํานวน 6,284 ลานบาท
นอกจากนั้น ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงดั ง กลา วที่ มีต อ งบดุ ล เฉพาะกิจ การ งวดสิ้ น สุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2549 เปนดังนี้
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หนวย:ลานบาท

เงินลงทุนในบริษัทยอย ลดลง
(5,036)
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ เพิ่มขึ้น
723
หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา ลดลง
(620)
หนี้สินอื่นลดลง
(911)
ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ เพิ่มขึ้น
14
กําไรสะสม ลดลง
(2,796)
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการ
จัดทํางบการเงินรวมแตอยางใด
2. มาตรฐานการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียใน
กิจการรวมคาในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากกลุมบริษัทพิจารณาและเห็นวา
การบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมจะสะทอนถึงลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท
ไดเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลทําใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงลักษณะและการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้
สวนไดเสียในกิจการรวมคาของกลุมบริษัทสวนใหญเปนการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาซึ่งเปนโครงการขนาดใหญที่
ตองใชเงินทุนจํานวนมาก ดังนั้นเงินทุนสวนใหญจะมาจากการกูยืม ซึ่งโดยปกติแลวเงินกูยืมของกิจการรวมคาจะค้ํา
ประกันโดยสินทรัพยของกิจการรวมคาเองและไมมีผลผูกพันตอผูรวมทุน กลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว
ทั้งนี้ งบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม 2549 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2549
ไดมีการปรับใหมเพื่อใชในการเปรียบเทียบ และผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําให กลุม บผฟ. รับรูสวน
ไดเสียจาก กิจการรวมคา 7 บริษัท คือ บีแอลซีพี จีอีซี เอพีบีพี เออีพี โคแนล เอ็นทีพีซี และอเมสโก
ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และ สวนไดเสียในกิจการรวม
คา เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมที่ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
3.1 สรุปผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีจํานวนทัง้ สิน้ 7,390 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 2,335 ลานบาท หรือ รอยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2549 สาเหตุหลักมาจากสวน
แบงกําไรจากกิจการรวมคาที่เพิม่ ขึ้น 4,623 ลานบาท สวนใหญมาจาก บีแอลซีพี และ จีพีจี สําหรับกําไรขั้นตนมี
จํานวนเทากับ 4,057 ลานบาท ลดลง 2,335 ลานบาท หรือรอยละ 37 สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร.
และ บฟข. ทีล่ ดลงจากอัตราคาไฟซึง่ เปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 4,012
ลานบาท ลดลง 3,027 ลานบาท หรือรอยละ 43 โดยปจจัยหลักของการเปลีย่ นแปลงคือรายไดคาไฟฟา กําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบีย้ รับที่ลดลง
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หนวย:ลานบาท
อื่นๆ
3%
เอสพีพี
10%

กําไรสุทธิหลัง FX
9 เดือนแรก ป 2550
หมายเหตุ:

กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก ป 2550 กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก ป 2549
ไอพีพี
87%

บผฟ.
กลุมธุรกิจไอพีพี
กลุมธุรกิจเอสพีพี
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ
กลุมธุรกิจอื่นๆ

กอน FX

หลัง FX

กอน FX

หลัง FX

(165)
6,716
760
(208)
188

(165)
6,774
807
(208)
182

76
3,809
406
(38)
192

76
4,303
522
(38)
192

- กําไรสุทธิภายใตงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสียไมไดแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของกิจการรวมคา
- ไอพีพี ประกอบดวย บฟร. บฟข. บีแอลซีพี และจีพีจี
- เอสพีพี ประกอบดวย จีอีซี (ไมรวมจีพีจี) เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โคเจน รอยเอ็ด กรีน
- ตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล เอ็นทีพีซี
- อื่นๆ ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา อเมสโก

สําหรับ 9 เดือนแรก ป 2550 กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ. และบริษัทยอย จํานวน
99 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 ซึ่ง กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 609
ลานบาท ทั้งนี้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจํานวน 75 ลานบาทเปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีไทยซึ่งเกิดขึน้ จากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุล
ตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วันสิน้ สุดงวดของบัญชีปจ จุบัน (วันที่ 30 กันยายน 2550) กับงวดกอน
หนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2549)
หากไมคาํ นึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ.และบริษัทยอยแลว ใน 9 เดือนแรก ป 2550
บริษทั จะมีกําไรจํานวน 7,291 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 จํานวน 2,846 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 64
นอกจากนีห้ ากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ บผฟ.และบริษัทยอย จํานวน 99 ลานบาท
ดอกเบี้ยจายจํานวน 614 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 456 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ
จํานวน 1,613 ลานบาท กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม
บผฟ. ใน 9 เดือนแรก ป 2550 จะเปนจํานวน 9,974 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,164 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28 เมื่อ
เทียบกับกําไรของกลุม บผฟ. ในชวงเวลาเดียวกันป 2549 จํานวน 7,810 ลานบาท ซึ่งไมรวมผลกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 609 ลานบาท ดอกเบีย้ จายจํานวน 949 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 835 ลานบาท และคาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 1,581 ลานบาท
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) มีดังนี้
- อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 48.79
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 48.24
- อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 55.20
- อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) เทากับรอยละ 54.46
- กําไรสุทธิ ตอหุน เทากับ 14.04 บาท
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- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) ตอหุนเทากับ 13.85 บาท
- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 19.43
อัตรากําไรขั้นตน เทากับรอยละ 48.79 นั้นต่ํากวา 9 เดือนแรก ป 2549 ซึ่งเทากับรอยละ 60.42 เนื่องจาก
กําไรสุทธิของ บฟร. และ บฟข. ลดลง สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาที่ลดลง ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บผฟ. และบริษัทยอย) เทากับรอยละ 54.46 นั้นสูงกวา 9 เดือนแรก ป 2549 ซึ่ง
เทากับรอยละ 39.63 สาเหตุหลักจากการรับรูสวนแบงกําไรในสวนไดเสียจากกิจการรวมคาของ บีแอลซีพี และจีพีจี
3.2 การวิเคราะหรายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา
ผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนแรก ป 2550 (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและกําไรสุทธิของผูถือ
หุนสวนนอย) เปนดังนี้
- รายไดรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนทั้งสิ้น 8,821 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดียวกัน ป 2549 ลดลงจํานวน 2,494 ลานบาท หรือรอยละ 22
- คาใชจายรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 5,978 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน 691 ลานบาท หรือ รอยละ 10
สําหรับสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคาใน 9 เดือนแรก ป 2550 จํานวน 4,556 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 4,623 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสวนแบงผลขาดทุนจํานวน 67 ลานบาท โดย
มีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจ ดังตอไปนี้
รายไดรวม คาใชจายรวม และสวนแบงผลกําไร
บผฟ.
ไอพีพี
9M’50 9M’49 9M’50 9M’49
รายไดรวม
380 371 6,079 8,569
คาใชจายรวม
545 295 3,581 4,581
สวนแบงผลกําไร
- 4,218 (178)

เอสพีพี
9M’50 9M’49
1,623 1,693
1,331 1,329
541
146

ตางประเทศ
9M’50 9M’49
(208)
(38)

อื่นๆ
9M’50 9M’49
739 684
522 465
5
3

หนวย : ลานบาท
รวม
9M’50 9M’49
8,821 11,315
5,978 6,669
4,556
(67)

1) บผฟ. มีรายไดสําหรับ 9 เดือนแรก ป 2550 รวมจํานวน 380 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการ
ลงทุนทางการเงิน 134 ลานบาท ดอกเบีย้ รับ 50 ลานบาท และ รายไดอื่นๆ 196 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมของ บผฟ.
เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2549 ทั้งสิน้ 10 ลานบาท หรือรอยละ 3 สาเหตุหลักมาจากรายไดอื่นๆเพิม่ ขึ้น
126 ลานบาท จากกําไรจากการขายกองทุนเปดกรุงไทยหุน ผสมตราสารหนีป้ นผล (เคทีเอสเอฟ) ในขณะที่ดอกเบี้ย
รับลดลง 83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและจํานวนเงินฝากที่ลดลง ประกอบกับเงินปนผล
รับจากการลงทุนทางการเงิน ลดลงทั้งสิน้ 34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20 สาเหตุการลดลงมาจากเงินปนผลรับจาก
เคทีเอสเอฟ ลดลง 78 ลานบาท ขณะที่เงินปนผลรับจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด
(มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร เพิ่มขึ้น จํานวน 31 ลานบาท และเงินปนผลรับจากกองทุนเปดอื่นๆ เพิม่ ขึ้น 14 ลาน
บาท
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คาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 545 ลานบาท เพิ่มขึ้น 250 ลานบาท หรือรอยละ 85 เมื่อเทียบกับ 9 เดือน
แรก ป 2549 สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้น 129 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 4,350
ลานบาท ซึ่งไดเริ่มเบิกเงินกูงวดแรก จากธนาคารพาณิชยไทย 2 แหง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 นอกจากนั้นยังมี
คาโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อการปรับภาพลักษณองคกรใหม (Re-branding) ที่เพิ่มขึ้น และคาใชจายพัฒนา
โครงการ ซึ่งสวนใหญไดแก คาที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้น
2) กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. บฟข. บีแอลซีพี และ จีพีจี มีรายไดรวมทัง้ สิ้น 6,079 ลานบาท ลดลง 2,490
ลานบาท คิดเปนรอยละ 29 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 คาใชจายรวมจํานวน 3,581 ลานบาท ลดลง
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 1,000 ลานบาท หรือรอยละ 22 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวม
คา 4,218 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,396 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสวนแบงผลขาดทุน
จํานวน 178 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรของกลุมธุรกิจไอพีพี:
บฟร.
บฟข.
บีแอลซีพี
จีพีจี
9M’50 9M’49 9M’50 9M’49 9M’50 9M’49 9M’50 9M’49
รายไดรวม
2,705 4,264 3,374 4,305
คาใชจายรวม
1,597 2,322 1,983 2,259
สวนแบงผลกําไร
- 3,637
581 (178)

9M’50
6,079
3,581
4,218

หนวย : ลานบาท
รวม
9M’49 %เปลี่ยนแปลง
8,569
(29%)
4,581
(22%)
(178)
n.a.

รายไดคาไฟของกลุม จํานวนรวม 6,002 ลานบาท ลดลงจาก 9 เดือนแรก ป 2549 จํานวน 2,249 ลาน
บาท หรือรอยละ 27 โดยแบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 2,684 ลานบาท ลดลง 1,379 ลานบาท เนื่องจาก
อัตราคาไฟ (Capacity Rate) ที่ลดลง โดยบางสวนเกิดจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึน้ และ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน
3,318 ลานบาท ลดลง 870 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base Availability Credit) ที่ลดลง โดยบางสวนเกิด
จากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเชนเดียวกัน ทัง้ นี้เปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus”
หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพิม่ ที่ใหแกผปู ระกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ไดประมาณ
การไวแลว
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี:
9M’50
2,684
3,318
6,002

บฟร.
บฟข.
รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี

9M’49
4,063
4,188
8,250

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(34%)
(21%)
(27%)

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้และ
คาบํารุงรักษาหลัก ซึง่ จะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแตละงวด
นอกจากนัน้ ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอัตรา
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แลกเปลี่ยน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ
ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มขึ้น
จากที่เคยกําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากอนการเพิ่มเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนสูงกวาระดับ 28 บาท ตอหนึง่ ดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่าํ กวา
ระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ รายไดคาไฟฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 312 ลานบาท สําหรับ 9 เดือนแรก ป 2550
• รายได จ ากดอกเบี้ ย รั บ และรายได อื่ น ๆ จํ า นวน 77 ล า นบาท ลดลง 241 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 76
สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟร. ที่ลดลงจํานวน 178 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่ลดลงเนื่องจากการลดทุน
ใน บฟร. ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทั้งนี้ บฟร. ไดทําการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 9,220 ลานบาท เปน
4,702 ลานบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2549 สําหรับดอกเบี้ยรับของ บฟข. ลดลง 59 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ที่ลดลง อีกทั้งรายไดอื่นๆของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 4 ลานบาท
• ตนทุนขาย จํานวน 2,572 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันป 2549 ทั้งสิ้น 27 ลานบาท หรือ รอยละ
1 สาเหตุหลักมาจาก บฟข. มีตนทุนขายเพิ่มขึ้น 18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป
2549
ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:
9M’50
1,354
1,218
2,572

บฟร.
บฟข.
รวมตนทุนขาย-ไอพีพี

9M’49
1,345
1,201
2,546

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
1%
1%
1%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 593 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันปกอน จํานวน 576
ลานบาท หรือ รอยละ 49 สาเหตุหลักจากคาใชจายในบริหารงานทั่วไปของ บฟร. ลดลง 193 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 70 เนื่องจากคาใชจายสําหรับการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวกอนครบกําหนดที่เกิดขึ้นในป 2549 และภาษีเงิน
ไดของ บฟร. และ บฟข. ที่ลดลง จํานวน 391 ลานบาท เนื่องจากรายไดลดลง ปจจุบัน บฟร. และ บฟข. ไดรับ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนผลิตไฟฟาในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
เปนเวลา 5 ป ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2551 และ วันที่ 25 กันยายน 2552 ตามลําดับ
• ดอกเบี้ยจาย จํานวนรวมทั้งสิ้น 415 ลานบาท ลดลงจาก 9 เดือนแรก ป 2549 จํานวน 451 ลานบาท หรือ
รอยละ 52 เนื่องจาก บฟร. ไดชําระคืนเงินกูและหุนกูทั้งหมดเมื่อเดือน ธันวาคม 2549 และ บฟข. มีจํานวนเงินตน
ของเงินกูและหุนกูลดลง
• สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา คือ บีแอลซีพี และ จีพีจี จํานวน 4,218 ลานบาท โดย
บผฟ. ไดเริ่มบันทึกผลการดําเนินงานโดยวิธีสวนไดเสียของบีแอลซีพี ตั้งแตเดือนมกราคม 2550 เปนจํานวน 3,637
ลานบาท และจีพีจี เริ่มมีกําไรสุทธิจํานวน 581 ลานบาท เนื่องจากรายไดคาไฟฟาจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชยโรง
ที่ 1 ของโครงการแกงคอย 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 และรายไดอื่นๆจากเงินคาชดเชยจากผูรับเหมากอสราง
•
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สําหรับความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟา (Liquidated Damages) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากอสรางโครงการ
แกงคอย 2 โรงที่ 1
3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี) เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โคเจน และ
รอยเอ็ด กรีน สําหรับ 9 เดือนแรก ป 2550 มีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,623 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป
2549 จํานวน 69 ลานบาท หรือ รอยละ 4 คาใชจายรวม จํานวน 1,331 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของ
ป 2549 จํานวน 2 ลานบาท หรือ รอยละ 0.15 และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 541 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 394 ลานบาท หรือรอยละ 269 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรของกลุมธุรกิจเอสพีพี:
เอ็กโก โคเจน รอยเอ็ด กรีน
จีอีซี
เอพีบีพี และ
เออีพี
(ไมรวม จีพีจี)
9M’50 9M’49 9M’50 9M’49 9M’50 9M’49 9M’50 9M’49
รายไดรวม
1,449 1,494
174
199
คาใชจายรวม
1,228 1,232
103
96
สวนแบงผลกําไร
453
10
88
137

หนวย : ลานบาท
รวม
9M’50
1,623
1,331
541

9M’49 %เปลี่ยนแปลง
1,693
(4%)
1,329
0.15%
146
269%

รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 1,594 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันป 2549
จํานวน 67 ลานบาท หรือ รอยละ 4 รายไดคาไฟฟาสวนใหญที่ลดลงมาจาก เอ็กโก โคเจน จํานวน 41 ลานบาท
สาเหตุหลักเกิดจากรายไดคาไฟฟาที่ขายใหลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมลดลง และรายไดคาไฟฟาจาก กฟผ. ลดลง
จากการแข็งคาของเงินบาท ในขณะเดียวกัน รอยเอ็ด กรีน มีรายไดลดลงจํานวน 26 ลานบาท เนื่องจากคาพลัง
ไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่ลดลงซึ่งสัมพันธกับสูตรคาไฟ
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:
9M’50
1,435
160
1,594

เอ็กโก โคเจน
รอยเอ็ด กรีน
รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี

9M’49
1,476
186
1,662

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(3%)
(14%)
(4%)

รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 29 ลานบาท ลดลง 2 ลานบาท หรือรอยละ 7 สาเหตุ
หลักเกิดจากดอกเบี้ยรับที่ลดลงจํานวน 5 ลานบาท
• ตนทุนขาย จํานวน 1,236 ลานบาท ลดลงจาก 9 เดือนแรก ป 2549 จํานวน 1 ลานบาท สาเหตุหลักจาก
ตนทุนขายของ เอ็กโก โคเจน ลดลง 9 ลานบาท จากคาเชื้อเพลิงที่ลดลง ในขณะที่ตนทุนขายของรอยเอ็ด กรีน
เพิ่มขึ้น 8 ลานบาท เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
•
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หนวย : ลานบาท

ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:
9M’50
1,143
93
1,236

เอ็กโก โคเจน
รอยเอ็ด กรีน
รวมตนทุนขาย-เอสพีพี

9M’49
1,152
85
1,237

%เปลี่ยนแปลง
(1%)
10%
0%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 25 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนจํานวน
13 ลานบาท หรือ รอยละ 113 สาเหตุหลักเกิดจากการจายภาษีเงินไดจากการชําระบัญชีของบริษัท ไทยแอลเอ็นจี
เพาเวอร จํากัด (ทีแอลพีซี) จํานวน 13 ลานบาท
• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 70 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของ ป 2549 จํานวน 11 ลานบาท หรือ
รอยละ 13 สาเหตุหลักเกิดจาก ดอกเบี้ยจายของ เอ็กโก โคเจน ลดลง 9 ลานบาท เนื่องจากจํานวนเงินตนลดลง
• สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา คือ จีอีซี (ไมรวม จีพีจี) เอพีบีพี และ เออีพี จํานวน
รวม 541 ลานบาท เพิ่มขึ้น 394 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรก ป 2549 โดยสวนใหญเปนสวนแบงกําไร
จาก จีอีซี จํานวน 453 ลานบาท เพิ่มขึ้น 443 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น
จํานวน 305 ลานบาทและรายไดคาไฟที่เพิ่มขึ้น 94 ลานบาท
นอกจากนี้ยังมีสวนแบงผลกําไรจาก เอพีบีพีและเออีพี จํานวน 88 ลานบาท ลดลง 49 ลานบาท หรือรอยละ
36 เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรก ป 2549 สาเหตุหลักมาจากรายไดคาไฟฟาที่ขายใหกับ กฟผ. ที่ลดลงและคาใชจาย
บํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นของเออีพี
•

4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล และ เอ็นทีพีซี มีสวนแบงผลขาดทุนจาก
สวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 208 ลานบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 170
ลานบาท โดยแบงเปนสวนแบงผลกําไรจาก โคแนล จํานวน 34 ลานบาท ลดลง 50 ลานบาท สาเหตุหลักจากการ
ผลิตพลังงานไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากการโอนโรงไฟฟาจํานวน 40 เมกะวัตต ของ เอ็นเอ็มพีซี ใหแก เอ็นพีซี เมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2549 ซึ่งเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว และรายไดคาไฟที่ลดลงเนื่องจากการแข็งคาของเงินเปโซ
สําหรับ เอ็นทีพีซี มีสวนแบงผลขาดทุน จํานวน 242 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 120 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
5) กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา และกิจการรวมคา 1 แหง คือ
อเมสโก มีรายไดรวมทั้งสิ้น 739 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 9 เดือนแรก ป 2549 จํานวน 55 ลานบาท หรือ รอยละ 8
คาใชจายรวมจํานวน 522 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 57 ลานบาท หรือ รอยละ 12
และสวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคาจํานวน 5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท หรือรอยละ 70 เมื่อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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หนวย: ลานบาท

รายได คาใชจาย และสวนแบงผลกําไรของกลุมธุรกิจอื่นๆ:

รายไดรวม
คาใชจายรวม
สวนแบงผลกําไร

เอสโก
9M’50
9M’49
564
536
464
419
5
3

เอ็กคอมธารา
9M’50
9M’49
175
148
58
46
-

9M’50
739
522
5

รวม
9M’49 %เปลี่ยนแปลง
684
8%
465
12%
3
70%

รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 553 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 9 เดือนแรก ป 2549 จํานวน 28 ลานบาท
หรือ รอยละ 5 สาเหตุหลักจากรายไดการรับเดินเครื่องใหกับโรงผลิตกาซธรรมชาติเหลวในรัสเซีย และงานติดตั้งกาซ
คอมเพรสเซอรและเคลื่อนยายเครื่องสูบน้ําขนาดใหญใหกับบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 168 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 9 เดือนแรก ป 2549 จํานวน 26 ลาน
บาท หรือ รอยละ 18 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่เพิ่มขึ้นตามสัญญา
ระยะยาวกับการประปาสวนภูมิภาค
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 18 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 12
สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยรับของเอ็กคอมธารา เพิ่มขึ้น 1.46 ลานบาท
ตนทุนบริการ จํานวน 400 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2549 จํานวน 37 ลานบาท หรือรอย
ละ 10 สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากงานติดตั้งกาซคอมเพรสเซอรและเคลื่อนยายเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ
ใหกับบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 9 ลานบาท
หรือ รอยละ 20 เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสงน้ําประปาของเอ็กคอมธารา
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน
13 ลานบาท หรือ รอยละ 23 สาเหตุหลักคาใชจายในการบริหารของเอสโกเพิ่มขึ้น 11 ลานบาท
สวนแบงกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา ของเอสโก จํานวน 5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท จาก
อเมสโก
•

•

•

•

•
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4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บผฟ. บริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 53,873
ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,412 ลานบาท หรือ รอยละ 7 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2549 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้
60,000
50,000

หนวย: ลานบาท

53,873
50,461

ไตรมาส 3 ป 2550

ป 2549

40,000
30,000
19,807

20,000
5,711 8,777

10,000
0

สินทรัพยรวม

18,963 20,139

12,378
7,618 6,867

1,773 2,300

เงินสด
เงินลงทุน
เงินฝาก,เงินลงทุน
ระยะสั้น
ทั้งระยะสั้นและ และระยะยาว
ระยะยาว
ที่ใชเปน
หลักประกัน

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
และสวนได
เสียในกิจการ
รวมคา

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
สุทธิ

สินทรัพยอื่นๆ

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะสัน้
และระยะยาว จํานวน 5,711 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 11 ของสินทรัพยรวม ลดลง 3,065 ลานบาท หรือ
รอยละ 35 สาเหตุหลักจาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 1,938 ลานบาท และเงินลงทุนระยะยาวใน
หลักทรัพยในความตองการของตลาดลดลง 1,659 ลานบาท เนื่องจากการชําระเงินลงทุนในสวนที่ บผฟ. ยังไมได
ชําระจากการลงทุนในกิจการรวมคา บีแอลซีพี ใหแก CLP Power (BLCP) Ltd. ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ CLP
Holdings Limited จํานวน 4,645 ลานบาท และ บผฟ.ไดชําระคาหุน เพิ่มทุนจํานวน 4,743 ลานบาท ใหกับ บีแอลซี
พี และ จีอีซี นอกจากนีย้ ังไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน จํานวน 2,259 ลานบาท ในขณะที่ บผฟ.ไดเบิกเงินกูย ืม
ระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยไทย จํานวน 4,350 ลานบาท
2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 1,773 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
3 ของสินทรัพยรวม ลดลง 527 ลานบาท หรือรอยละ 23 สาเหตุหลักจากการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยทีค่ รบ
กําหนดชําระคืนของ บฟข.
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3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 สวนไดเสียใน
กิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามงบการเงินรวม มีมูลคาตามบัญชี เทากับ 19,807 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 37 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 7,429 ลานบาท หรือรอยละ 60 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก
3.1) มีการลงทุนในหุนเพิ่มทุนจํานวน 4,743 ลานบาท โดยแบงเปน จีอีซี จํานวน 1,485 ลานบาท และบี
แอลซีพี จํานวน 3,258 ลานบาท
3.2) มีการเพิ่มขึ้นของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 4,798 ลานบาท
3.3) ไดรับเงินปนผลจาก บีแอลซีพี และโคแนล จํานวน 2,145 ลานบาท
3.4) กําไรจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศจํานวน 34 ลานบาท
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยใชราคาทุนเดิมเปนราคาเริ่มตน
ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท มีมูลคาตามบัญชีไตรมาสที่ 3 ของป 2550 เทากับ 28,853 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,743
ลานบาท หรือรอยละ 20 ซึ่งเปนผลมาจาก บผฟ. มีการลงทุนเพิ่มในกิจการรวมคา ซึ่งไดแก จีอีซี และ บีแอลซีพี
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 18,963 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 35 ของสินทรัพยรวม
ลดลงสุ ท ธิ ทั้ ง สิ้ น 1,176 ล า นบาท หรื อ รอ ยละ 6 สิ น ทรั พ ย ที่ ล ดลงส ว นใหญม าจาก การตั ด ค า เสื่อ มราคาของ
สินทรัพย บผฟ. และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 1,589 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมใชงานออกไปยัง
วัสดุสํารองคลังของ บฟร. และ บฟข. จํานวน 156 ลานบาท ในขณะที่มีการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย
เนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ บฟร. และ บฟข. จํานวน 407 ลานบาท และซื้อสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
161 ลานบาท
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 7,618 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 752 ลานบาท
หรือรอยละ 11 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินปนผลคางรับจากกิจการรวมคาที่เพิ่มขึ้น จํานวน 1,075 ลานบาท ในขณะที่
วัสดุสํารองคลังสุทธิลดลง 215 ลานบาท และเงินใหกูยืมแก จีอีซี ที่ชําระครบแลว ลดลง 100 ลานบาท
4.2 การวิเคราะหหนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 12,740 ลานบาท ลดลง 1,802 ลานบาท หรือรอยละ
12 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เงินกูยมื ระยะสั้น จํานวน 4,350 ลานบาท หรือ รอยละ 34 ของหนี้สินรวม โดย บผฟ. ไดลงนามใน
สัญญาเงินกูระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยไทย 2 แหง ซึ่งมีวงเงินกูย ืมแหงละไมเกิน 4,000 ลานบาท เมื่อวันที่ 3
มกราคม 2550 และเริ่มเบิกเงินกูงวดแรกในวันที่ 29 มกราคม 2550 โดยมีกําหนดชําระคืนเงินตนเมื่อครบกําหนด 1
ป จากวันที่ลงนามในสัญญา
2) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู จํานวน 6,244 ลานบาท หรือรอยละ 49 ของหนี้สนิ รวม ลดลง 1,269 ลาน
บาท หรือรอยละ 17 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
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- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 58 ลานดอลลารสหรัฐ
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 873 ลานเยน
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 715 ลานบาท
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 3,292 ลานบาท

ดอลลาร
สหรัฐ
32%
เยน

หุนกู( บาท)
53%

4%
บาท
11%

กําหนดชําระคืนเงินกูระยะยาวและหุนกู ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
กําหนดชําระคืน
บฟข.
เอ็กโก โคเจน
ภายใน 1 ป
2,001
151
1-5 ป
2,602
975
เกินกวา 5 ป
256
รวม
4,603
1,382

หนวย: ลานบาท
รอยเอ็ด กรีน
30
120
109
259

ทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟา และเครื่องจักร และไดกันเงิน
สํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และเพื่อลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
3) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 2,145 ลานบาท หรือรอยละ 17 ของหนี้สินรวม ลดลง 4,883 ลานบาท หรือรอยละ
69 สาเหตุหลักเนื่องจาก บผฟ. ไดชําระเงินลงทุนในสวนที่ยังคางชําระ จํานวน 4,645 ลานบาท ใหแก CLP Power
(BLCP) Ltd. เพื่อแลกกับการโอนหุนบีแอลซีพีในวันที่ 30 มกราคม 2550 และภาษีเงินไดคางจายลดลง 397 ลาน
บาท ในขณะที่หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น 207 ลานบาท และดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 100 ลานบาท
4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 41,133 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน
5,214 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15 เนื่องจากปจจัยหลักคือ
- กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม จํานวน 7,390 ลานบาท
- ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนหลังของป 2549 ในอัตราหุนละ 2 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,053 ลานบาท และบผฟ. ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
- ในการประชุมคณะกรรมการ บผฟ. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนแรกของป 2550 ในอัตราหุนละ 2.25 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,185 ลานบาท และ บผฟ. ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550
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จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 สรุปไดดังนี้
สวนของผูถือหุน จํานวน 41,133 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.35
สวนของ
หนี้สิน จํานวน 12,740 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.65

หนี้สิน
23.65%

ผูถือหุน
76.35%

สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.31 เทา ต่ํากวาสิ้นป 2549 ซึ่งเทากับ 0.40 เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 77.19 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 ซึ่งอยูที่ระดับ 67.26 บาท
5. รายงานการวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหา
เงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินสดและ
รายการเทียบเทาคงเหลือ มีจํานวน 3,664 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549 ทั้งสิ้น 1,938 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียด
ของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 4,131 ลานบาท มาจากเงินสดที่ไดมาจากการ
ดําเนินงาน 4,182 ลานบาท ขณะที่เงินทุนหมุนเวียนลดลง 51 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 6,978 ลานบาท โดย บผฟ. ไดจายเงินซื้อหุนเพิ่มทุน
ในกิจการรวมคา ซึ่งไดแก จีอีซี 1,485 ลานบาท และบีแอลซีพี 3,258 ลานบาท และชําระเงินลงทุนในบีแอลซีพี สวน
ที่ยังไมไดชําระ 4,645 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากกิจการรวมคาจํานวน 1,070 ลานบาท และรับเงินสด
สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวจํานวน 1,371 ลานบาท นอกจากนี้ยังไดรับเงินใหกูยืมคืนจาก จีอีซี จํานวน
100 ลานบาท และไดรับเงินปนผลจากอีสท วอเตอร และกองทุนเปดอื่นๆ จํานวน 61 ลานบาท และ 72 ลานบาท
ตามลําดับ
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 909 ลานบาท เนื่องจาก บผฟ. ไดมีการเบิกเงินกูยืม
ระยะสั้น จํานวน 4,350 ลานบาท ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกู บฟข. เอ็กโก โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน รวมทั้งสิ้น
864 ลานบาท และชําระคืนหุนกูของ บฟข. จํานวน 317 ลานบาท นอกจากนั้นไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน
2,259 ลานบาท
ในไตรมาสที่ 3 ของป 2550 บผฟ. มีอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ที่สําคัญ ดังนี้
- อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที่ 1.68 เทา ซึ่งเทากับป 2549
- อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 1.05 เทา เทียบกับป 2549 ซึ่งเทากับ 1.18 เทา
สาเหตุที่อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเปลี่ยนแปลงเล็กนอย เปนผลมาจากการชําระคาหุน เพิม่ ทุนในจีอีซี
และบีแอลซีพีจํานวน 4,743 ลานบาท และการชําระเงินคาซื้อหุน บีแอลซีพี จํานวน 4,645 ลานบาท ใหแก CLP
Power (BLCP) Ltd. ในขณะที่มีการกูยมื เงินกูระยะสัน้ จํานวน 4,350 ลานบาท
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