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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร
1. บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ บผฟ. เปนผู ผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (Independent Power
Producer) ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,133.6 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาขนาดใหญ
และเล็กรวมทั้งสิ้น 13 โรง หลังจากการชําระเงินและรับโอนหุนของโรงไฟฟาถานหิน บีแอลซีพี กําลังการผลิต
1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 จาก CLP Power (BLCP) Ltd. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุม บผฟ. ในป 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีกําไรสุทธิทั้งสิ้น
6,036 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,943 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48 เมื่อเทีย บกับป 2548 ทั้งนี้หากไมคํานึงถึง
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว ในป 2549 บริษัทจะมีกาํ ไรจํานวน 5,270 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548
จํานวน 892 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิกอนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจาก
•

•

•

•

•

บผฟ. มีกําไรลดลง 169 ลานบาท สงผลใหขาดทุนสุทธิ 165 ลานบาท เนื่องจากรายไดลดลงทั้งสิ้น 85 ลาน
บาท สาเหตุหลักจากเงินปนผลรับและรายไดอื่นๆลดลง ประกอบกับคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 84 ลาน
บาท สาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ําเทิน 1
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพี ) คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) และ บริษัท ผลิต
ไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 4,928 ลานบาท เพิ่มขึ้น 720 ลานบาท เนื่องจากรายได
คาไฟที่เพิ่มขึ้นของ บฟร. และ บฟข.
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 126 ลานบาท ลดลงทั้งสิ้น 173 ลานบาท เนื่องจากตนทุนขาย คาใชจายบริหารและดอกเบี้ยจาย
ของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้น
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น (โคแนล) และ
โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 119 ลานบาท เพิ่มขึ้น 423 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
ในป 2549 เอ็นทีพีซีมีขาดทุนสุทธิ จํานวน 29 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีขาดทุนสุทธิ 455 ลานบาท ซึ่งสวน
ใหญเปนการบันทึกคาใชจายในการพัฒนาโครงการจํานวน 280 ลานบาท
กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) และ บริษทั เอ็กคอม
ธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 262 ลานบาท เพิ่มขึ้น 91 ลานบาท สาเหตุหลักจากรายได
คาบริการที่เพิ่มขึ้นของเอสโก
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2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ
บผฟ. เปนบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะ
บริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตางๆ บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทัศนที่วา “เปน
บริษัทไทยชั้นนําที่ดาํ เนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้งใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดวยความมุงมั่นที่จะธํารงไวซึ่งสิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม”
บผฟ.ดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน เพื่อผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาระยะยาว โดยมีเปาหมายในการจัดหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใหแกผูถือหุนโดยการบริหาร
จัดการโครงการที่มีอยูปจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และ
อยูในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได
ณ เดือนธันวาคม 2549 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 27,107 เมกะวัตต1 ซึ่งประมาณรอย
ละ 10.24 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในป 2549 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดอยู
ในชวงเดือนพฤษภาคมที่ 21,064 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 2.56 เมื่อเทียบกับความตองการ
พลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนของป 2548
เนื่องจากการชะลอตัวลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราคาไฟที่สูงขึ้น และนโยบายสง เสริมการประหยัด
พลังงานโดยภาครัฐที่ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี สงผลใหคาความตองการใชไฟฟาที่แทจริงต่ํากวาที่พยากรณ
ไวจากแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาที่ประกาศใชในป 2547
ดังนัน้ คณะทํางานจึงอยูระหวางการปรับ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาใหมโดยไดจัดเตรียมแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศระหวางป 2550-2564
ขึ้น
สําหรับป 2550 คาดวาจะสามารถดําเนินการเปดประมูลโรงไฟฟารอบใหมได ซึ่งหากเปนไปตามที่คาด
ไว บผฟ. ไดจัดเตรียมกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมโดยอาศัยความรวมมือ ตลอดจนความชํานาญการของ
บุคลากรในองคกรเพื่ อเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมสรางโรงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเขารวมประมูล
ตอไป
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,133.6 เมกะ
วัตต จากโรงไฟฟา 13 โรง โดยกําลังการผลิตติดตั้งสวนใหญมาจากโรงไฟฟาของ บฟร. กําลังผลิตติดตั้ง 1,232
เมกะวัตต และโรงไฟฟาของ บฟข. กําลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต ซึ่งทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิงหลั ก โดยกําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาทั้งสอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 66 ของกําลังผลิตติดตั้ง
รวมของ บผฟ.
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 บผฟ. ไดชําระเงินและรับโอนหุน ของโครงการโรงไฟฟาถานหิน
บีแอลซีพี (BLCP) กําลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 50 จาก CLP Power (BLCP) Ltd. ซึ่งเปน
บริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited โครงการดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
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ระยอง โดยใชถานหินคุณภาพดีนาํ เขามาจากประเทศออสเตรเลียเปนเชื้อเพลิงและไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย
หนวยที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2549 และหนวยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ที่ผานมา ทําใหสัดสวนกําลังผลิต
ติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนของ บผฟ. เพิ่มขึ้น 717 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 23 ของกําลังผลิตติดตั้งรวม
ของ บผฟ.
นอกเหนือจากโรงไฟฟาที่มีอยูนั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 3 โครงการ ซึ่งคิดเปนกําลัง
การผลิตติดตั้งในสวนการถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 1,010 เมกะวัตต ไดแก
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 ในเดือน มีนาคม 2550 และเดือน มีนาคม 2551 ตามลําดับ ขณะนี้ได
ดําเนินการกอสรางโครงการแลวเสร็จไปประมาณรอยละ 93
2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในเอ็นทีพี ซี ซึ่งเปนเจาของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต มีกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในเดือนธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เม
กะวัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือให กับรัฐบาลลาว ความคืบหนาในการกอสรางโครงการปจจุบันอยูที่
ประมาณรอยละ 39
3. โครงการขยายกําลังการผลิตที่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (เอพีบีพี) (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ใน
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ซึ่งถือหุนใน เอพีบี พี รอ ยละ 30 โดยมีผูรวมทุนอีกราย คือบริษัท
เชฟรอน บางปะกง เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Chevron Corporation of the USA)
กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟาจําหนายใหกับลูกคา
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โครงการนี้ไดเริ่มกอสรางตั้งแตเดือนมิถุนายน 2548 และมีกําหนด
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในไตรมาสแรกของป 2550 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางซึ่งมีความ
คืบหนาไปแลวประมาณรอยละ 96
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายจายเงินปน ผลใหแกผู ถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนทีท่ ยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชน การ
ขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตาง ๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ

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
3.
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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. ประจําป 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวนทั้งสิ้น 6,036 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 1,943 ลานบาท หรือ รอยละ 48 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 โดยมีกําไรขั้นตนจํา นวน 9,060 ล า น
บาท เพิ่มขึ้น 1,189 ลานบาท หรือรอยละ 15 สาเหตุหลักจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร. และ บฟข. ที่เพิ่มขึ้น และมี
กําไรจากการดําเนินงานจํานวน 9,158 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,494 ลานบาท หรือรอยละ 37 เนื่องจากรายไดคาไฟฟา
ที่สูงขึ้นจากอัตราคาไฟ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจากการแข็งคาของเงินบาทและดอกเบี้ ย รั บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
หนวย:ลานบาท

เอสพีพี
9%

อื่นๆ
4%

ไอพี พี
87%

กําไรสุทธิหลัง FX
ป 2549
หมายเหตุ :

กําไรสุทธิ ป 2549
กอ น FX
หลัง FX
บผฟ.
กลุมธุรกิจไอพีพ ี
กลุมธุรกิจเอสพีพ ี
กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ
กลุมธุรกิจอื่นๆ

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

(165)
4,928
126
119
262

(165)
5,480
563
(107)
264

กําไรสุทธิ ป 2548
กอ น FX หลัง FX
4
4,208
299
(304)
170

57
3,973
199
(304)
169

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

ในป 2549 กลุม บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 766 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่ง
กลุม บผฟ. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 285 ลานบาท ทั้งนี้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ กิดขึ้น
จริงจํานวน 691 ลานบาทเปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากผลตางของ
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การแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วันสิ้นสุดงวด
ของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2549) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนแลว ในป 2549 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 5,270 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 892 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20
นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 766 ลานบาท ดอกเบี้ยจายจํานวน 1,557 ลาน
บาท ภาษีเงินไดจาํ นวน 1,277 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 2,806 ลานบาท กําไร
กอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม บผฟ. ในป 2549 จะเปน
จํานวน 10,910 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,130 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12 เมื่อเที ยบกับ กําไรของกลุม บผฟ. ในป
2548 จํานวน 9,780 ลานบาท ซึ่งไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนจํานวน 285 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย
จํานวน 1,859 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 475 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน
3,067 ลานบาท
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) มีดังนี้
- อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 50.28
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 50.82
- อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 31.66
- อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 27.64
- กําไรสุทธิ ตอหุน เทากับ 11.46 บาท
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 10.01 บาท
- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 18.17
อัตรากําไรขั้นตน เทากับรอยละ 50.28 นั้นสูงกวา ป 2548 เล็กนอยซึ่งเทากับรอยละ 49.13 สํ า หรั บ อั ต รา
กําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 27.64 นั้ น สู ง กว า ป 2548 ซึ่ ง เท า กั บ ร อ ยละ
25.98 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของ บฟร. และ บฟข. ประกอบกั บ ค า ใช จ า ยของ เอ็ น ที พี ซี ซึ่ ง
ลดลง
3.2 การวิเคราะหรายไดและคาใชจา ย
ผลการดําเนินงานในป 2549 (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและกําไรสุทธิของผูถือหุน ส ว นน อ ย)
รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย กิจการรวมคา สวนแบงกําไรในเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนได เ สี ย ในกิ จ การ
รวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 19,067 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 เพิ่มขึ้นจํานวน 2,214 ลานบาท หรือรอยละ
13 สวนคาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และกิจการรวมคา มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 13,466 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 1,254 ลานบาท หรือ รอยละ 10 โดยมีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจ ดังตอไปนี้
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รายไดและคาใชจายรวม

รายไดรวม
คาใชจายรวม

บผฟ.
ไอพีพี
2549 2548 2549 2548
393 478 11,053 9,572
558 474 6,125 5,364

เอสพีพี
2549
2548
5,853 5,287
5,597 4,917

ตางประเทศ
2549
2548
765
847
484
990

อื่นๆ
หนวย : รวม
ลานบาท
2549 2548 2549 2548
1,004 669 19,067 16,854
703 468 13,466 12,212

1) บผฟ. มีรายไดในป 2549 รวมจํานวน 393 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงิน 168 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 163 ลานบาท และ รายไดอื่นๆ 62 ลานบาท ทั้งนีร้ ายไดรวมของ บผฟ. ลดลง
จากป 2548 ทั้งสิ้น 85 ลานบาท หรือรอยละ 18 สาเหตุหลักมาจากรายไดอื่นๆลดลง 79 ลานบาท หรือรอยละ 56
เนื่องจากคาชดเชย Internal Development Cost สุทธิของโครงการน้ําเทิน 2 ซึ่ง บผฟ. รับรูเพิ่มขึ้นอีกในป 2549
จํานวนสุทธิทั้งสิ้น 29 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีการรับรูคา Internal Development Cost สุทธิ 110 ลานบาท
ซึ่งเปนไปตาม Shareholders’ Agreement สําหรับเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงินลดลงทั้งสิ้น 73 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 30 ในขณะทีด่ อกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่
สูงขึ้น
ทั้งนี้รายไดหลักสวนใหญของ บผฟ. ในป 2549 ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงินคือ
กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (เคทีเอสเอฟ) จํานวน 130 ลานบาท ลดลง 1 ลานบาท เงินปนผลรับ
จากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร จํานวน 31 ลานบาท
ลดลง 61 ลานบาท และเงินปนผลรับจากกองทุนเปดอื่นๆ 8 ลานบาท ลดลง 11 ลานบาท
สวนคาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งสิ้น 558 ลานบาท เพิ่มขึ้น84 ลานบาท หรือรอยละ 18 เมื่ อ เที ย บกั บ ป
2548 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายพัฒนาโครงการ (Historical Development Cost) ของโครงการน้ํ า เทิ น 1
จํานวน 47 ลานบาท คาธรรมเนียมของ SBLC สําหรับสวนของผูถือหุนที่จะตองลงทุนในเอ็นทีพีซี จํานวน 10 ลาน
บาท และเงินบริจาคสําหรับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และงานราชพฤกษ 2549 จํานวน 9 ลานบาท
2) กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. และ บฟข. มีรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 11,053 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,480
ลานบาท คิดเปนรอยละ 15 เมื่อเทียบกับ ป 2548 และมีคา ใชจาย จํานวน 6,125 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
760 ลานบาท หรือรอยละ 14 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจไอพีพี:

หนวย : ลานบาท

บฟร.
รายไดรวม
คาใชจายรวม

2549
5,630
2,943

บฟข.
2548
5,131
2,872

2549
5,422
3,182
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รวม
2548
4,441
2,493

2549
11,053
6,125

2548 %เปลี่ยนแปลง
9,572
15%
5,364
14%

รายไดคาไฟของกลุม จํานวนรวม 10,665 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 1,287 ลานบาท หรือ
รอยละ 14 โดยแบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 5,392 ลานบาท เพิ่มขึ้น 353 ลานบาท เนื่องจากอัตราคา
ไฟ (Capacity Rate) ที่เพิ่มขึ้น และ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน 5,273 ลานบาท เพิ่มขึ้น 934 ลานบาท เนื่องจาก
อัตราคาไฟ (Base Availability Credit) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลั กษณะ
“Cost Plus” หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแ กผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไป
ตามที่ไดประมาณการไวแลว
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี:
2549
5,392
5,273
10,665

บฟร.
บฟข.
รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี

2548
5,039
4,339
9,378

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
7%
22%
14%

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 810 ลานบาท สําหรับป 2549
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 388 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 194 ลา นบาท หรือรอยละ 100
สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟร. ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 143 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่เพิ่ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการ
เพิ่มทุนใน บฟร. ของ บผฟ. ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทั้งนี้ บฟร. ได ทํ า การลดทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม
9,220 ลานบาท เปน 4,702 ลานบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2549 สําหรับดอกเบี้ยรับของ บฟข. เพิ่มขึ้น 47 ลานบาท
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อีกทั้งรายไดอื่นๆของ บฟร. และ บฟข. เพิ่มขึ้น 4 ลานบาท
• ตน ทุน ขาย จํา นวน 3,548 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 ทั้งสิ้น 280 ลา นบาท หรือ รอยละ 9 สาเหตุหลัก
จาก บฟข. มีตนทุนขายเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 378 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26 เมื่อเทียบกับป 2548 เนื่องจากมี ง านซ อ ม
บํารุงรักษาหลักตามที่กําหนดไว ในขณะที่ บฟร. มีตนทุนขายลดลง 98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 เมื่อเที ย บกั บ ป
2548 เนื่องจากในป 2548 บฟร.มีคาบํารุงรักษาการเปลี่ยนทดแทนเพลากังหันไอน้ําที่ชํารุด
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ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:
2549
1,737
1,811
3,548

บฟร.
บฟข.
รวมตนทุนขาย-ไอพีพี

2548
1,834
1,434
3,268

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
(5%)
26%
9%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 1,525 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 886 ล า นบาท
หรือ รอยละ 139 สาเหตุหลักจาก บฟข. ไดเริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 521 ลา นบาท ทั้ ง นี้ ก ารที่ บฟข.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําหนด 8 ปนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้ น ได สิ้ น สุ ด ลง
ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2547 และหลังจากนั้นจนถึงสิ้นป 2548 บฟข. ไดใชผลขาดทุนสะสมทางภาษี ย กมาจน
หมด และตั้งแตป 2549 เปนตนไป บฟข. เริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติ บุ ค คล
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ ระยะลดหยอนภาษีอีก 5 ปนี้จะสิ้นสุด ณ
วันที่ 25 กันยายน 2552
สําหรับคาใชจายในการบริหารของ บฟร. เพิ่มขึ้น 209 ลานบาท สาเหตุห ลั ก จากค า ใช จ า ยสํ า หรั บ การ
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวกอนครบกําหนดจํานวน 193 ลานบาท สวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของ บฟร. เพิ่มขึ้น 188
ลานบาท เนื่องจากความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บฟร. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุ ค คลสํ า หรั บ
กําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป และจะสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน
2551
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวนรวมทั้งสิ้น 1,051 ลา นบาท ลดลงจากป 2548 จํา นวน 406 ลา นบาท หรือ ร อ ยละ
28 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 228 ลานบาท และ 178 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจาก
จํานวนเงินตนของเงินกูและหุนกูลดลง
•

3) กลุมธุรกิจเอสพีพี ประกอบดวย 5 บริษัท คือ จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรี น ใน
ป 2549 มีรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 5,853 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2548 จํานวน 566 ลานบาท หรือ ร อ ยละ 11
และมีคาใชจายรวม จํานวน 5,597 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 680 ลานบาท หรือ ร อ ยละ 14 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจเอสพีพี:
จีอีซี
2549

รายไดรวม
คาใชจายรวม

3,217
3,498

ทีแอลพี โคเจน

เอพีบีพี

หนวย : ลานบาท
รวม

รอยเอ็ ด กรีน

2548

2549

2548

2549

2548

2549

2548

2549

3,034
3,032

1,985
1,648

1,738
1,436

405
308

314
310

246
143

202
139

5,853
5,597
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2548 %เปลี่ยนแปลง

5,287
4,917

11%
14%

รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 5,700 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 512
ลานบาท หรือ รอยละ 10 รายไดคาไฟฟาสวนใหญที่เพิ่ ม ขึ้ น มาจาก ที แ อลพี โคเจน เพิ่ ม ขึ้ น 235 ล า นบาท
เนื่องจากรายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุต สาหกรรมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากปริ ม าณการ
จําหนายและอัตราคาไฟที่เพิ่มขึ้น และ จีอีซี เพิ่มขึ้น 151 ลานบาท เนื่องจากมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเรียกกําลังการ
ผลิตสําหรับความตองการไฟฟาสูงสุดจาก กฟผ. นอกจากนั้นรายไดคาไฟฟาของเอพีบีพีแสดงการเพิ่มขึ้น 81 ล า น
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งกําลังการผลิตลดลงเนื่องจากการชํารุดของอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการทํ า งานของ
เครื่องจักรผลิตไฟฟา และรอยเอ็ด กรีนมีรายไดเพิ่มขึ้น 45 ลานบาท จากคาพลั ง ไฟฟ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากราคา
น้ํามันเตาที่สูงขึ้นซึ่งสัมพันธกับสูตรคาไฟ สงผลใหรายไดคาไฟฟาสูงขึ้น
•

รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:
2549
3,168
1,962
338
233
5,700

จีอ ีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอ ยเอ็ด กรีน
รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี

2548
3,017
1,727
257
187
5,188

หนวย : ลานบาท
%เปลี่ยนแปลง
5%
14%
31%
24%
10%

รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ จํานวน 111 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38 ลานบาท หรื อ ร อ ยละ 51
สวนใหญจากรายไดจากดอกเบี้ยรับของ จีอีซี เพิ่มขึ้น 30 ลานบาท และดอกเบี้ยรับของ ทีแอลพีโคเจน เพิ่ ม ขึ้ น 12
ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ในขณะที่รายไดอื่นๆของ เอพีบีพี ลดลง 6 ลานบาท เนื่องจากในป 2548
ไดรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย และรายไดอื่นๆของ รอยเอ็ดกรีน ลดลง 5 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการ
ขายชานออยและขี้เถาแกลบลดลง
• สวนแบงผลกํา ไรจากบริษัท รวม คือ เออีพี จํา นวน 42 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 16 ลา นบาท หรือรอยละ 60
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 เนื่องจากรายไดจากการขายไฟฟา ให แ ก กฟผ. และลู ก ค า ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่
เพิ่มขึ้น
• ตน ทุน ขาย จํา นวน 4,654 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2548 จํา นวน 454 ลา นบาท หรือ รอยละ 11 สาเหตุ
หลักจากตนทุนขายของ ทีแอลพี โคเจน เพิ่มขึ้น 228 ลานบาท เนื่องจากปริมาณการใชและราคาเชื้อเพลิ ง ที่ สู ง ขึ้ น
สวนตนทุนขายของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้น 224 ลานบาท มี ส าเหตุ จ ากค า บํ า รุ ง รั ก ษาหลั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ ค า
บํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นจากการซอมชิ้นสวนของกังหันแกส และตนทุนขายของเอพีบีพีเพิ่มขึ้น 1 ลานบาท และต น ทุ น
ขายของรอยเอ็ด กรีน เพิ่มขึ้น 1 ลานบาท เชนกัน
•
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หนวย : ลานบาท

ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:
2549
2,727
1,541
272
114
4,654

จีอ ีซี
ทีแอลพี โคเจน
เอพีบีพี
รอ ยเอ็ด กรีน
รวมตนทุนขาย-เอสพีพี

2548
2,503
1,313
271
113
4,200

%เปลี่ยนแปลง
9%
17%
0.19%
1%
11%

คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 511 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 122 ลานบาท หรือ
รอยละ 31 สาเหตุหลักจากคาใชจายในการบริหารและภาษี ของ จีอีซี จํานวน 462 ลานบาท เพิ่ ม ขึ้ น 126 ล า น
บาท สวนใหญเนื่องจากคาธรรมเนียมในการ Prepayment เงินกูและคาธรรมเนียมในการ Refinance เงิ น กู ข อง
บริษัทยอยของ จีอีซี 3 บริษัท คือ บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (จีซีซี) บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากั ด
(เอ็นเคซีซี) และ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เอสซีซี)
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวน 432 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํา นวน 104 ลา นบาท หรือ รอยละ 32 สาเหตุ
หลักมาจาก ดอกเบี้ยจายของ จีอีซี ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 116 ล า นบาท เนื่ อ งจากค า Unwind cost ของสั ญ ญา
Interest Rate Swap และการเบิกเงินกูเพื่อใชในการบริหารงานของโครงการแกงคอย 2 สําหรับดอกเบี้ย จ า ยของ
ทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน ลดลง 12 ลานบาท และ 2 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากจํานวนเงินตนลดลง
•

4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย โคแนล และ เอ็นทีพีซี มีรายไดรวม 765 ลานบาท
ลดลงจากปกอน จํานวน 83 ลานบาท หรือรอยละ 10 สวนคาใชจายรวมของกลุมเปนจํานวน 484 ลานบาท ลดลง
จากป 2548 จํานวน 506 ลานบาท หรือ รอยละ 51 รายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท

รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจผูผลิตโรงไฟฟาตางประเทศ:

รายไดรวม
คาใชจายรวม

โคแนล
2549
2548
762
844
452
533

เอ็นทีพีซี
2549
2548
3
3
31
458

2549
765
484

รวม
2548
847
990

%เปลี่ยนแปลง
(10%)
(51%)

รายไดคาไฟฟา จํานวน 676 ลานบาท ลดลงจากป 2548 จํานวน 126 ลานบาท หรือ รอยละ 16 ซึ่งเกิ ด
จากการผลิตพลังงานไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากการโอนโรงไฟฟาจํานวน 40 เมกะวัตต ของ เอ็นเอ็มพีซี ใหแ ก เอ็ น พี ซี
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ซึ่งเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 88 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 43 ลา นบาท หรือ คิด เปนรอยละ
95 สวนใหญมาจากรายไดอื่นที่เกิดขึ้นจากภาษีซื้อ (Input VAT) ของ โคแนลที่เพิ่มขึ้น
•
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ตนทุนขาย จํานวน 153 ลานบาท ลดลงจากป 2548 จํานวน 141 ลานบาท หรือ รอยละ 48 เนื่ อ งจาก
การโอนโรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี
• คา ใชจ า ยในการบริห ารและภาษี จํา นวน 259 ลา นบาท ลดลงจากปกอน จํา นวน 369 ลา นบาท หรื อ
รอยละ 59 สาเหตุหลักมาจาก เอ็นทีพีซี ซึ่งไดเปลี่ยนมาใชการบันทึกบัญชีวิธีรวมตามสัดสวน ทําใหเริ่มตน บั น ทึ ก
คาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน 2 ใน ป 2548 จํานวน 458 ลานบาท ซึ่งสวนใหญไดแก ค า ใช จ า ยใน
การพัฒนาโครงการจํานวน 280 ลานบาท สําหรับป 2549 เอ็นทีพีซี มีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน
2 จํานวน 31 ลานบาท นอกจากนั้นคาใชจายในการบริหารของโคแนลลดลง 14 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับการโอน
โรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี ในขณะที่ภาษีเงินไดของโคแนลเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 74 ลานบาท เนื่องจากในป 2548 มี ก าร
ปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดจาย
• ดอกเบี้ยจา ย จํา นวน 72 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํา นวน 3 ลา นบาท หรือ รอยละ 5
•

5) กลุมธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา มี ร ายได ร วมทั้ ง สิ้ น 1,004
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 335 ลานบาท หรือ รอยละ 50 และมีคาใชจายรวมจํานวน 703 ล า นบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 235 ลานบาท หรือ รอยละ 50 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย: ลานบาท

รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ:

เอสโก
รายไดรวม
คาใชจายรวม

เอ็กคอมธารา

รวม

2549

2548

2549

2548

2549

2548

%เปลี่ยนแปลง

804
640

497
405

201
63

172
63

1,004
703

669
468

50%
50%

รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 788 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 301 ลานบาท หรือ ร อ ย
ละ 62 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของการใหบริการบํารุงรักษาและขายอุ ป กรณ เ ครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต ไฟฟ า
ระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน
• รายไดคา น้ํา ของเอ็กคอมธารา จํา นวน 192 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2548 จํา นวน 24 ลา นบาท หรื อ
รอยละ 14 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาระยะยาวกับ
การประปาสวนภูมิภาค
• รายไดจ ากดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จํา นวน 23 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 9 ลา นบาท หรือ คิด เป น ร อ ยละ
61 สวนใหญมาจากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นของ เอ็กคอมธารา 5 ลานบาท และเอสโก 4 ล า นบาท เนื่ อ งจากอั ต รา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
• สวนไดเสียในกิจ การรวมคา ของเอสโก จํา นวน 2 ลา นบาท เพิ่มขึ้น 1 ล า นบาท จากบริ ษ ั ท อมตะ
เพาเวอร- เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก)
•
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ตนทุนบริการ จํานวน 547 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 212 ลานบาท หรือรอยละ 63 เป น ผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษาและตนทุนอุปกรณเครื่องจักรของ เอสโก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
รายไดที่เพิ่มขึ้น
ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 59 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 4 ลานบาท หรือ รอยละ 7 มาจาก
เอ็กคอมธารา เนื่องจากคาจางผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสงน้ําประปาเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 22 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 31 เนื่องจากภาษีเงินไดและคาใชจายในการบริหารของเอสโกที่เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 3 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 3 ลานบาท หรือ รอยละ 54 เนื่องจากเงิ น ต น
คงเหลือของเงินกูของ เอ็กคอมธารา ลดลง
•

•

•

•

4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน
4.1 การวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บผฟ. บริษัทยอย และกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 71,886 ล า นบาท
เพิ่มขึ้น 10,636 ลานบาท หรือ รอยละ 17 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2548 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้
80,000
70,000
60,000

หนวย: ลานบาท

71,886

ป 2549

61,250

50,000

41,247

40,000

34,749

30,000
20,000

9,633 12,413

10,000
0

ป 2548

สินทรัพ ยร วม

7,083
4,466 4,475

เงินสด
เงินลงทุน
เงินฝาก,เงินลงทุน
ระยะสั้น
ทั้งระยะสั้นและ และระยะยาว
ที่ใชเปน
ระยะยาว
หลักประกัน

9,458 9,210
403

เงินลงทุนใน
บริษัทรวม
และสวนได
เสียในกิจ การ
รวมคา
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ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ
สุทธิ

สินทรัพ ยอื่นๆ

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว จํานวน 9,633 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2,780 ลานบาท หรือ
รอยละ 22 สาเหตุหลักจาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 2,972 ลานบาท เนื่องจากการจายทดรองคา
หุนเพิ่มทุนใน BLCP ใหกับ CLP Power (BLCP) Ltd ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited จํานวน 2
พันลานบาท และการชําระหนี้เงินกูทั้งหมดที่มกี ับสถาบันการเงินตางประเทศกอนครบกําหนดของ บฟร. จํานวน
78 ลานดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทาเงินบาท 3,222 ลานบาท ในขณะที่เงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพย ใน
ความตองการตลาดระยะสั้นเพิ่มขึ้น 99 ลานบาท เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและ
เงินลงทุนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 93 ลานบาท
2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 4,466 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
6 ของสินทรัพยรวม ลดลง 10 ลานบาท หรือรอยละ 0.21 เนื่องจาก บฟร. ไดจายชําระคืนเงินกูยืมทั้งจํานวนจึ ง ไม
ตองสํารองเงินในบัญชีหลักประกัน ในขณะที่บริษัทยอยของ จีอีซี ตองสํารองเงินภายใตสัญญาเงิ น กู ยื ม และการ
ออกหุนกูเพิ่มขึ้น
3) เงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 7,083 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 10 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 6,680 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก บผฟ. ได รั บ รู ร ายการซื้ อ เงิ น ลงทุ น ใน
BLCP จํานวน 6,645 ลานบาท ประกอบกับการรับรูสวนแบงกําไรจากเออีพี
การที่ บผฟ. ไดรับรูรายการซื้อเงินลงทุนใน BLCP จํานวน 6,645 ลานบาทนั้น เพราะว า คู สั ญ ญาได มี ก าร
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายหุนครบถวนแลวเปนสวนใหญในป 2549 ยกเว น
การโอนหุนตามกฎหมายและการไดรับหนังสือแสดงความยินยอมจากเจาหนี้เงินกูอยางเปนทางการที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
เดือน มกราคม 2550 บผฟ.จึงถือวาการซื้อขายไดเสร็จสิ้นสมบูรณในป 2549 อยางไรก็ตาม บผฟ.ยั ง ไม ไ ด นํ า งบ
การเงินของ BLCP มาจัดทํางบการเงินรวมตามสัดสวน เนื่องจาก บผฟ. จะมีอํานาจควบคุมรวมอยางสมบู ร ณ ใ น
BLCP ในป 2550
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 41,247 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 57 ของสิ น ทรั พ ย ร วม
เพิ่มขึ้นสุทธิทั้งสิ้น 6,498 ลานบาท หรือรอยละ 19 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้ น ส ว นใหญ ม าจาก การก อ สร า งโรงไฟฟ า
เพิ่มเติมของ จีอีซี (จีพีจี และ จีวายจี) เอ็นทีพีซี และ เอพีบีพี จํานวน 7,520 ลานบาท 1,140 ลานบาท และ 180
ลานบาท ตามลําดับ และการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพยเนื่องจากการซอมบํารุงรั ก ษาของ บฟร. บฟข.
และ ทีแอลพี โคเจน จํานวน 301 ลานบาท 396 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ
ในขณะที่มีการตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย บผฟ. และบริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 2,555 ลานบาท และการ
โอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลังของ บฟร. บฟข. และ ที แ อลพี โคเจน จํ า นวน 211
ลานบาท 207 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ
5) สินทรัพยอื่นๆ จํานวน 9,458 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม เพิ่ ม ขึ้ น 248 ล า น
บาท หรือรอยละ 3 สาเหตุหลักเนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 167 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่ น ๆ
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สุทธิเพิ่มขึ้น 166 ลานบาท ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (คาไฟฟาจาก กฟผ.) เพิ่มขึ้น 117 ลานบาท ในขณะ
ที่วัสดุสํารองคลังสุทธิลดลง 171 ลานบาท
4.2 การวิเคราะหหนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 35,302 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,166 ลานบาท หรือรอย
ละ 21 เนื่องจาก การบันทึกรายการเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่ม ขึ้ น จากเงิ น ลงทุ น ในกิ จ การร ว มค า BLCP
จํานวน 4,645 ลานบาท ประกอบกับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ น กู ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง รายละเอี ย ด
ตอไปนี้
1) เงินกูยมื ระยะยาวและหุนกู จํานวน 25,245 ลานบาท หรือรอยละ 72 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 1,760
ลานบาท หรือรอยละ 7 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้
ดอลลาร
หุ นกู(บาท)
- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 306 ลานดอลลารสหรัฐ
สหรัฐ
25%
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 970 ลานเยน
43%
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 52 ลานเปโซ
เยน
บาท
1%
เปโซ
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 8,018 ลานบาท
31%
0.15%
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 6,337 ลานบาท
ในป 2549 มีการเบิกเงินกูเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 10,859 ลานบาท สําหรับการกอสรางโรงไฟฟ า ของ จี อี ซี จํ า นวน
9,208 ลานบาท เอ็นทีพีซี 1,523 ลานบาท และ เอพีบีพี จํานวน 128 ลานบาท ในขณะที่มีการชํ า ระคื น เงิ น กู ยื ม
ระยะยาวรวมทั้งสิ้น 9,434 ลานบาท แบงเปนของ บฟร. 4,048 ลานบาท เพื่อการชําระหนี้ ค งค า งของเงิ น กู US
Institutional Loans กอนครบกําหนด บฟข. 1,304 ลานบาท ทีแอลพีโคเจน 149 ลานบาท เอ็กคอมธารา 60 ลา น
บาท รอยเอ็ดกรีน 34 ลานบาท โคแนล 223 ลานบาท เอพีบี พี 33 ล า นบาท และ จี อี ซี 3,583 ล า นบาท เพื่ อ
Refinance เงินกู จีซีซี เอ็นเคซีซี และ เอสซีซี เมื่อเดือนเมษายน 2549 โดย จีซีซี ออกหุ น กู ส กุ ล บาท ซึ่ ง หากคิ ด
ตามสัดสวนที่ บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 แลว จะเปนหนี้ตามสัดสวนของ บผฟ. จํานวน 2,900 ลานบาท นอกจากนั้น
ยังมีการจายชําระคืนหุนกูของ บฟร. บฟข. และจีอีซี จํานวน 735 ลานบาท 583 ลานบาท และ 145 ล า นบาท
ตามลําดับ
กําหนดชําระคืนเงินกูระยะยาวและหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
กําหนดชําระคืน
บฟข. ทีแอลพีโคเจน รอยเอ็ ดกรีน
ภายใน 1 ป
2,012
150
29
1-5 ป
3,637
765
122
เกินกวา 5 ป
655
142
รวม
5,649
1,570
294
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เอพีบีพี
41
209
166
416

จีอีซี
โคแนล
350
189
5,149
369
8,536
14,035
558

หนวย: ลานบาท
เอ็นทีพีซี
389
2,336
2,724

ทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟา และเครื่องจัก ร และได กั น
เงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 10,056 ลานบาทหรือรอยละ 28 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 4,406 ลานบาท สาเหตุ
หลักเนื่องจากการบันทึกรายการเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 5,019 ลานบาท โดยส ว นสํ า คั ญ มา
จากเงินลงทุนในสวนที่ บผฟ. ยังไมไดชําระจากการลงทุนในกิจการรวมคา BLCP จํานวน 4,645 ล า นบาทให แ ก
CLP Power (BLCP) Ltd. ซึ่งไดมีการชําระเงินและโอนหุนในวันที่ 30 มกราคม 2550 และหนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ ๆ
เพิ่มขึ้น 816 ลานบาท เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 283 ลานบาท ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น 354 ลา นบาท ในขณะที่
เจาหนี้คากอสรางของ จีอีซี ลดลง 1,932 ลานบาท
4.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 36,585 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํ า นวน
4,470 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 เนื่องจากปจจัยหลักคือ
- กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานจํานวน 6,036 ลานบาท
- ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ที่ ป ระชุ ม ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของป 2548 หุนละ 1.75 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 921 ล า นบาท
และ บผฟ. ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549
- ในการประชุมคณะกรรมการ บผฟ. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
จากการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2549 หุนละ 2 บาท รวมเปน เงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,053 ล า นบาท และบผฟ. ได
จายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สรุปไดดังนี้
สวนของผูถือหุน จํานวน 36,585 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.89
หนี้สิน จํานวน 35,302 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.11

สวนของผูถ ือหุน
50.89%

สามารถคํานวณหา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.96 เทา สูงกวาสิ้นป 2548 ซึ่งเทากับ 0.91 เทา
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ 67.26 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 ซึ่งอยูที่ระดับ 58.96 บาท

5. รายงานการวิเคราะหกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิ จ กรรมลงทุ น และกิ จ กรรม
จัดหาเงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือสิ้นงวด เงิ น สดและรายการเที ย บเท า
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หนี้สิน
49.11%

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนเงินจํานวน 5,849 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2548 ทั้งสิ้น 2,972 ลานบาท
โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ 3,112 ลานบาท และมีผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงอั ต รา
แลกเปลี่ยนจํานวน 141 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 8,298 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสดที่ไดจาก
การดําเนินงาน 8,280 ลานบาท และ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 18 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 12,066 ลานบาท โดยมีเงินลงทุนในการก อ สร า ง
โรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 8,121 ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 1,739 ลานบาท และเอพีบีพี จํานวน 178 ลานบาท
ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากอีสท วอเตอร กองทุนเปดเคทีเอสเอฟ และกองทุนเปดอื่นๆ จํานวน 31 ลานบาท 130
ลานบาท และ 8 ลานบาทตามลําดับ
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 655 ลานบาท เนื่องจากการชําระคื น เงิ น กู ของ
บฟร. บฟข. ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ด กรีน เอ็กคอมธารา เอพีบีพี จีอีซี โคแนล รวมทั้งสิ้น 9,434 ลานบาท ซึ่ ง บฟร.
มีการชําระหนี้เงินกู US Institutional Loans สวนที่ยังคงคางกอนครบกํ า หนด ประกอบกั บ การชํ า ระคื น หุ น กู
จํานวน 1,464 ลานบาท ของ บฟร. บฟข. และ จีอีซี ในขณะที่มีการเบิกเงินกูเพิ่มของ จีอีซี จํานวน 9,208 ลานบาท
เอ็นทีพีซี จํานวน 1,523 ลานบาท และ เอพีบีพี จํานวน 128 ลานบาท และการออกหุนกูของจีซี ซี จํ า นวน 2,900
ลานบาท นอกจากนั้นไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 2,150 ลานบาท
ในป 2549 บผฟ. มีอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ที่สําคัญดังนี้
- อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที่ 1.69 เทา เทียบกับป 2548 ซึ่งเทากับ 2.27 เทา
- อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 1.27 เทา เทียบกับป 2548 ซึ่งเทากับ 1.79 เทา
สาเหตุที่อัตราสวนทั้งสองลดลงเนื่องจากการบันทึกรายการเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 4,645 ล า น
บาท จากเงินลงทุนในสวนที่ บผฟ. ยังไมไดชําระในการลงทุนในกิจการรวมคา BLCP ให แ ก CLP Power (BLCP)
Ltd. ถึงแมวาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป ลดลงจากการชํ า ระหนี้ เ งิ น กู US
Institutional Loans ของ บฟร. ทั้งจํานวนกอนครบกําหนด
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