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หมายเหตุ: บทรายงานและการวิเคราะหงบการเงินฉบับนี้ ฝายบริหารไดจัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอขอมูลและแสดงวิสัยทัศน
ของฝายบริหารใหผูลงทุนทั่วไปสามารถติดตามและทําความเขาใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทไดดีข้ึน  อันเปน
การสงเสริมโครงการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
 อนึ่งเนื่องจากบทรายงานและการวิเคราะหฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขอมูลและคําอ ธิบายถึงสถานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงสิ่งที่นําเสนอนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามปจจัยหรือสภาวะแวดลอมที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  ฉะนั้นจึงใครขอใหนักลงทุนใชวิจารณญาณในการพิจารณาใชประโยชนจากเอกสารขอมูลนี้ และ
หากมีคําถามหรือขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอสอบถามไดที่ สวนนักลงทุนสัมพันธ  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. ในครึ่งปแรก ป 2549 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีกําไรสุทธิ
ทั้งส้ิน 3,652 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,313 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56 เมื่อเทียบกับครึ่งปแรก ป 2548 ทั้งนี้หากไม
คํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนแลว ในครึ่งปแรกของป 2549 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 3,226 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 จํานวน 504 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19 สาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของ
กําไรสุทธิกอนผลกระทบอัตราแลกเปล่ียนเนื่องจาก  

 
• บผฟ. มีกําไรสุทธิเทากับ 71 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 15 ลานบาท จากดอกเบ้ียรับที่เพ่ิมขึ้น และการรับรูคาชําระคืน 

Internal Development Cost สุทธิของโครงการน้ําเทิน 2 สําหรับครึ่งปแรก ป 2549 
• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาอิสระเอกชน (ไอพีพี) คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง  จํากัด (บฟร.) และ บริษัท ผลิต

ไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) มีกําไรสุทธิของกลุมเทากับ 2,846 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 566 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 90 ลานบาท ลดลงทั้งส้ิน 65 ลานบาท เนื่องจากตนทุนขาย คาใชจายบริหารและดอกเบ้ียจาย 
ของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้น  

• กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน (โคแนล) และ 
โครงการน้ําเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) มีกําไรสุทธิเทากับ 75 ลานบาท ลดลงทั้งส้ิน 37 ลานบาท เนื่องจากโคแนลไดโอน
โรงไฟฟาของ นอรธเทิรน มินดาเนา เพาเวอร คอรปอรเรช่ัน (เอ็นเอ็มพีซี) ใหแก เนช่ันแนล เพาเวอร คอรปอร
เรช่ัน (เอ็นพีซี) ประกอบกับ บผฟ. ไดทําสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินในรูป Standby Letters of Credit 
(SBLC) สําหรับสวนของผูถือหุนที่ บผฟ. จะตองลงทุนในเอ็นทีพีซี และ เอ็นทีพีซี ไดเริ่มดําเนินการกอสราง
โรงไฟฟาในลาว ทําใหงบการเงินของ เอ็นทีพีซี  มีนัยสําคัญตอกลุมบริษัทฯ จึงนํามาจัดทาํงบการเงินรวมตาม
สัดสวนตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของป 2548 โดยมีผลขาดทุนในครึ่งปแรกป 2549 จํานวน 9 ลานบาท   

• กลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก)  และ บริษทั เอ็กคอม
ธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) มีกําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 144 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรวมทั้งส้ิน 24 ลานบาท สาเหตุหลัก
จากรายไดคาบริการที่เพ่ิมขึ้นของเอสโก 
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2. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 
บผฟ. เปนไอพีพีแหงแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง คือการลงทุน

ในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตาง ๆ บผฟ. ดําเนินการภายใตวิสัยทัศนที่วา “เปนบริษัทไทยช้ันนําที่ดําเนินธุรกิจ 
ผลิตไฟฟาครบวงจร และครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
ดวยความมุงมั่นที่จะธาํรงไวซ่ึงส่ิงแวดลอม และการพัฒนาสังคม”  

บผฟ. ดําเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน เพ่ือผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาให กฟผ. ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟระยะยาว โดยมีเปาหมาย
ในการจัดหาผลตอบแทนจากการลงทุนใหแกผู ถือหุนโดยการแสวงหากําไรจากโครงการที่มีอยูปจจุบัน ตลอดจน
การสรรหาโครงการที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยูในระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับ
ได   

ณ เดือนมิถุนายน 2549 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 26,457 เมกะวัตต1 ซ่ึงประมาณรอย
ละ 9.1 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในครึ่งปแรกของป 2549 ความตองการพลังไฟฟา
สูงสุดอยูในชวงเดือนพฤษภาคมที่ 21,064 เมกะวัตต1 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 2.6 เมื่อเทียบกับความ
ตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนของป 2548   

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตวัลดลงเนื่องจากสถานการณราคาน้าํมันและอัตราดอกเบ้ียที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ตลอดจนดัชนีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจที่ลดลง กฟผ. อยูระหวางการปรับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับใหม  
เพ่ือประเมินความตองการใชไฟฟาใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ เบ้ืองตนคาดวาความตองการไฟฟาป 2554-
2558 จะปรับลดลงจาก 13,000 เมกะวัตตเหลือเพียง 9,000 เมกะวัตต  สวนแผนการเปดประมูลรับซ้ือไฟฟา
จาก ไอพีพี อยูระหวางการจางที่ปรึกษาออกเงื่อนไขประมูล (ทีโออาร) ตาง ๆ ซ่ึงคาดวาทีโออารจะแลวเสร็จใน 
ป 2550 และหลังจากนั้น จะไดดําเนินการเปดประมูลกับนักลงทุนผูสนใจจากทั่วโลกตอไป ทาง บผฟ. ได
ดําเนินการจัดเตรียมกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมโดยอาศัยความรวมมือ ตลอดจนความชํานาญการของ
บุคลากรในองคกรเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมสรางโรงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเขารวมประมูลไว
แลว 

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. 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  

                                                 
1 ท่ีมา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
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หนวยละ 734 เมกะวัตต ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 และวันที่ 1 มีนาคม 2551 ตามลําดับ ขณะนี้ได
ดําเนินการกอสรางโครงการแลวเสร็จไปประมาณรอยละ 83.4 

2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ใน เอ็นทีพีซี) ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ําในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต มีกําหนดจําหนายกระแสไฟฟา
ไดในเดือนธันวาคม ป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 995 เมกะวัตต และขายไฟฟา
สวนที่เหลือใหกับรัฐบาลลาว ความคืบหนาในการกอสรางโครงการปจจุบันอยูที่ประมาณรอยละ 23.5 

3. โครงการกัลฟ ยะลา กรนี (บผฟ. ถือหุนผานทาง จีอีซี คิดเปนสัดสวน รอยละ 47.5) ในจังหวัดยะลา 
กําลังผลิต 23 เมกะวัตต โดยใชเศษไมยางพาราเปนเช้ือเพลิง เนื่องจากเกิดเหตุการณไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตตนป 2547 ทําใหการกอสรางลาชากวาแผนที่กําหนดไว ทางโครงการ
ไดรับการอนุมัติจาก กฟผ. ใหเล่ือนกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยกับ กฟผ. จากเดือน เมษายน 
2549 เปนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ขณะนี้ความคืบหนาในการกอสรางโครงการไดแลวเสร็จไปประมาณ
รอยละ 96.1 

4. โครงการขยายกําลังการผลิตที่ อมตะ เพาเวอร บางปะกง (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในบริษัท เอ็ก
โกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ซ่ึงถือหุนใน เอพีบีพี รอยละ 30) กําลังการผลิต 55 เมกะวัตต ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาจําหนายใหกับลูกคาภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
โครงการนี้ไดเริ่มดาํเนินการกอสรางตั้งแตเดือนมิถุนายน 2548 และมีกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย
ในเดือนกุมภาพันธ 2550 ปจจุบันมีความคืบหนาของการกอสรางประมาณรอยละ 68.1 
 
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 SBLC สําหรับสวนของผูถือหุนที่  บผฟ. 
จะลงทุนในเอ็นทีพีซีจํานวน 94 ลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้นเงินลงทุนใน เอ็นทีพีซี ไดนํามา จัดทํา งบการเงินรวม
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ระหวางกาลตามวิธีรวมตามสัดสวน เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัทตัง้แต
ไตรมาสที่ 3 ป 2548 

ฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพ่ือใหเห็นถึงภาพรวมที่
ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
            
3.1  สรุปผลการดําเนินงาน 
  กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. สําหรับครึ่งปแรก ส้ินสุด ณ วันที ่30 มิถุนายน 2549 เปนจํานวนทั้งส้ิน 3,652 
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,313 ลานบาท หรือ รอยละ 56 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานครึ่งปแรก ของป 2548  
 

  กําไรสุทธิ ครึ่งปแรก ป 2549 กําไรสุทธิ ครึ่งปแรก ป 2548 
 กอน FX หลัง FX กอน FX หลัง FX 
บผฟ. 71 71 56 109 
กลุมธุรกิจไอพีพ ี 2,846 3,252 2,280 1,998 
กลุมธุรกิจเอสพีพ ี 90 104 155 (4) 
กลุมธุรกิจผูผลติไฟฟาตางประเทศ  75 81 111 116 
กลุมธุรกิจอื่นๆ  144 144 120 120 

 
 

 ในครึ่งปแรก ป 2549 บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 426 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซ่ึง บผฟ. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 383 ลานบาท ทั้งนี้กําไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนที่ ยังไมเกิดขึ้นจํานวน 393 ลานบาท เปนตัวเลขทางบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ไทย ซ่ึงเกิดขึ้นจากผลตางของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมาเปน
เงินตราสกุลบาท ณ วันส้ินสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 30 มิถุนายน 2549) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่ 31 
ธันวาคม 2548)  

หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนแลว ในครึ่งปแรก ป  2549 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 3,226 
ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากครึ่งปแรก ป 2548 จํานวน 504 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19 

นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 426 ลานบาท ดอกเบ้ียจายจํานวน 893 ลาน
บาท ภาษีเงินไดจํานวน 651 ลานบาทและคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายตางๆ จํานวน 1,365 ลานบาท กําไร
กอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนายตางๆ (EBITDA) ของกลุม บผฟ.ในครึ่งปแรก ป 2549 
จะเปนจํานวน 6,135 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 848 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16 เมื่อเทียบกับกําไรของกลุม บผฟ. 
ในชวงเวลาเดียวกันของป 2548 จํานวน 5,287 ลานบาท ซ่ึงไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 383 
ลานบาท ดอกเบ้ียจายจํานวน 956 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 256 ลานบาทและคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนายตางๆ จํานวน 1,353 ลานบาท 

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

หนวย:ลานบาท 

กําไรสุทธิหลัง FX 
คร่ึงปแรก ป 2549  

ไอพีพี
89%

เอสพพีี
3%

 ตปท.
2%

อื่นๆ
4% บผฟ.

2%
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  มีดังนี้ 
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 53.37 
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน) เทากับรอยละ 32.65 
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน) ตอหุน เทากับ 6.13 บาท   
อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 53.37 นั้นต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันของป 2548 เล็กนอยซ่ึงเทา กับรอย

ละ 53.47 สําหรับอัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน )  เทา กับรอยละ  32.65 นั้นต่ํากวา
ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซ่ึงเทากับรอยละ 32.71  

 
3.2 การวิเคราะหรายไดและคาใชจาย 

ผลการดําเนินงานในครึ่งปแรก ป 2549 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งส้ิน 9,881 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 
2548 เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,560 ลานบาท หรือรอยละ 19 สวนคาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวม  และ
กิจการรวมคา มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 6,468 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 1,012 ลานบาท  หรือ 
รอยละ 19  โดยมีรายละเอียดแบงตามกลุมธุรกิจ  ดังตอไปนี้ 

 
รายไดและคาใชจายรวม 
 บผฟ. ไอพีพี เอสพีพี ตางประเทศ อื่นๆ รวม 
 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 

รายไดรวม 284 245 5,780 4,820 2,919 2,439 381 418 517 399 9,881 8,321 
คาใชจายรวม 213 189 2,935 2,540 2,759 2,259 207 203 354 264 6,468 5,456 

 
1) บผฟ. มีรายไดในครึ่งปแรก ป 2549 รวมจํานวน 284 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลรับจากการ

ลงทุนทางการเงิน 167 ลานบาท ดอกเบ้ียรับ 72 ลานบาท และ รายไดอ่ืนๆ 45 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมของ บผฟ. 
เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ทั้งส้ิน 38 ลานบาท หรือรอยละ 16 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดอ่ืนๆ  
30 ลานบาท ซ่ึงมาจากคาชดเชย Internal Development Cost สุทธิของโครงการน้ําเทิน 2 ซ่ึง บผฟ. รับรูในครึ่งป
แรก จํานวนทั้งส้ิน 35 ลานบาท และเปนไปตาม Shareholders’ Agreement และดอกเบ้ียรับเพ่ิมขึ้น 13 ลาน
บาท เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น สวนเงินปนผลรับจากการลงทุนทางการเงินลดลงจํานวน 4 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 3  

ทั้งนี้รายไดหลักสวนใหญของ บผฟ. ในครึ่งปแรก ป 2549 ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากการลงทุนทาง
การเงินคือกองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (เคทีเอสเอฟ) จํานวน 130 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 39 ลานบาท 
เงินปนผลรับจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร จํานวน 
31 ลานบาท ลดลง 31 ลานบาท  

หนวย : ลานบาท 
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สวนคาใชจายของ บผฟ. รวมทั้งส้ิน 213 ลานบาท เปนคาใชจายในการบริหารทั่วไปทั้งจํานวน  เพ่ิมขึ้น
24 ลานบาท หรือรอยละ 13 เมื่อเทียบกับครึ่งปแรก ป 2548 สาเหตุหลักจากคาธรรมเนียมของ SBLC สําหรับสวน
ของผูถือหุนที่จะตองลงทุนในเอ็นทีพีซี และสําหรับการปลดสํารองเงินสดในบัญชีหลักประกัน   Debt Service 
Reserve Accounts (DSRA) ของ บฟร. และ บฟข.  และเงินบริจาคสําหรับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

  
 2)  กลุมธุรกิจไอพีพี คือ บฟร. และ บฟข. มีรายไดรวมทั้งส้ินจํานวน 5,780 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 960 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 20 เมื่อเทียบกับครึ่งปแรก ป 2548 และมีคาใชจาย จํานวน  2,935 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจาก
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน 394 ลานบาท หรือรอยละ 16 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจไอพีพี: 
 บฟร. บฟข. รวม 
 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 2,855 2,509 2,925 2,311 5,780 4,820 20% 
คาใชจายรวม 1,388 1,339 1,546 1,202 2,935 2,540 16% 
 

• รายไดคาไฟฟาของกลุม จํานวนรวม 5,566 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากครึ่งปแรก ของปกอน จํานวน 820 ลาน
บาท หรือรอยละ 17 โดยแบงเปนรายไดคาไฟของ บฟร. จํานวน 2,720 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 236 ลานบาท เนื่องจาก
อัตราคาไฟฟา (Capacity Rate) ที่เพ่ิมขึ้น และ รายไดคาไฟ บฟข. จํานวน 2,846 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 585 ลานบาท 
เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base Availability Credit) ที่เพ่ิมขึ้น ซ่ึงเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ใน
ลักษณะ “Cost Plus” หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมที่ใหแก ผูประกอบการภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา (PPA) และ
เปนไปตามที่ไดประมาณการไวแลว 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจไอพีพี: 
 1H’49   1H’48 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 2,720 2,485 9% 
บฟข. 2,846 2,262 26% 
     รวมรายไดคาไฟฟา-ไอพีพี 5,566 4,746 17% 

 
สัญญาซ้ือขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายคงที่คือ คาชําระหนี้

และคาบํารุงรักษาหลัก ซ่ึงจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซ้ือขายไฟฟาในการคํานวณคาไฟฟาในแต
ละงวด นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพ่ือชดเชยผลกระทบที่เกิด
จากอัตราแลกเปล่ียน สําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินและคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนสกุล
ดอลลารสหรัฐ ซ่ึง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา โดยจะไดรับคาพลัง
ไฟฟาเพ่ิมขึ้นจากที่เคยกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนการเพ่ิมเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปล่ียน 

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
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เมื่ออัตราแลกเปล่ียนสูงกวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ และไดรับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตรา
แลกเปล่ียนต่ํากวาระดับ 28 บาท ตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ รายไดคาไฟฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคา
ไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเปนเงิน 450 ลานบาท สําหรับครึ่งปแรก ป 2549  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 214 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 140 ลานบาท หรือรอยละ 190 
สาเหตุหลักจากดอกเบ้ียรับของ บฟร. ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 108 ลานบาท จากจํานวนเงินฝากที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการ
เพ่ิมทุนใน บฟร. ของ บผฟ. และอัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น และดอกเบ้ียรับของ บฟข. เพ่ิมขึ้น 27 ลานบาท  เนื่องจาก
อัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น อีกทั้งรายไดอ่ืนๆของ บฟร. และ บฟข. เพ่ิมขึ้น 5 ลานบาท 

• ตนทุนขาย จํานวน 1,657 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ทั้งส้ิน 210 ลานบาท หรือ 
รอยละ 14 สาเหตุหลักจาก บฟข. ซ่ึงมีตนทุนขายเพ่ิมขึ้นทั้งส้ิน 180 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28 เมื่อเทียบกับครึ่งป
แรก ป 2548 เนื่องจากมีงานซอมบํารุงรักษาหลักตามที่กําหนดไว สําหรับ บฟร. มีตนทุนขายที่เพ่ิมขึ้น 29 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2548  
 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจไอพีพี:                                                                                                          หนวย : ลานบาท 
 1H’49 1H’48 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 842 813 4% 
บฟข. 815 634 28% 
     รวมตนทุนขาย-ไอพีพี 1,657 1,447 14% 

 
• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 665 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชว งเวลา เดียว กันของปกอน 

จํานวน 329 ลานบาท หรือ รอยละ 98 สาเหตุหลักจาก บฟข. ไดเริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 282 ลานบาท 
เนื่องจาก บฟข. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําหนด 8 ปนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
นั้นไดส้ินสุดลงตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2547 และหลังจากนั้นจนถึงส้ินป 2548 บฟข. ไดใชผลขาดทุนสะสมทาง
ภาษียกมาจนหมด และในป 2549 เปนตนไป บฟข. จะเริ่มเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยไดรับการลดหยอนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ ระยะลดหยอนภาษีอีก 5 ปนี้
จะส้ินสุด ณ วันที่ 25 กันยายน 2552 นอกจากนั้น ภาษีเงินไดนิติ บุคคลของ  บฟร .  เพ่ิมขึ้น  66 ลานบาท  ซ่ึง
สอดคลองกับรายไดที่เพ่ิมขึ้น 

• ดอกเบี้ยจาย จํานวนรวมทั้งส้ิน 612 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรก ปกอน จํานวน 144 ลานบาท  หรือ 
รอยละ 19 แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 63 ลานบาท และ 81 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจาก
จํานวนเงินตนของเงินกูและหุนกูลดลง  

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

ครึ่งปแรก ป 2549 มีรายไดรวมทั้งส้ินจํานวน 2,919 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน ป 2548 จํานวน 479 
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ลานบาท หรือ รอยละ 20 และมีคาใชจายรวม จํานวน 2,759 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลา เดียว กันของปกอน 
จํานวน 500 ลานบาท หรือ รอยละ 22 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจเอสพีพี:                                                                                     หนวย : ลานบาท 
 จีอีซี ทีแอลพี  โคเจน เอพีบีพี รอยเอ็ด กรีน รวม 
 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 1,558 1,383 983 818 247 143 131 96 2,919 2,439 20% 
คาใชจายรวม 1,736 1,386 812 672 148 138 63 64 2,759 2,259 22% 

 
• รายไดคาไฟฟาของกลุมธุรกิจเอสพีพี เปนจํานวนรวม 2,803 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน  จํานวน  406 

ลานบาท หรือ รอยละ 17 รายไดสวนใหญที่เพ่ิมขึ้นมาจาก จีอีซี จํานวน 170 ลานบาท เนื่องจากมีรายได เพ่ิมขึ้น
จากการเรียกกําลังการผลิตสําหรับความตองการไฟฟาสูงสุดจาก กฟผ.  และทีแอลพี โคเจนมีรายไดเพ่ิมขึ้นจํานวน
ทั้งส้ิน 161 ลานบาท เนื่องจากรายไดการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคา ในนิคมอุตสาหกรรมที่ เ พ่ิมขึ้นจาก
ปริมาณการจําหนายและอัตราคาไฟที่ผลิตเพ่ิมขึ้น สําหรับรายไดคาไฟฟาของเอพีบีพีแสดงการเพ่ิมขึ้น  43 ลาน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซ่ึงกําลังการผลิตลดลงเนื่องจากการชํารุดของอุปกรณที่ ใช
ในการทํางานของเครื่องจักรผลิตไฟฟา และรอยเอ็ด กรีนที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น จํานวน 33 ลานบาท จากคาพลังไฟฟา
ที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันเตาที่สูงขึ้นซ่ึงสัมพันธกับสูตรคาไฟ สงผลใหรายไดคาไฟฟาสูงขึ้น 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจเอสพีพี:                         
 1H’49 1H’48 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 1,544 1,374 12% 
ทีแอลพี โคเจน 973 812 20% 
เอพีบีพี 167 124 34% 
รอยเอ็ด กรีน 120 87 38% 
     รวมรายไดคาไฟฟา-เอสพีพี 2,803 2,397 17% 

 
• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 53 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 30 ลานบาท สวนใหญจากรายได

อ่ืนๆของ เอพีบีพี ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 17 ลานบาท เนื่องจากไดรับรูคาชดเชยจากบริษัทประกันภัย และรายไดจาก
ดอกเบ้ียรับของ จีอีซี เพ่ิมขึ้น 7 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น  

• สวนแบงผลกําไรจากกิจการรวมคา คือ เออีพี จํานวน  63 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น  44 ลานบาท  เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2548 เนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา งประเทศที่ เ พ่ิมขึ้นและ
รายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น 

• ตนทุนขาย จํานวน 2,277 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากครึ่งปแรก ป 2548 จํานวน 343 ลานบาท หรือ รอยละ 
18 สาเหตุหลักจากตนทุนขายของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 191 ลานบาทเนื่องจากปริมาณการใชและราคาเช้ือเพลิง

หนวย : ลานบาท 
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ที่สูงขึ้น และตนทุนขายของ ทีแอลพี โคเจน เพ่ิมขึ้น 146 ลานบาท เนื่องจากปริมาณการใชและราคา เช้ือเพลิงที่
สูงขึ้น และตนทุนขายของเอพีบีพีที่เพ่ิมขึ้น 5 ลานบาทซ่ึงสอดคลองกับรายไดที่เพ่ิมขึ้น สวนตนทุนขายของรอยเอ็ด 
กรีน เพ่ิมขึ้น  2 ลานบาท เนื่องจากคาใชจายเดินเครื่องและบํารุงรักษาที่เพ่ิมขึ้น  
 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจเอสพีพี:                         
 1H’49 1H’48 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 1,333 1,142 17% 
ทีแอลพี โคเจน 758 612 24% 
เอพีบีพี 132 127 4% 
รอยเอ็ด กรีน 55 53 3% 
     รวมตนทุนขาย-เอสพีพี 2,277 1,934 18% 
 

•    คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 242 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลา เดียว กันของปกอน
จํานวน 79 ลานบาท หรือ รอยละ 49 สาเหตุหลักจากคาใชจายในการบริหารและภาษี ของ จีอีซี จํานวน 225 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้น 77 ลานบาท เนื่องจากคาธรรมเนียมในการ  Prepayment สําหรับการ  Refinance เงินกูและ
คาธรรมเนียมในการ Restructuring เงินกูของบริษัทยอยของ จีอีซี 3 บริษัท คือ บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 
(จีซีซี) บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (เอ็นเคซีซี) และ บริษัท สมุทรปราการโคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เอสซีซี)    

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 240 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 78 ลานบาท หรอื 
รอยละ 48 สาเหตุหลักมาจาก ดอกเบ้ียจายของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 83 ลานบาท  เนื่องจากคา   Unwind cost 
ของสัญญา Interest Rate Swap  และการเบิกเงินกูเพ่ือใชในการบริหารงานของโครงการแกงคอย 2  สําหรับ
ดอกเบ้ียจายของทีแอลพี โคเจน และ รอยเอ็ด กรีน ลดลง 5 ลานบาท  และ  1  ลานบาท  ตามลําดับ เนื่องจาก
จํานวนเงินตนลดลง 

 
4) กลุมธุรกิจผูผลิตไฟฟาตางประเทศ ประกอบดวย   โคแนล และ เอ็นทีพีซี มีรายไดรวม 381 ลานบาท 

ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 36 ลานบาท หรือรอยละ 9 สวนคาใชจายรวมของกลุมเปนจํานวน 
207 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 4 ลานบาท หรือ รอยละ 2 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจผูผลิตโรงไฟฟาตางประเทศ:                                              หนวย : ลานบาท 
 โคแนล เอ็นทีพีซี รวม 
 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 380 418 2 - 381 418 (9%) 
คาใชจายรวม 197 203 10 - 207 203 2% 

 

หนวย : ลานบาท 
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• รายไดคาไฟฟา จํานวน 344 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 52 ลานบาท หรือ รอยละ 
13 ซ่ึงเกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากการโอนโรงไฟฟาจํานวน 40 เมกะวัตต  ของ  เอ็นเอ็มพีซี 
ใหแก เอ็นพีซี เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ซ่ึงเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 37 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 16 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 
75 สวนใหญมาจากรายไดอ่ืนและดอกเบ้ียรับของ โคแนลที่เพ่ิมขึ้น 

• ตนทุนขาย จํานวน 56 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 38 ลานบาท หรือ รอย
ละ 41 เนื่องจากการโอนโรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี   

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 113 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชว งเวลา เดียว กันของปกอน 
จํานวน 37 ลานบาท หรือ รอยละ 49  สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการบริหารและภาษีของ
โคแนลที่เพ่ิมขึ้นทั้งส้ิน 27 ลานบาท โดยเปนการเพ่ิมขึ้นของภาษีเงินไดของโคแนล จํานวน 47 ลานบาท เนื่องจาก
ในครึ่งปแรก ป 2548 มีการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดจาย ในขณะที่คาใชจายในการบริหารของโคแนลลดลง 
21 ลานบาท ซ่ึงสอดคลองกับการโอนโรงไฟฟาของเอ็นเอ็มพีซี  นอกจากนั้น เอ็นทีพีซี  ยังมีการเปล่ียนมาใชการ
บันทึกบัญชีวิธีรวมตามสัดสวนสําหรับ เอ็นทีพีซี ทําใหเริ่มตนบันทึกคาใชจายในการดําเนินงานโครงการน้ําเทิน  2 
จํานวน 10 ลานบาท  

•  ดอกเบี้ยจาย จํานวน 38 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน  5  ลานบาท  หรือ 
รอยละ 15   

     
5) กลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ เอสโก และ เอ็กคอมธารา มีรายไดรวมทั้งส้ิน 517 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 118 ลานบาท หรือ รอยละ 30 และมีคาใชจายรวมจํานวน 
354 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 90 ลานบาท หรือ รอยละ 34 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
รายไดและคาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ: 
 เอสโก  เอ็กคอมธารา รวม 
 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 1H’49 1H’48 %เปลี่ยนแปลง 
รายไดรวม 421 314 96 85 517 399 30% 
คาใชจายรวม 323 232 31 31 354 264 34% 
 

• รายไดคาบริการของเอสโก จํานวน 411 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน  102 
ลานบาท หรือ รอยละ 33 สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของการใหการบริการบํารุงรักษาและขายอุปกรณเครื่องจักร
ในการผลิตไฟฟาระหวางเอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 ประเทศซูดาน 

หนวย : ลานบาท 
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• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 93 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากครึ่งปแรก ป 2548 จํานวน  10 ลานบาท 
หรือ รอยละ 12 เนื่องจากปริมาณน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Take) และอัตราคาน้ําที่เพ่ิมขึ้นตามสัญญาระยะ
ยาวกับการประปาสวนภูมิภาค 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 10 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 
51 สวนใหญมาจากดอกเบ้ียรับที่เพ่ิมขึ้นของ เอสโก 2 ลานบาท และ เอ็กคอมธารา เพ่ิมขึ้น 2 ลานบาท เนื่องจาก
อัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น 

• สวนแบงกําไรจากบริษัทยอยและกิจการรวมคาของเอสโก จํานวน 3 ลานบาท เพ่ิมขึ้น  3  ลานบาท 
จาก บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก)  

• ตนทุนบริการ จํานวน 281 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 92 ลานบาท  หรือรอยละ 
49 เปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุนการใหบริการบํารุงรักษาและตนทุนอุปกรณเครื่องจักรของ  เอสโก ซ่ึง
สอดคลองกับรายไดที่เพ่ิมขึ้น  

• ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 28 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 1 ลานบาท 
หรือ รอยละ 4 มาจาก เอ็กคอมธารา เนื่องจากคาจา งผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตและทอสง
น้ําประปาเพ่ิมขึ้น 

• คาใชจายในการบริหารและภาษี จํานวน 43 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรกของปกอน จํานวน 1  ลาน
บาท หรือ รอยละ 3 เนื่องจากภาษีเงินไดของเอสโกลดลง 3 ลานบาทจากกําไรสุทธิที่ลดลง  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 2 ลานบาท ลดลงจากครึ่งปแรกของปกอน จํานวน 1.64 ลานบาท หรือ รอยละ 48 
เนื่องจากเงินตนคงเหลือของเงินกูของ เอ็กคอมธารา ลดลง  

 
 

4. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน 
 
4.1  การวิเคราะหสินทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 68,824 
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7,574 ลานบาท หรือ รอยละ 12 เมื่อเทียบกับส้ินป 2548 โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้  
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1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งระยะส้ัน

และระยะยาว จํานวน 13,907 ลานบาท คดิเปนสัดสวนรอยละ 20 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้น 1,494 ลานบาท 
หรือรอยละ 12 สาเหตุหลักจาก เงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการตลาดระยะส้ันที่เพ่ิมขึ้น 
2,150  ลานบาท เนื่องจากเงินปนผลรับของ บผฟ. จากบริษัทยอย เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาดและเงินลงทุนอ่ืนๆเพ่ิมขึ้น 37 ลานบาท สวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 692 ลาน
บาท  

2) เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน  จํานวน 4,765 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
7 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้น 290 ลานบาท หรือรอยละ 6 สาเหตุหลักจากการทยอยสํารองไว เพ่ือใชในการจาย
ชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชําระคืนของ บฟร.  

3) เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 460 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้น 57 ลานบาท หรือรอยละ 14 เกิดจากการรับรูสวนแบงกําไรจาก เออีพี  

4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 39,367 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 57 ของสินทรัพยรวม 
เพ่ิมขึ้นสุทธิทั้งส้ิน 4,618 ลานบาท หรือรอยละ 13 สินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจาก การกอสรา งโรงไฟฟา
เพ่ิมเติมของ จีอีซี เอ็นทีพีซี และ เอพีบีพี จํานวน 4,956 ลานบาท 911 ลานบาท และ 82 ลานบาทตามลําดับ การ

หนวย: ลานบาท 
คร่ึงปแรก ป 2549          ป 2548 
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ดอลลาร
สหรัฐ
48%

เยน
1%

เปโซ
0.16%

บาท
25%

หุนกู(บาท)
26%

บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพยเนื่องจากการซอมบํารุงรักษาของ บฟร. บฟข. และ ทีแอลพีโคเจน จํานวน 263 
ลานบาท 220 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ  

ในขณะที่สินทรัพยลดลง เนื่องจากการตัดคาเส่ือมราคาของสินทรัพย บผฟ. และบริษัทยอยอ่ืนๆ  จํานวน 
1,268 ลานบาท   และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารองคลังของ    บฟร .  บฟข .  และ  ที
แอลพี โคเจน จํานวน 168 ลานบาท 116 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ  

5) สินทรัพยอ่ืนๆ จํานวน 10,325 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของสินทรัพยรวม  เพ่ิมขึ้น  1 ,115 
ลานบาท หรือรอยละ 12 ซ่ึงเปนผลจาก สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 566 ลานบาทเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ
ภาษีซ้ือรอเรียกคืนและคาใชจายจายลวงหนาของ จีอีซี ที่เพ่ิมขึ้น 304 ลานบาท  และ  70 ลานบาทตามลําดับ 
ประกอบกับรายไดคางรับของ เอสโก เพ่ิมขึ้น 139 ลานบาท สวนลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้น  428 
ลานบาท  
 
4.2  การวิเคราะหหนี้สิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 33,809 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,674 ลานบาท หรือรอย
ละ 16 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกูที่เพ่ิมขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) เงินกูยมืระยะยาวและหุนกู จํานวน 28,478 ลานบาท หรือรอยละ 84 ของหนี้สินรวม เพ่ิมขึ้น 4,993 
ลานบาท หรือรอยละ 21 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้ 

- เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 363 ลานดอลลารสหรัฐ  
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 1,018 ลานเยน  
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 65 ลานเปโซ  
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 7,323 ลานบาท 
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 7,511  ลานบาท  
 

ในครึ่งปแรก ป 2549 มีการเบิกเงินกูเพ่ิมขึ้นทั้งส้ิน 7,685 ลานบาท สําหรับการกอสรางโรงไฟฟาของ  จีอีซี 
เอ็นทีพีซี และ เอพีบีพี ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวรวมทั้งส้ิน 4,532 ลานบาท นอกจากนี้ เมื่อเดือน
เมษายน 2549  จีซีซี ออกหุนกูสกุลบาท เพ่ือ Refinancing เงินกู จีซีซี  เอ็นเค ซีซี  และ  เอสซีซี  ซ่ึงหากคิดตาม
สัดสวนที่ บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 แลว จะเปนหนี้ตามสัดสวนของ บผฟ. จํานวน 2,900 ลานบาท ในขณะที่มีการ
จายชําระคืนหุนกูของ บฟข.จํานวน 283 ลานบาท   

2) หนี้สินอ่ืนๆ จํานวน 5,331 ลานบาทหรือรอยละ 16 ของหนี้สินรวม ไดแก เจาหนี้คากอสราง 1,202 ลาน
บาท เจาหนี้การคา 865 ลานบาท ดอกเบ้ียคางจาย 176 ลานบาท  ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีเงินไดคางจาย 862 
ลานบาท และ อ่ืนๆ 2,226 ลานบาท  
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4.3  การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2549 สวนของผูถือหุน มีจํานวน 35,015 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2548 จํานวน 

2,900 ลานบาท เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน  
จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 สรุปไดดังนี้ 

สวนของผูถือหุน  จํานวน 35,015 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.88       
หนี้สิน  จํานวน  33,809 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.12  

 
 
สามารถคํานวณหา  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้ 
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.97 เทา สูงกวา ส้ินป 2548 ซ่ึงเทากับ 0.91 เทา  
- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ  64.23 บาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2548 ซ่ึงอยูที่ระดับ 58.96 บาท 

 
5. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปล่ียนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน  กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรม
จัดหาเงิน ณ ส้ินงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือส้ินงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เงิน
สดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 8,128 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2548 จํานวน 692 ลานบาท ซ่ึง
มีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้ 

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 3,224 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสดที่ไดจาก
การดําเนินงาน 4,571 ลานบาท ในขณะที่การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนลดลง 1,348 ลานบาท  

 - เงินสดสุทธิที่ใชไปสําหรับกิจกรรมลงทุน จํานวน 8,663 ลานบาทโดยมีเงินลงทุนในการกอสรา ง
โรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 5,660 ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 849 ลานบาท และเอพีบีพี จํานวน 82 ลานบาท และ
เงินลงทุนระยะส้ัน 1,863 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากอีสท วอเตอร กองทุนเปดเคทีเอสเอฟ และกองทุน
เปดอ่ืนๆ จํานวน 31 ลานบาท 130 ลานบาท และ 7 ลานบาทตามลําดับ  

- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 4,763 ลานบาท เนื่องจากการเบิกเงินกูเพ่ิมของ จี
อีซี จํานวน 6,948 ลานบาท เอ็นทีพีซี จํานวน 678 ลานบาท และ เอพีบีพี จํานวน 60 ลานบาท และการออกหุน กู
ของจีซีซี จํานวน 2,900 ลานบาท ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกู ของ บฟร. บฟข. ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ด กรีน เอ็ก
คอมธารา เอพีบีพี จีอีซี และ โคแนล จํานวน 4,532 ลานบาท และชําระคืนหุนกูของ บฟข. จํานวน 283 ลานบาท 
นอกจากนั้น บผฟ. ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 908 ลานบาท 

หน้ีสิน
49.12%

สวนของผูถอืหุน
50.88%


