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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
 

สําหรับผลการดําเนินงาน  ประจําป 2547 
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2547 

 
 
 
หมายเหตุ: บทรายงานและการวิเคราะหงบการเงินฉบับนี้ ฝายบริหารไดจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลและแสดงวิสัย
ทัศนของฝายบริหารใหผูลงทุนทั่วไปสามารถติดตามและทําความเขาใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทไดดี
ขึ้น  อันเปนการสงเสริมโครงการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
 อนึ่งเนื่องจากบทรายงานและการวิเคราะหฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขอมูลและคําอธิบายถึง
สถานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งส่ิงที่นําเสนอนี้อาจเปล่ียนแปลงตามปจจัยหรือ
สภาวะแวดลอมที่อาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต  ฉะนั้นจึงใครขอใหนักลงทุนใชวิจารณญาณในการพิจารณาใชประโยชน
จากเอกสารขอมูลนี้ และหากมีคําถามหรือขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอสอบถามไดที่ สวนนักลงทุนสัมพันธ ฝายสื่อ
สารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) โทร. 02-998-5131-2  หรือ  email : ir@egco.com 
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1. การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (บผฟ.) เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent 
Power Producer “IPP”) แหงแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในป 2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง บผฟ. 
มีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ มุงเนนที่จะเปนบริษัทชั้นนําของคนไทย ที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวง
จรและครอบคลุมถึงธุรกิจที่ใหบริการดานพลังงานทั้งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยคํานึงถึงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมและประโยชนทางสังคมเปนสําคัญ 

บผฟ. มีแผนการเพิ่มสัดสวนของสวนแบงการตลาดของธุรกิจผลิตไฟฟา จากการพัฒนาหรือซื้อ
โครงการจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงการ และคํานึงถึงประสบการณและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ดวยตนทุนที่ประหยัด
ตอขนาด ผลตอบแทนการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของโครงการ นอกจากนั้น ยังมุงเนนใน
การนํามาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน นอกเหนือจากการเพิ่มผลกําไรจากการบริหารที่มีประสิทธิ
ภาพแลว บผฟ. ยังตระหนักถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอด
มา 

ณ ปลายเดือนธันวาคม 2547 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้งรวมจํานวน 26,056 เมกะวัตต1 ซึ่ง
ประมาณรอยละ 9.1 ของกําลังผลิตนี้มาจากกําลังผลิตในกลุม บผฟ. โดยในป 2547 นี้ ความตองการ
พลังไฟฟาสูงสุดอยูในชวงเดือนมีนาคมที่ 19,326 เมกะวัตต2 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.65 เมื่อ
เทียบกับความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมของป 2546  ตามแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือ Power 
Development Plan “PDP 2004” นั้น ประเทศไทยจะตองการโรงไฟฟาใหมในชวงป 2554-2558 
จํานวน 18 โรงไฟฟา รวมกับไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไมนอยกวารอยละ 5 ของโรงไฟฟาใหม 
(คิดเปนกําลังผลิตรวมประมาณ 13,230 เมกะวัตต2) ดังนั้น บริษัทคาดการณไววาจะมีการเริ่มเปด
ประมูลเพื่อสรางโรงไฟฟาใหมเหลานั้นในเร็ววัน ทั้งนี้จะเปนโอกาสอันดีให บผฟ. สามารถขยายสวนแบง
ตลาดของกําลังผลิตใหมที่เพิ่มข้ึนนี้ดวย 

ปจจุบัน บผฟ. มีกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 2,414 เมกะวัตต จากโรงไฟ
ฟา 12 โรง โดยรอยละ 85 ของกําลังผลิต มาจากโรงไฟฟาของ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) 
กําลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะวัตต และโรงไฟฟาของ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด (บฟข.) กําลังผลิต

                                                  
1 ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
2 ที่มา: แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 (Power Development Plan “PDP 2004”) จัดทําโดย กฟผ. 
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ติดตั้ง 824 เมกะวัตต โดยทั้ง 2 โรงไฟฟาดังกลาวใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก นอกจากโรงไฟฟาที่
มีอยูนั้น บริษัทกําลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอีก 3 โครงการ ซึ่งคิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งในสวนการ
ถือหุนของ บผฟ. จํานวนรวม 1,012 เมกะวัตต ไดแก 

 
1. โครงการแกงคอย 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 50 ในบริษัท กัลฟ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (จีอีซี) 

ซึ่งถือหุนในบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด (จีพีจี) รอยละ 100) ต้ังอยูที่จังหวัดสระบุรี 
กําลังผลิต 1,468 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก เดิมมีกําลังผลิต 700 เมกะ
วัตต และเดิมใชชื่อวา “โครงการโรงไฟฟาบอนอก” ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2547 จีพีจี ซึ่งเปนผู
พัฒนาโครงการแกงคอย 2 ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement 
“PPA”) กับ กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 25 ป และมีกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิง
พาณิชยโรงที่ 1 และ 2 กําลังผลิต หนวยละ 734 เมกะวัตต ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 และวันที่ 1 
มีนาคม 2551 ตามลําดับ 

2. โครงการน้ําเทิน 2 (บผฟ. ถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท Nam Theun 2 Power Co.Ltd) ผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังผลิต 1,070 
เมกะวัตต ไดมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาในเดือนพฤศจิกายน 2546 และมีกําหนด
จําหนายกระแสไฟฟาไดในครึ่งปหลังของป 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จํานวน 
995 เมกะวัตต ปจจุบันโครงการกําลังจัดหาเงินกูจากธนาคารไทย ธนาคารตางประเทศ และ
องคกรระหวางประเทศ โดยโครงการอยูระหวางการรอการตัดสินใจของธนาคารโลก (World 
Bank) และองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของที่จะใหความชวยเหลือทางการเงินในรูปแบบตางๆ 
ซึ่งรวมถึงการค้ําประกันความเสี่ยงทางการเมือง อันจะทําใหการจัดหาเงินกูของโครงการ
สามารถเสร็จส้ินไดภายในครึ่งแรกของป 2548 

3. โครงการกัลฟ ยะลา กรีน (บผฟ. ถือหุนผานทาง จีอีซี คิดเปนสัดสวน รอยละ 47.5) ใน
จังหวัดยะลา กําลังผลิต 23 เมกะวัตต โดยใชเศษไมยางพาราเปนเชื้อเพลิง ซึ่งมีกําหนดเริ่มเดิน
เครื่องเชิงพาณิชยในเดือนสิงหาคม 2548 แตเนื่องจากเกิดเหตุการณไมสงบใน 3 จังหวัดชาย
แดนภาคใตต้ังแตตนป 2547 ทําใหการกอสรางลาชากวาแผนที่กําหนดไว ทางโครงการอยู
ระหวางการเจรจาเลื่อนกําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยกับ กฟผ. 
 
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา

ประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชนโอกาสการขยาย
ธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางการเงิน และหากการจายเงินปน
ผลนั้นจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ 
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2.  รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

บผฟ. เปนบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาครบ
วงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจที่ใหการบริการดานพลังงาน โดยมีรายไดหลัก คือเงินปนผลที่มาจากกําไรของ
บริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา การจัดโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับ
ความสะดวกในการขยายกิจการ และเพิ่มความสามารถหรือยกระดับคุณภาพการบริหารในแตละโครงการ
ของบริษัทยอย และเพื่อใหการระดมเงินกูสําหรับโครงการใหมเปนไปโดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการ
เกา  

ในป 2546 กลุมบริษัทไดเร่ิมนํามาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตนมาใช
ปฏิบัติเปนครั้งแรกและไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 นโยบาย ไดแก นโยบายเกี่ยวกับการซอมบํารุง
รักษาหลักและคาใชจายในการพัฒนาโครงการ และไมไดปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นกอนป 2546 ยอนหลัง
เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีไมมีนัยสําคัญตองบการเงิน โดยไดปรับปรุงคาใช
จายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกอนป 2546 ในงบการเงินป 2546  

เพื่อใหเขาใจถึงการเปรียบเทียบงบการเงินป 2547 กับงบการเงินป 2546 จึงไดแสดงผลกระทบตอ
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะบริษัทประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้ 

 
 

 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2546 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
งบดุล   
เงินลงทุนในบริษัทยอย เพิ่มขึ้น - 992,110 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ ลดลง (505,892) (778,879) 
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ เพิ่มขึ้น 5,664 - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ เพิ่มขึ้น 986,446 - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ ลดลง (272,987) - 
กําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546  เพิ่มขึ้น 213,231 213,231 
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 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2546 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
งบกําไรขาดทุน   
ตนทุนขาย ลดลง 992,110 - 
คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้น (102,505) - 
ผลขาดทุนจากการดอยคา เพิ่มขึ้น (170,482) (66,133) 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น (ลดลง) (505,892) 279,364 
กําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546  เพิ่มขึ้น 213,231 213,231 

 
ดังนั้นฝายบริหารจึงขอแสดงรายงานวิเคราะหงบการเงินรวมของ บผฟ. และบริษัทยอย เพื่อใหเห็น

ถึงภาพรวมที่ชัดเจนของผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
             
2.1  สรุปผลการดําเนินงาน 
  กําไรสุทธิของกลุม บผฟ. ในป 2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวนทั้งสิ้น 4,662 
ลานบาท ลดลง 1,332 ลานบาท หรือ รอยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน ป 2546  
 

 
  กําไรสุทธิประจําป 2547 กําไรสุทธิประจําป 2546 

 กอน FX หลัง FX กอน FX หลัง FX 
บผฟ. 134 119 (51) (51) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 4,055 4,119 5,350 5,805 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 282 303 296 579 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ  
(Overseas) 

11 4 (416) (447) 

กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 112 116 108 108 
 
 
 
ในป 2547 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 67 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 ซึ่ง 

บผฟ. มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 707 ลานบาท ทั้งนี้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
จํานวน 72 ลานบาทเปนตัวเลขทางบัญชี เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยซึ่งเกิดขึ้นจากผลตาง

หนวย:ลานบาท 

หมายเหตุ:    - IPP ประกอบดวย บฟร. บฟข. - SPP ประกอบดวย จีอีซี เออีพี เอพีบีพี ทีแอลพีโคเจน รอยเอ็ดกรีน 
 - Overseas ประกอบดวย โคแนล น้ําเทิน 2 - Others ประกอบดวย เอสโก เอ็กคอมธารา 

กําไรสุทธิหลัง FX ป 2547  

SPP 6%

EGCO 
3%

Others 
2%

Overseas 
0.09%

IPP 89%
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ของการแปลงมูลคาหนี้คงคางสุทธิเฉพาะที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศกลับมาเปนเงินตราสกุลบาท ณ วัน
ส้ินสุดงวดของบัญชีปจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2547) กับงวดกอนหนานี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2546)  

หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว ในป 2547 บริษัทจะมีกําไรจํานวน 4,595 ลาน
บาท ลดลงจากป 2546 จํานวน 692 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13  

นอกจากนี้หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 67 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 
597 ลานบาท กําไรของกลุม บผฟ. ป 2547 จะเปนจํานวน 5,191 ลานบาท ลดลง 99 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 2 เมื่อเทียบกับกําไรของกลุม บผฟ. ป 2546 จํานวน 5,290 ลานบาท ซึ่งไมรวมผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีใหมจํานวน 213 ลานบาท ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 707 ลาน
บาท และภาษีเงินได จํานวน 217 ลานบาท  

 
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  มีดังนี้ 
- อัตราสวนกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 51 
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 28 
- กําไรสุทธิ (ที่ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตอหุน เทากับ 8.75 บาท  

 
อัตรากําไรสุทธิในป 2547 (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับรอยละ 28 นั้นต่ํากวา ป 

2546 ซึ่งเทากับรอยละ 34 มีสาเหตุมาจากกําไรสุทธิของ บฟร. และ จีอีซี ที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชีในป 2546 ทั้งนี้หากไมรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี อัตรากําไรสุทธิ ป 
2546 จะเทากับรอยละ 32 

 
2.2  การวิเคราะหรายได 

ผลการดําเนินงานในป 2547 รายไดรวมของ บผฟ. บริษัทยอย และสวนแบงกําไรในเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีจํานวนทั้งสิ้น 16,500 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ป 2546 
เพิ่มข้ึนจํานวน 769 ลานบาท หรือรอยละ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
รายไดรวม:                                                                  
 ป 2547 ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บผฟ. 587 548 7% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 9,846 9,972 (1%) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 4,778 4,443 8% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas) 730 334 119% 
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 559 434 29% 

 

หนวย:ลานบาท 
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1) รายไดของ บผฟ. จํานวน 587 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 39 ลานบาท หรือ
รอยละ 7 สวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของดอกเบี้ยรับจํานวน 43 ลานบาท ในขณะที่เงินปนผลรับจากการ
ลงทุนทางการเงินลดลง 5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 

ทั้งนี้รายไดหลักสวนใหญของ บผฟ. ยังคงมาจากเงินปนผลรับจากกองทุนเปดกรุงไทยหุนผสม
ตราสารหนี้ปนผล (KTSF) จํานวน 428 ลานบาท ลดลง 7 ลานบาท เงินปนผลรับจากหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด จํานวน 41 ลานบาท เพิ่มข้ึน 5 ลานบาท สวนรายไดจากดอกเบี้ยรับจํานวน 84 ลาน
บาท เพิ่มข้ึน 43 ลานบาทนั้น เนื่องจากในป 2547 มีการใหเงินกูยืมแก จีอีซี และ โครงการน้ําเทิน 2   จึงมี
รายไดดอกเบี้ยรับ จํานวน 20 ลานบาท จาก จีอีซี และ จํานวน 20 ลานบาท จากโครงการน้ําเทิน 2 สําหรับ
ดอกเบี้ยรับจากธนาคารและอื่นๆ มีจํานวน 44 ลานบาท และ รายไดอ่ืนๆ จํานวน 27 ลานบาท  
  
 2)   รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) คือ บฟร. และ บฟข. จํานวน 9,846 
ลานบาท แบงเปน 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 9,672 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 70 ลานบาท หรือรอยละ 1 
โดยแบงเปนการลดลงจากรายไดคาไฟฟาของ บฟร. 498 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟฟา (Capacity 
Rate) ที่ลดลง ในขณะที่ บฟข. มีรายไดคาไฟฟาเพิ่มข้ึน 428 ลานบาท เนื่องจากอัตราคาไฟ (Base 
Availability Credit) ที่เพิ่มข้ึน ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus” 
หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และเปนไปตามที่ได
ประมาณการไวแลว 

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในแตละปเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายหลักคือ คาใช
จายเงินกู และคาบํารุงรักษาหลัก ซึ่งจะใชอัตราดังกลาวตามที่ไดตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาในการ
คํานวณคาไฟฟาในแตละงวด 

 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP): 
  ป 2547   ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 5,448 5,947 (8%) 
บฟข. 4,224 3,796 11% 

 
นอกจากนั้น ในการคํานวณรายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา ไดรับการปรับเพื่อชดเชยผลกระทบ

ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระคาใชจายในการกูยืมเงินที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐฯ และคาอะไหล
ที่ใชในการบํารุงรักษาหลัก ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะไดรับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกําหนดชําระคาไฟฟา 
โดยจะไดรับคาพลังไฟฟาเพิ่มข้ึนเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงกวาระดับ 28 บาทตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ และได
รับคาพลังไฟฟาลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวาระดับ 28 บาทตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ รายไดคาไฟ

หนวย:ลานบาท 
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ฟาจากบริษัทยอยหลักไดรวมสวนคาไฟฟาที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน 1,007 
ลานบาท 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 174 ลานบาท ลดลง 56 ลานบาท หรือรอยละ 
24 สาเหตุหลักคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนของ บฟร. และ บฟข. ลดลง 41 ลานบาท เนื่องจากจํานวน
เงินฝากที่ลดลง และรายไดอ่ืนๆของ บฟร. ลดลง 16 ลานบาท เนื่องจากในป 2546 บฟร.ไดรับเงินคาปรับ
จากคูคาเนื่องจากการจัดสงลาชา 

 
3) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 4,778 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเวลา

เดียวกันของปกอน จํานวน 335 ลานบาท หรือ รอยละ 8 สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 
ประกอบดวย 5 บริษัท คือ กลุมบริษัทกัลฟ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (จีอีซี) บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร 
จํากัด (เออีพี) บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด (เอพีบีพี) บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด (ที
แอลพี โคเจน) และ บริษัท รอยเอ็ดกรีน จํากัด (รอยเอ็ดกรีน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 4,683 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 365 ลาน
บาท หรือ รอยละ 8 
 
รายไดคาไฟฟากลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):                         
 ป 2547  ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 2,640 2,622 1% 
ทีแอลพี โคเจน 1,629 1,335 22% 
เอพีบีพี 272 277 (2%) 
รอยเอ็ดกรีน 142 84 70% 

 
รายไดสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนจาก ทีแอลพี โคเจน จํานวน 295 ลานบาท ซึ่งเริ่มรับรูรายไดหลังจาก

กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และ รอยเอ็ดกรีนที่เร่ิมรับรูรายไดหลังจากกอสรางแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 โดยมีรายไดเพิ่มข้ึน จํานวน 58 ลานบาท  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 42 ลานบาท ลดลง 24 ลานบาท สาเหตุหลัก
จากรายไดอ่ืนๆของ จีอีซี ลดลง 

• สวนแบงผลกําไรจากกิจการรวมคา คือ เออีพี จํานวน 53 ลานบาท ลดลง 5 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2546 เนื่องจากคาใชจายจากการซอมบํารุงรักษาหลัก  

 

หนวย:ลานบาท 
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4) รายไดจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 730 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 
396 ลานบาท สําหรับกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศประกอบดวย      บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น
(โคแนล) และโครงการน้ําเทิน 2 (Nam Theun 2 Power Co., Ltd. หรือ เอ็นทีพีซี) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

• รายไดคาไฟฟา จํานวน 717 ลานบาท ลดลงจากปกอน 175 ลานบาท หรือ รอยละ 20 ซึ่งเกิด
จากการผลิตพลังงานไฟฟาในป 2547 ตํ่ากวาป 2546 เนื่องจากการโอนโรงไฟฟานอรธเทิรนมินดาเนา เพา
เวอร คอรเปอเรชั่น (เอ็นเอ็มพีซี) จํานวน 58 เมกะวัตต ออกไปใหกับ เนชั่นแนล เพาเวอร คอรเปอเรชั่น 
(เอ็นพีซี) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 38 ลานบาท ลดลง 7 ลานบาท หรือ คิดเปน
รอยละ 15 

• สวนแบงคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ําเทิน 2 ในป 2547 เทากับ 25 ลานบาท ลดลง 
578 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งมีการปรับปรุงคาใชจายในการพัฒนาโครงการน้ําเทิน 2 ตาม
นโยบายบัญชีใหม โดยมีสวนแบงคาใชจายกอนป 2546 ทั้งสิ้น 506 ลานบาท 
          

5) รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 559 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 
125 ลานบาท หรือ รอยละ 29 สําหรับกลุมธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย 2 บริษัทยอยคือ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) และ บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด (เอ็กคอมธารา) ซึ่งมีรายละเอียดดัง
นี้ 

 
รายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆ:                                            

 ป 2547 ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
รายไดคาบริการ – เอสโก 390 283 38% 
รายไดคาน้ํา – เอ็กคอมธารา 157 142 11% 
 

• รายไดคาบริการ จํานวน 390 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 107 ลานบาท หรือ รอยละ 38 
สาเหตุหลักจากการเพิ่มข้ึนของการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก กับ โรงไฟฟาเอลกาลี 2 
ประเทศซูดาน 

• รายไดคาน้ํา ของเอ็กคอมธารา จํานวน 157 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน  15 ลานบาท 
หรือ รอยละ 11 เนื่องจากอัตราคาน้ําและปริมาณการจําหนายที่มากขึ้น  

• รายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืนๆ จํานวน 11 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2 ลานบาท หรือ คิดเปน
รอยละ 18 สวนใหญจากรายไดอ่ืนๆของ เอสโก  

• สวนแบงกําไรจากบริษัทยอยและกิจการรวมคาของเอสโก จํานวน 0.51 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
1.24 ลานบาท ซึ่งมาจาก บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) ในขณะที่บริษัท พลังงาน

หนวย:ลานบาท 
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การเกษตร จํากัด (เออี) รับรูสวนแบงขาดทุนจํานวน 0.49 ลานบาท ซึ่งทําใหสวนไดเสียในเออีมีมูลคาเทา
กับศูนย 
 
2.3 การวิเคราะหรายจาย 

คาใชจายรวมของ บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา ในป 2547 จํานวน 11,673 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 1,532 ลานบาท หรือ รอยละ 15  แบงตามกลุมธุรกิจ  ดังตอไปนี้ 
 
คาใชจายรวม: 
 ป 2547  ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บผฟ. 452 599 (24%) 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) 5,791 4,622 25% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) 4,428 4,093 8% 
กลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ (Overseas) 581 520 12% 
กลุมธุรกิจอื่นๆ (Others) 420 306 37% 

 
1) คาใชจายของ บผฟ. จํานวน 452 ลานบาท  แบงเปน คาใชจายในการบริหารทั่วไป 406 ลาน

บาท และดอกเบี้ยจาย 46 ลานบาท ซึ่งคาใชจายของ บผฟ.จํานวน 452 ลานบาทนั้นลดลงจากปกอนรวม
ทั้งสิ้น 146 ลานบาท สาเหตุจากดอกเบี้ยจายซึ่งลดลง 74 ลานบาท หรือ รอยละ 61 เนื่องจากจํานวนเงิน
ตนของหุนกูที่ลดลงและไดชําระคืนหมดแลวตั้งแตเดือนตุลาคม 2547 สวนคาใชจายในการบริหารทั่วไปลด
ลง 73 ลานบาท หรือ รอยละ 15 เนื่องจาก ในป 2546 บผฟ. ตัดจายคานิยมของเงินลงทุนในโครงการบอ
นอก 66 ลานบาท หากไมรวมผลกระทบดังกลาว คาใชจายในการบริหารทั่วไปลดลง 7 ลานบาท หรือ รอย
ละ 2 

2) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP) จํานวน 5,791 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวง
เดียวกันของปกอน จํานวน 1,168 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชี 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 3,329 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1,111 ลานบาท 
หรือ รอยละ 50 สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชีใหมเร่ืองนโยบายเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษา
หลักในป 2546 ทําใหมีการนําผลกระทบที่เกิดขึ้นยอนหลังกอนป 2546 มาไวในงบการเงินป 2546 สงผลให 
บฟร. และ บฟข. มีตนทุนขายในป 2546 ลดลง 529 ลานบาท และ 443 ลานบาทตามลําดับ หากไมรวมผล
กระทบที่เกิดขึ้นยอนหลังกอนป 2546 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี บฟร. มีตนทุนลดลง 35 ลาน
บาทสาเหตุหลักจากคาเบี้ยประกันภัยที่ลดลง บฟข.มีตนทุนเพิ่มข้ึน 173 ลานบาท เนื่องจากงานซอมบํารุง
รักษาหลัก 

หนวย:ลานบาท 
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ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายใหญ (IPP): 
 ป 2547  ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
บฟร. 1,806 1,312 38% 
บฟข. 1,523 907 68% 
 

• คาใชจายในการบริหารและอ่ืนๆ จํานวน 669 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 328 ลาน
บาท หรือ รอยละ 96 สาเหตุหลักจากภาษีของ บฟร. จํานวน 435 ลานบาท เพิ่มข้ึน 302 ลานบาท เนื่อง
จากตั้งแต วันที่ 20 เมษายน 2546 บฟร. จะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับ
จากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ป ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2551 โดย
ระยะเวลาที่ บฟร. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําหนด 8 ปนับจากวันที่เร่ิมมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้นไดส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2546  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 1,793 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 271 ลานบาท หรือ รอยละ 13 
แบงเปนการลดลงจาก บฟร. และ บฟข. จํานวน 155 ลานบาท และ 116 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจาก
เงินตนของเงินกูลดลง 

3) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP) จํานวน 4,428 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 
จํานวน 335 ลานบาท หรือ รอยละ 8 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 3,711 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2546 จํานวน 375 ลานบาท หรือ รอยละ 11 
สาเหตุหลักจากตนทุนขายของจีอีซี ซึ่งเพิ่มข้ึนทั้งสิ้น 188 ลานบาท เนื่องจากการบํารุงรักษาหลัก และที
แอลพี โคเจน เพิ่มข้ึน 160 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับรายไดคาไฟที่เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังมีตนทุนขาย 
รอยเอ็ดกรีน เพิ่มข้ึน  24 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับรายไดคาไฟที่เพิ่มข้ึนตามลําดับ  

 
ตนทุนขายกลุมธุรกิจโรงไฟฟารายเล็ก (SPP):                         
 ป 2547 ป 2546 %เปล่ียนแปลง  
จีอีซี 2,210 2,022 9% 
ทีแอลพี โคเจน 1,216 1,056 15% 
เอพีบีพี 203 199 2% 
รอยเอ็ดกรีน 82 59 40% 
 

• คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 421 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนทั้งสิ้น 10 ลานบาท 
หรือ รอยละ 2 สาเหตุหลักเนื่องจาก ทีแอลพี โคเจน มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มข้ึน 21 ลานบาทซึ่งสอด
คลองกับรายไดที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากการเริ่มรับรูรายไดหลังจากกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546  

สําหรับ จีอีซี มีคาใชจายลดลง 14 ลานบาท เนื่องจากในป 2546 มีการตัดจายคาพัฒนาโครงการ
บอนอกที่เกิดขึ้นกอนป 2546 จํานวน 103 ลานบาท การตัดจําหนายการดอยคาที่ดินโครงการบอนอก

หนวย:ลานบาท 

หนวย:ลานบาท 
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จํานวน 104 ลานบาท ในขณะที่ ป 2547 มีการปรับปรุงผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินโครงการบอ
นอกซึ่งไดตัดจําหนายไปแลว (Write-back) จํานวน 44 ลานบาท ทั้งนี้หากไมรวมผลกระทบดังกลาว 
สําหรับป 2547 นั้น จีอีซี มีคาใชจายเพิ่มข้ึน 238 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากคาใชจายของโครงการแกง
คอย 2 อาทิ คาพัฒนาโครงการ คางานมวลชนสัมพันธและประชาสัมพันธ การทําธุรกรรมซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) และคา Standby Letter of Credit เปนตน และการตัดจําหนาย
คาความนิยมของ บริษัท หนองแคโคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เอ็นเคซีซี) และ บริษัท สมุทรปราการโคเจนเนอเร
ชั่น จํากัด (เอสซีซี) จํานวน  54 ลานบาท  

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 297 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 50 ลานบาท หรือ 
รอยละ 14 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของดอกเบี้ยจาย ของ จีอีซี จํานวน 54 ลานบาท เนื่องจากจํานวน
เงินตนลดลงและอัตราดอกเบี้ยลดลงจากการ Refinance เงินกูบางสวน สวนดอกเบี้ยจายของ ทีแอลพีโค
เจน และเอพีบีพี ลดลง 2 ลานบาท และ 1 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากเงินตนลดลง ในขณะที่ รอยเอ็ด
กรีน ดอกเบี้ยจายเพิ่มข้ึนจํานวน 6 ลานบาท เนื่องจากมีการเบิกเงินกูเพิ่มข้ึน 

4) คาใชจายของกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศ จํานวน 581 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 
จํานวน 61 ลานบาท หรือ รอยละ 12 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนขาย จํานวน 229 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 7 ลานบาท หรือ รอยละ 3 เกดิจากคา
เสื่อมราคาของโรงไฟฟา เอ็นเอ็มพีซี ที่ลดลงอันเนื่องมาจากประมาณการการผลิตที่ลดลงและโอนโรงไฟฟา
จํานวน 58 เมกะวัตต ใหกับเอ็นพีซี 

• คาใชจายในการบริหารและอ่ืนๆ จํานวน 279 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 
จํานวน 79 ลานบาท หรือ รอยละ 40 เนื่องจากสิทธิการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
รับจากการลงทุนของ โรงไฟฟาเวสเทิรน มินดาเนา เพาเวอร คอรปอเรชั่น (ดับบลิวเอ็มพีซี) และ โรงไฟฟา
เซาทเทิรน ฟลิปปนส เพาเวอร คอรปอเรชั่น (เอสพีพีซี) เปนเวลา 6 ป ส้ินสุดลงในป 2546   

• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 73 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 11 ลานบาท หรือ 
รอยละ 13 เนื่องจากเงินตนลดลง 

5) คาใชจายของกลุมธุรกิจอื่นๆ จํานวน 420 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 
114 ลานบาท หรือ รอยละ 37 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

• ตนทุนบริการ จํานวน 269 ลานบาท เพิ่มข้ึน 99 ลานบาท หรือรอยละ 58 เปนผลมาจากการเพิ่ม
ข้ึนของการใหบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องของ เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มข้ึน  

• ตนทุนขายน้ําประปา จํานวน 55 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 1 ลานบาท 
หรือ รอยละ 2 มาจาก เอ็กคอมธารา เนื่องจากคาบํารุงรักษาลดลง 

• คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ จํานวน 86 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 
จํานวน 22 ลานบาท หรือ รอยละ 34 สาเหตุหลักจาก เอสโก ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มข้ึน  
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• ดอกเบี้ยจาย จํานวน 10 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 5 ลานบาท หรือ 
รอยละ 35 เนื่องจากเงินตนคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยของ เอ็กคอมธารา ลดลง  

 
 

3. รายงานและวิเคราะหฐานะการเงิน 
 
3.1  การวิเคราะหสินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บผฟ. บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสินทรัพยรวมจํานวน 
55,066 ลานบาท ลดลง 1,370 ลานบาท หรือ รอยละ 2 เมื่อเทียบกับส้ินป 2546 โดยมีรายละเอียดสําคัญ
ดังนี้  

 
 
 
 
 

1) เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จํานวน 7,340 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม ลดลง 
476 ลานบาท หรือรอยละ 6 สวนใหญมาจากเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการตลาด
ระยะสั้นลดลงจํานวน 854 ลานบาท  เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการตลาดและอื่นๆลด
ลง จํานวน 580 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนเพิ่มในโครงการของ จีอีซี และการใหเงินกูยืมแก เอ็นทีพีซี 

หนวย: ลานบาท
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และ 

ระยะยาว 
ที่ใชเปน 

หลักประกัน 

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
และบริษัท
รวมและสวน
ไดเสียในกิจ
การรวมคา 

ที่ดิน  
อาคารและ 
อุปกรณ 
สุทธิ 

สินทรัพยอื่นๆ สินทรัพยรวม
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ประกอบกับราคาตลาดที่ลดลงของหลักทรัพยในความตองการของตลาด ในขณะที่เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน 958 ลานบาท 

2) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน  จํานวน 7,419 ลานบาท คิดเปนสัด
สวนรอยละ 13 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2,535 ลานบาท หรือรอยละ 25 สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาสที่ 
3 ป 2547 เจาหนี้เงินกูของ บฟข. ไดอนุมัติการยกเลิกการกันเงินสํารองในบัญชีหลักประกัน Foreign 
Exchange Reserved Account (FEXRA) จํานวน 27 ลานเหรียญสหรัฐฯ และอนุมัติใหนําหนังสือคํ้า
ประกันธนาคารไปวางแทนเงินสํารองในบัญชีหลักประกัน Debt Service Reserved Account (DSRA) 
จํานวน 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับ บฟร. ยังคงมีการกันเงินสํารองในบัญชี FEXRA เปนเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 26 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

3) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา จํานวน 398 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 29 ลานบาท หรือรอยละ 8 สาเหตุหลักมาจาก
โครงการน้ําเทิน 2 รับรูสวนแบงขาดทุนจากการตัดจายคาพัฒนาโครงการตามนโยบายบัญชีใหมจํานวน 
25 ลานบาท ในขณะที่รับรูสวนแบงกําไรจาก เออีพี และ อเมสโก จํานวน 53 ลานบาท และ 1 ลานบาท 
ตามลําดับ  

4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 31,283 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 57 ของสิน
ทรัพยรวม ลดลง 260 ลานบาท หรือรอยละ 1 สาเหตุจากการตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย บผฟ. และ
บริษัทยอยอื่นๆ จํานวน 2,440 ลานบาท และการโอนวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกไปยังวัสดุสํารอง
คลังของ บฟข.  จีอีซี  บฟร. และ ทีแอลพีโคเจน จํานวน 336 ลานบาท 196 ลานบาท 96 ลานบาท และ 6 
ลานบาทตามลําดับ ผลขาดทุนจากการดอยคาของโรงไฟฟาของ จีอีซี จํานวน 11 ลานบาท และ   ผล
กระทบจากการแปลงคางบการเงินของสินทรัพยของบริษัทที่อยูในตางประเทศลดลงจํานวน 31 ลานบาท 
ในขณะที่สินทรัพยที่เพิ่มข้ึนสวนใหญมาจากการกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติมของ จีอีซี จํานวน 2,147 ลาน
บาทและอื่นๆ จํานวน 359 ลานบาท และการบันทึกวัสดุสํารองหลักเปนตนทุนของสินทรัพยเนื่องจากการ
ซอมบํารุงรักษาของ บฟร. บฟข. และ ทีแอลพีโคเจน จํานวน 110 ลานบาท 234 ลานบาทและ  7 ลานบาท 
ตามลําดับ  

5) สินทรัพยอ่ืนๆ จํานวน 8,626 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 
1,871 ลานบาท หรือรอยละ 28 สวนใหญเปนผลจากการเพิ่มข้ึนของลูกหนี้การคา และ ลูกหนี้การคากิจ
การที่เกี่ยวของกันจํานวน 714 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะยาวของ บผฟ. แก จีอีซี จํานวน 175  ลานบาท 
เอ็นทีพีซี จํานวน 464 ลานบาท วัสดุสํารองคลังเพิ่มข้ึน 558 ลานบาท และสินทรัพยอ่ืนๆเพิ่มข้ึน 100 ลาน
บาท  
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3.2  การวิเคราะหหนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 25,963 ลานบาท ลดลง 3,772 ลานบาท 

หรือรอยละ 13 เนื่องจากการชําระคืนเงินกูและหุนกูของ บผฟ. บฟร. และ บฟข. 
1) เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู จํานวน 23,933 ลานบาท หรือรอยละ 92 ของหนี้สินรวม ซึ่งลดลง 

3,980 ลานบาท หรือรอยละ 14 โดยมีรายละเอียดเปนเงินตราสกุลตางๆ ดังนี้ 
-  เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 324 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
- เงินกูสกุลเยน จํานวน 1,163 ลานเยน 
- เงินกูสกุลเปโซ จํานวน 87 ลานเปโซ  
- เงินกูสกุลบาท จํานวน 5,390 ลานบาท 
- หุนกูสกุลบาท จํานวน 5,558  ลานบาท 

 
ในป 2547 เงินกูสกุลบาท ดอลลารสหรัฐฯ และ เปโซ รวมทั้งหุนกูลดลงรวม 5,178 ลานบาท สวน

ใหญจากการชําระคืนเงินตนของ บผฟ. บฟร. บฟข. เอพีบีพี ทีแอลพีโคเจน โคแนล เอ็กคอมธารา และ การ
รีไฟแนนซเงินกู ของ จีอีซี  ในขณะที่มีเงินกูสกุลเยนเพิ่มข้ึน 57 ลานบาท มาจากการเบิกเงินกูในการสราง
โรงไฟฟารอยเอ็ด กรีน 

 
2) หนี้สินอื่นๆ จํานวน 2,030 ลานบาทหรือรอยละ 8 ของหนี้สินรวม ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกูระยะสั้น 75 ลานบาท เจาหนี้การคา 476 ลานบาท เจาหนี้และเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 
185 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย 152 ลานบาท  ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดคางจาย 482 ลานบาท เงิน
ปนผลคางจาย 41 ลานบาท และ อ่ืนๆ 620 ลานบาท  

 
3.3  การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2547 สวนของผูถือหุน ซึ่งไมรวมหุนที่ซื้อคืนแลว เปนเงินจํานวน 29,103 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นปกอน 2,402 ลานบาท เนื่องจากปจจัยหลักคือ บผฟ. มีกําไรจากผลการดําเนินงาน ใน
ขณะที่กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาการลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด  ลดลงทั้งสิ้น 
847 ลานบาท สาเหตุจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดของหลักทรัพยในความตองการตลาด  

จากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สรุปไดดังนี้ 
 
สวนของผูถือหุน  จํานวน 29,103 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.85        
หนี้สิน  จํานวน  25,963 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.15 
 
สามารถคํานวณหา  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดดังนี้ 

Equity
52.85%

Debt
47.15%
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- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.89 เทา ตํ่ากวาสิ้นป 2546 ซึ่งอยูที่ระดับ 1.11 
เทา 

- มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิตอหุน เทากับ  53.55 บาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2546 ซึ่งอยูที่
ระดับ 49.21 บาท 

 
 
4. รายงานและวิเคราะหกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจ
กรรมจัดหาเงิน ณ  ส้ินงวดบัญชี และแสดงเงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือส้ินงวด ณ  วันที่ 31 
ธันวาคม 2547 เงินสดและรายการเทียบเทาคงเหลือ เปนเงินจํานวน 2,688 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากตนงวด
จํานวน 958 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้ 

 - เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 8,534 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินสด
ที่ไดจากดําเนินงาน 6,968 ลานบาท และเงินลงทุนระยะสั้นและยาวที่ใชเปนหลักประกันลดลง 2,482 ลาน
บาท ในขณะที่ลูกหนี้การคาที่เกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน 708 ลานบาท และวัสดุสํารองคลังเพิ่มข้ึน 485 ลานบาท 
 - เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 1,974 ลานบาท โดยลงทุนในการกอสรางโรงไฟ
ฟาของ จีอีซี จํานวน 2,101 ลานบาท และ บผฟ. ใหกูยืมเงินแก จีอีซี และเอ็นทีพีซี จํานวน 175 ลานบาท 
และ 464 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ไดรับเงินสดจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุน
ระยะยาว จํานวน 582 ลานบาท และ ไดรับเงินปนผลจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวัน
ออก และ กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล จํานวน 40 ลานบาท และ 428 ลานบาท ตาม
ลําดับ  

- เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 5,605 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือ 
การชําระคืนหุนกู บผฟ. การชําระคืนเงินกูของ บฟร. บฟข. ทีแอลพี โคเจน รอยเอ็ดกรีน เอพีบีพี และจีอีซี 
จํานวน 5,862 ลานบาท และการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,571 ลานบาท ในขณะที่มีการเบิก
เงินกูเพิ่มของ จีอีซี ทีแอลพีโคเจน และ รอยเอ็ด กรีน จํานวน 2,074 ลานบาท 
 


